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Lenin over Literatuur.
De literatuur moet partijliteratuur worden. Tegenover de burgerlijke zeden, tegenover
de veile pers der bourgeoisie, tegenover het litteraire arrivisme en individualisme
van de burgerij, tegenover de ‘aristokratische anarchie’ en de wedloop naar het
voordeel, moet het socialistische proletariaat, in een zoo volledig en omvattend
mogelijke vorm, het principe van een partijliteratuur aanvaarden, verwerkelijken en
tot ontwikkeling brengen.
Wat beteekent dit principe? Het beteekent niet slechts dat de literatuur in de oogen
van het proletariaat nooit een middel kan zijn voor individuen of groepen om
persoonlijk voordeel te behalen, maar bovendien dat de literatuur in het algemeen
geen persoonlijke zaak is, die van de algemeene zaak van het proletariaat los gedacht
kan worden. Weg met de literaire oppermenschen! De literatuur moet aandeel worden
van de algemeene proletarische zaak!
Wij willen en zullen een pers scheppen die niet slechts vrij is in dien zin van het
woord, dat de politie zich er niet mee bemoeit, maar die ook vrij is van het
kapitalistische juk, vrij van alle ‘streberei’ en, wat nog beter is, vrij van het burgerlijke
individualistische anarchisme.
Deze laatste woorden zullen den lezer een paradox of een scherts toeschijnen.
‘Hoe nu?’, zal de een of andere intellektueel uitroepen die een heftig bewonderaar
is van de vrijheid, hoe nu, wilt gij de litteraire werkzaamheid, die een zoo teere en
individueele zaak is, onderwerpen aan de reglementeering door een kollektiviteit?
Wilt gij dat de arbeiders, bij meerderheid van stemmen over de problemen van kunst,
politiek en aesthetica beslissen? Gij weigert dus de absolute vrijheid aan de geestelijke
werkzaamheid die steeds in wezen individueel is?
Mijne heeren burgerlijke individualisten, uw redevoeringen over de absolute
vrijheid zijn niets dan huichelarij en het is onze plicht u dat te zeggen. In een
maatschappij die op de macht van het geld gegrond is, waar de massa's der arbeiders
in ellende verkommeren en een handvol rijken in luiheid parasiteert, kan geen
waarachtige vrijheid bestaan. Bent u soms, mijnheer de schrijver, niet van uw
burgerlijken uitgever afhankelijk en van uw burgerlijk publiek, dat pornografie in
gulden lijst van u eischt met prostitutie als aanvulling van uw heilige dramatische
kunst? Die absolute vrijheid is een burgerlijke of anarchistische phrase, (want de
anarchistische philosofie is slechts de binnenste buiten gekeerde filosofie der burgerij).
In een maatschappij te leven, zonder afhankelijk te zijn van die maatschappij, is
onmogelijk. De vrijheid van den burgerlijken schrijver, den schilder, de aktrice, is
niets dan een
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gemaskerde (of een huichelachtig verkleede) afhankelijkheid, van den geldzak, de
korruptie en de koopbaarheid.
Omdat wij socialisten zijn, ontmaskeren wij deze huichelarij, wij rukken de valsche
uithangborden af, niet om tot een kunst te komen die onafhankelijk is van de sociale
klassen (dat zal slechts mogelijk zijn in een klasselooze socialistische maatschappij),
maar om, tegenover een literatuur wier vrijheid slechts huichelarij is en die zich in
werkelijkheid met de bourgeoisie heeft verbonden, een waarachtig vrije literatuur te
stellen, die openlijk haar bondgenootschap met het proletariaat beleidt.
Dat zal een vrije literatuur zijn, omdat de nieuwe krachten, die haar voortdurend
toe zullen stroomen, bewogen zullen zijn door sympathie voor de arbeidersklasse en
niet door de lust om vooruit te komen of door de winzucht.
Het zal een vrije literatuur zijn, want zij zal zich niet in dienst stellen van een
geblaseerde heldin of van de gouden rand der maatschappij, maar zij zal de
tienduizenden werkers dienen, wier arbeid de bloei van het land, zijn energie en zijn
toekomst beteekenen.
Het zal een vrije literatuur zijn, die ieder woord van de revolutionnaire gedachten
der menschheid bevrucht met de ondervinding en de levende aktiviteit van het
socialistische proletariaat, zij zal het levend kontakt en de wederzijdsche inwerking
tot stand brengen tusschen de ervaringen van het verleden (het wetenschappelijk
socialisme dat de kroon zet op de ontwikkeling van het socialisme uit zijn primitieve
utopische vormen) en de ervaringen van het nu (de dagelijksche strijd der
arbeiderskameraden).
N o w a j a s j i s n j 13 November, 1905 No. 12.
ABONNEE OP LINKS RICHTEN
is niet alleen het betalen van enkele dubbeltjes en het daarvoor maandeliks
ontvangen van een bundeltje proza en verzen.
ABONNEE OP LINKS RICHTEN
is het ondersteunen van:
de strijd op het revolutionair geestelik front.
de strijd tegen bourgeois en burgerlik kunstbegrip.
de strijd tegen bourgeois en burgerlike kunstbeperking.
ABONNEE OP LINKS RICHTEN
bevordert:
de kunst in dienst van de klassestrijd.
de kunst in dienst van de massa.
ABONNEE OP LINKS RICHTEN
het massa tijdschrift: NU!
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Vijf maal vijf...
Volgens een bericht in de ‘Prawda’ werden in Shanghai op last van Tsjang
kai Tsjek 25 chineesche kommunisten terecht gesteld.
Vijf maal vijf Chineesche kommunisten
vijf maal vijf, ja vijf maal vijf, zeg vijf maal vijf
Bleek als parelmoer in 't morgenmisten
aan de galg slingert hun mager lijf.
Vijf maal vijf, ja vijf maal vijf, zeg vijf maal vijf,
Jong en oud hangt daar hun tros te rijpen
waterblauw het mager-naakte lijf
en de scherpe snavels slijpen
schorre raven voor hun wreed bedrijf.
Deze tros Chineesche kommunisten
vijf maal vijf, ja vijf maal vijf, zeg vijfmaal vijf
rijpt en zwelt in 't bleeke morgenlichten
rijpt in 't zonlicht purper van het dagen
deze tros met zijn verwijtend zwijgen...
Altijd, altijd blijft hun lijkzang vragen:
broeders! zaagt gij onze hoofden neigen?
Vijf maal vijf, ja vijf maal vijf, zeg vijf maal vijf
heldenstrijders van 't Chineesche kader.
Grimmig slingerend danst hun naakte lijf:
Kuo Min Tang, den naam van hun verrader!
Tichon Tsjoerilin
vert: J.L.

De nieuwe koers.
Jef Last
De bekroning van Arthur van Schendel's ‘Het Fregatschip Johanna Maria’, is niet
slechts een welverdiende klap in het bloote-billen-gezicht der pretentieuse jong
Nederlandsche burgerlijke letterkunde, die met ballonbroek en rottanstokje door het
land wandelde alsof slechts de student meester op straat was, zij is bovenal een luide
waarschuwing, een dringend gebaar dat de richting aanwijst waarin de bourgeoisie
wenscht, dat de letterkunde zich voortaan zal bewegen. Zoolang de
klassenverhoudingen hier in Holland nog tamelijk gemoedelijk waren, zoolang het
geld uit Indië bleef vloeien en de S.D.A.P. een bruikbaar distributie-apparaat was,
om met een deel dier baten bij een deel der arbeidersklasse den strijd af te koopen,
zoolang kon men aan de jonge
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veulens de vrijheid veroorloven om in Schuim en Asch hun cynische levensverachting
te demonstreeren of zich kwasi filosofisch boven het Carnaval der Burgers te
verheffen. Geen beter zakenman dan hij, die in zijn studententijd bij sceptici en cynici
in de leer ging, geen grooter afstand tot idealisme en gevaarlijke experimenten dan
de kathederfilosofie van den voortijdigen professor. De kunst was slechts ‘een
tijdverdrijf voor enkele fijne luiden’, de bourgeoisie kon zich de luxe van enkele
fijngebouwde zenuwachtige renpaardjes nog veroorloven en niemand dacht er over
de jonge veulens voor den wagen te spannen.
Die tijd is voorbij, op het zinkende krisisschip is de ballast van nuttelooze
kunstenmakerij als allereerste over boord geworpen, in den klassenstrijd worden de
reserves opgekommandeerd en ook de jonge veulens worden in het gareel gespannen,
met man en macht zullen ze de krakende wagen van het kapitalisme over den
groeienden heuvel van het verzet heen moeten trekken.
De fabrieken sluiten, de banken springen, het werkloozencijfer stijgt in de 600.000,
de Twentsche arbeiders weigeren gehoorzaamheid aan hun bonzen, de R.V.O. groeit,
de Tribune verschijnt met 8 pagina's, er zijn politiehonden noodig om de stempelaars
in bedwang te houden, de Sowjet-Unie voltooit het 5 jaren plan in 4 jaar, de
Volkenbond zakt als een pudding zonder stijfsel in elkander, - er komt zooveel
beweging in het water dat een beetje sierlijk schuim niet meer in staat is om de
woelende afgrond van haat en hartstocht te bedekken, alle monden moeten aan het
werk om te trachten het vuur van zelfvertrouwen weer aan te blazen dat, naar men
hoopt, onder de burgerlijke Asch nog altijd is blijven gloeien! Kontragif, schreeuwt
men, snel en als de bliksem kontragif, dat de Bolsjewistische besmetting niet verder
om zich heen grijpt, dat Coenraad's fakkeldragers het droge hout niet aan 't branden
brengen, dat Vanter's Voorsten ons niet vooruitkomen, dat Dekker's kreet om ‘Brood!’
niet door de massa wordt overgenomen.
Verdooft tot iederen prijs de machtige stem van Lenin, al is het maar met de
ketelmuziek der fanfares die wij op onze eigen burgerlijke helden uit zullen brengen.
Stelt tegenover de toekomst van Sowjet-Rusland, de glorie en glans van Holland's
verleden.
Waarvoor leveren onze Universiteiten jaarlijks hun duizende advokaten, wanneer
zij niet in staat zouden zijn ons schoon te pleiten van de bloedschuld waaronder men
ons dreigt te verpletteren?
En ziet, de oude meester neemt nog eenmaal de pen op om een schoolvoorbeeld
voor zijn jongens te schrijven en het kapitaal klopt hem prijzend op de schouder,
want eer de klas binnen kwam heeft hij keurig de lijntjes weggeveegd die de
burgerlijke orde voor hem op het bord had getrokken.
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Maar het is toch niet zoo kunstig gebeurd, of hier en daar bleef al te duidelijk een
krijtstreepje zichtbaar en het is onze taak deze krijtstreepjes en hun beteekenis onder
de loupe te nemen.
‘Het schip gedroeg zich zooals het gebouwd was, eerzaam en standvastig, naar
den aard der schepen die sinds eeuwen de welvaart van Holland maakten, schepen
die geen andere geschiedenis hadden dan de heeren en de varensgezellen, arbeid,
zorg, loon, trouw.’ blz. 20 en, even verder:
‘Hoewel er vele schepen zeilden onder de Nederlandsche vlag moeten hardvochtige
of kwade kapiteins zeldzaam geweest zijn, want hun namen kende iedere matroos’.
blz. 21.
Nietwaar, welk een idylle!
Welk een ideaal, de rechtvaardige wereld, waar wreedheid zeldzaam is en arbeid
met loon, zorg met trouw wordt vergolden!
Welk een ideaal was deze ‘christelijke zeevaart’, toen de matrozen nog niet aan
loonskonflikten of organisatie dachten, maar uit louter liefde voor het schip desnoods,
zooals Brouwer, de heele reis, vrijwillig dubbel werk verrichten.
‘En zes uren van den nacht stond hij gewoonlijk aan het rad. (Na 12 uur werk
overdag als zeilmaker! ja). Hij werd mager en zijn oogen fonkelden. Niemand sprak
er van, niemand wees er op, maar een ieder zag de frischheid van het schip in de vele
kleinigheden die aan iets dat oud schijnt een jong voorkomen kunnen geven.... Nog
voor de Hollandsche kust in zicht kwam had het schip binnen 2 dagen nieuwe verf
en een gepuimd dek.’ 73. Zie je, als de kerels zóó maar weer wouen, werken uit
louter liefde voor hun werk, 16 desnoods 18 uren, zonder te vragen naar het loon,
zonder zoo'n ziekelijk onzeemansachtig verlangen als kapitein Wilkens er op na
houdt voor zijn vrouw en kinderen (dat past een zeeman niet, en hij gaat dan ook
behoorlijk naar de bliksem!), dan was alles pays en vreê, geluk en welvaart voor
reeders en matrozen, zooals vroeger!
Zooals vroeger?
Ai, was het werkelijk zoo, in de dagen der laatste zeilschepen, als van Schendel
ons hier met macht van scheepstermen tracht te suggereeren? Bestond er geen straf
van kielhalen, van de ra werpen, voor de mast binden, in de ijzers sluiten? Geen
scheurbuik door het slechte gezouten vleesch, geen stinkend water in de gezwavelde
tonnen, geen ronseling van onwillige schepelingen in de kroegen. Was het heusch
louter de magiek van ‘telkens een andere boeg’, die hun gevangen nam?
En was het werkelijk een volkomen Nederlandsche bemanning die daar, het moet
omstreeks 1860 geweest zijn, met de Johanna Maria uitzeilde? Dat is dan wel een
bijzonderheid die aan de balk gemerkt mag worden, want in die dagen voeren
Nederlandsche schepen meest met
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Engelsche matrozen, het Hollandsche proletariaat was zoo verpauperiseerd en
uitgemergeld, dat het tot geen zware arbeid meer in staat was: zoowel voor het bouwen
der spoordijken als voor het in beweging brengen der Twentsche spinmachines,
gebruikte men buitenlandsche arbeidskrachten!
Dat alles ontbreekt natuurlijk in het idyllische beeld van van Schendel. Hier vallen
geen mannen van de ra naar beneden zooals in Heinrich Hauser's laatste zeilschip,
hier zijn geen bras- en vechtpartijen aan de wal na maandenlange ontbering, hier
zijn, op de lange, lange reizen met alleen mannen, voor den scheepsjongen geen
zedelijke gevaren te duchten, hier treft de kat met zeven staarten niet den matroos,
die als laatste in 't want klimt, hier is het, als in de vaderlandsche liedjes van Heye
weer een zaligheid om de wereld rond te zwieren in het topje van den mast. En, beste
van alles, hier bestaat geen materieele zorg van de zeemansvrouwen thuis, hier zijn
geen rheumatische wrakken die, na 20 jaar varen op den afvalhoop geworpen worden,
hier is louter breedmenschelijke humaniteit en de ziekelijke bootsman Arend wordt
aangenomen ‘deels om zijn bekwaamheid, deels uit medelijden’ (blz. 13).
Zoo, leugenachtig van begin tot einde, met het verguldsel van een ouderwetschen
vrijer voor den Sint Nikolaasavond, beschrijft van Schendel de zeevaart in die dagen
toen in werkelijkheid de opkomst van het groot kapitalisme ook hier in Holland
iedere rest van romantiek tusschen zijn stalen tandraderen onmeedoogend vermoordde.
Zoo schrijft van Schendel het eerelied van Brouwer, den burgerlijken stootbrigadier,
den oedarnik die men tegenover den Russischen oedarnik stellen wil, die men met
alle schoone eigenschappen van karakter en bekwaamheid opschikt om des te gretiger
ook zijn ideaal ingang te doen vinden: ‘het persoonlijk bezit van het schip’ en wel,
want deze heele passie naar eigendom heeft nog een wijding noodig, ‘onder de
vaderlandsche driekleur’.
Ziedaar, in het kort de ideologische inhoud waarover de prijzenuitdeelende
grootbourgeoisie in zwijmelend enthousiasme geraakt is. Een oogenblik waren de
jongens uit het veld geslagen, toen hebben zij een punt aan hun potlood gebeten en
zijn vol ijver het schoolvoorbeeld na gaan schrijven. De Johanna Maria is uitgezeild
en onder denzelfden koers volgen de kleinere booten van diverse zeeschuimers uit
‘Eldorado’, die met gewaagde manoeuvres elkander den loef af trachten te steken.
Zoo durft Slauerhoff het aan een infamen lofzang te schrijven op den lafaard, groot
moordenaar J.P. Coen, zoo worden wij kort daarop vergast op Constant van Wessem's
IJzeren Maarschalk: Daendels. Heeft het inderdaad kunstige boek van van Schendel
nog een uitvoerige analyse noodig, omdat de mechaniek listig in den buik van het
speelgoedscheepje verborgen zat, zoo danst reeds Slauerhof's marionet aan duidelijk
zichtbare draden en het boek van van Wessem
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doet zelfs geen poging meer om de valsche vlag der aesthetika boven de
kontra-revolutionnaire kontrabande te ontplooien.
Hier wordt duidelijke taal gesproken.
‘In gevechtsformatie opgemarcheerd, op één linie, op geweerschotafstand halt
gehouden, gevuurd uit de lange geweren en dan komt het groote moment, door alle
omstanders met ‘Hoezee!’ begroet: de bajonetaanval, onder uitbundig geblaf der
meerennende honden die over elkaar heenrollen in hun ijver om zich uit de voeten
te maken....
Zeer fraai, zegt Daendels’.
Als dat boek geen prijs wordt bij het schieten der burgerwachten, dan weet ik het
niet.
Maar zoo weten we tenminste waar we aan toe zijn! De nieuwe koers ligt niet
Zuid-zuid naar de droomerige mystiek van Helman, zij richt zich veel eer Oost-zuid,
regelrecht naar het bruine huis in München.
Wanneer echter in de avant garde der burgerlijke literatuur de reveille wordt
geblazen, dan kunnen wij den heeren verzekeren, dat ook in het proletarische kamp
de voorposten niet meer slapen. Gij kiest de historie als plaats van gevecht uit? Welnu,
ook wij zijn bereid om daar slag te leveren. Vanter schreef reeds zijn boek over den
Duitschen boerenoorlog, wij zijn gaarne bereid U ook te vertellen hoe het met de
wederdoopers en het kaas- en broodvolk in elkaar zat, en wanneer gij wat al te druk
met uw Vlaamsche studentenvrinden koketeert, dan zullen wij een verhaaltje schrijven
over zekeren Marnix van Sint Aldegonde, hoe burgerlijk Amsterdamsch winstbejag
de nationale revolutie heeft verraden en het Vlaamsche probleem een regelrecht
gevolg is van de groeiende kapitalistische geest in de 7 provincieën.
Wellicht zullen wij die harde noten nog eens voor de heeren historievervalschers
openkraken, er ligt bijvoorbeeld nog een heel aardig boekje over Surinaamsche
suikerwinsten klaar voor den drukker, maar lang zullen wij zeker niet bij dat
vaderlandsch verleden stil staan. Ons vaderland ligt niet in het verleden, maar in het
heden en in de toekomst, het ligt overal waar arbeiders vechten in staking of op de
barrikade, overal waar de roode vlag waait, overal waar de traktoren hun weg kiezen
over een bevrijde aarde. Waar de heeren met hun oude houten Johanna Maria in zee
gaan, daar hebben wij onze pantserkruiser Potemkin en ons schip vijfjarenplan en
de naaste toekomst zal uitwijzen, welk vaartuig het beste tegen de golven van den
krisis bestand is en het zekerst en sierlijkst zijn weg kiest over de bewogen baren.
De proletarische literatuur in Nederland draait, met de oprichting van dit tijdschrift,
het roer hard aan bakboord, zij richt zich links, en, onder de roode vlag met sikkel
en hamer vaart zij mede in de groeiende vloot der internationale proletarische
literatuur, die koers zet naar de plaats, waar, weldra, zeer weldra, de groote afrekening
der wereldrevolutie plaats zal vinden!
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Een Amerikaansche tragédie
Freek van Leeuwen
Europa, bloedjaar 1916.
Het tweede jaar van de groote europeesche oorlog, loopt ten einde.
België één rookende ruïne.
Frankrijk van bloed doordrenkt.
Dood en verschrikking alom.
In de olievelden van Mexico worden de arbeiders tot het uiterste voortgezweept.
Europa vraagt:
Olie,
voor vliegtuigen
voor tanks
voor duikbooten
transport auto's
roode kruis auto's.
Olie!
voor dood.
verderf.
vernietiging.
Millioenen dollars Amerikaansch goud zijn in de Mexicaansche olie vastgelegd.
Tienvoudig - honderdvoudig zal deze gouden stroom in dit woud van boortorens
omhoogspuiten en in de brandkasten van de Amerikaansche groot-kapitalisten
terugvloeien.
Daarom worden de arbeiders steeds intenser uitgebuit.
Zweepslagen knallen op de ruggen der olieslaven.
Olie mengt zich.
Met bloed en zweet.
De steen der wijzen:
Syn - the - tisch - goud!
Ondertusschen duurt de strijd in Europa voort.
Duizenden proletariërs jongens sterven als ratten in de loopgraven.
De dollars, die het Amerikaansche grootkapitaal als oorlogscredieten aan de
geallieerden heeft verstrekt moeten hun bloedige rente opbrengen.
Daarom zal ook Amerika aan den oorlog deelnemen.
Luid schallen de leuzen.
De pers delireert:
Tegen het Duitsche militairisme!
Ter verovering van de democratie!
Inmiddels zijn de Mexicaansche arbeiders de uitbuiting moede geworden.
Hoog slaan de golven van het revolutionnair verzet.
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Reeds heeft men enkele van de slavenhouders verdreven en de eigendommen der
olietrust in bezit genomen.
De o r d e moet hersteld.
De pers, door het goud van de oliemagnaten gekocht, provoceert tot een interventie.
Amerika staat aan de vooravond van de oorlog.
De wereld schreeuwt om olie.
De goudstroom naar de brandkasten der dollarkoningen, dreigt gestremd te worden.
Daarom hetzt de pers.
Daarom enscèneert men groote patriottische betoogingen.
Er moet stemming gemaakt:
vóór de bloedige onderdrukking der Mexicaansche revolutie.
vóór de deelname aan de Europeesche oorlog.
San Francisco.
Sint Franciscus...
Heilige der Armoe.
De scène voor het groote treurspel wordt opgebouwd.
Het drama gaat beginnen.
Drama van bloed en goud.
San Francisco, 22-7-'16, 2.02 nm.
Ergens, te midden van de groote parade, ontploft een bom.
Enkele dooden,
Tientallen gewonden.
Aanslag van anarchisten?
Of... provocatie?
Een politieleger, tachtig man sterk, wordt aangesteld om de schuldigen uit te vinden.
1500 dollar premie uitgeloofd.
Bloed moet vloeien...
De gerechtigheid zal haar loop hebben.
Gerechtigheid...
van olie-aandeelen verblind.
Tenslotte zijn de helden voor het groote treurspel gevonden:
Tom Mooney - metaal arbeider.
Warren Billings - schoenmaker.
Aangesloten bij de American Federation of Labor.
Beiden in de uiterste linkervleugel.
Vechters voor de revolutionnaire tactiek.
De tweede acte van het treurspel vangt aan.
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De voetlichten vlammen aan.
De regisseur geeft zijn bevelen.
De acteurs zeggen hun rol.
In het souffleurshokje souffleert het oliekapitaal.
Het vonnis wordt gewezen.
Tom Mooney ter dood veroordeeld.
Billings tot levenslang.
Als blijkt, dat de hoofdgetuige Oxmann op de datum der aanslag niet in San Francisco
geweest kan zijn...
Als een aantal getuigen, die het loon van het verraad niet ontvangen hebben, hun
verklaringen herroepen...
Als foto's bewijzen, dat Tom Mooney op het moment van de aanslag, niet ter
plaatse was...
Als Franklin Griffin, de voorzitter van het hoogste gerechtshof verklaart tot een
andere meening gekomen te zijn...
Als de leden der jury verklaren, door de getuigen bedrogen te zijn...
Als de vakbonden een proteststaking proclameeren...
Stelt president Wilson een onderzoek in.
Als na vier maanden het rapport van de commissie gereed is en glashelder de onschuld
van de beklaagden blijkt, heeft dit tot resultaat, dat het vonnis van Mooney veranderd
wordt in levenslang!
Dan ontwikkelt zich in Amerika een protestactie, die door den anarchist Berkman
geleid wordt.
In Januarie van het jaar 1919, komen 900 gedelegeerden van verschillende arbeiders
organisaties bijeen.
In Chicago staken 200.000 arbeiders.
Ook in andere plaatsen leggen groote groepen de arbeid neer.
Draper Hand, politiegetuige, komt met de verklaring, dat de aanklacht geheel op
valsche gegevens is gebouwd, dat hij zelf valsche getuigenis heeft afgelegd en
verschillende getuigen heeft opgeroepen, die tevoren geïnstrueerd werden, wat zij
zeggen moesten.
De getuige Mac Donald verklaart, door de aanstichter van het proces, Fickert, te
zijn omgekocht.
In 1928 richten alle rechters, alle politiebeambten, alle advocaten, die bij het proces
betrokken waren aan de gouverneur van Californië, Young, een verzoek om gratie.
Mooney en Billings weigeren.
Zij zijn onschuldig.
Zij willen recht - géén genade.
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Dan vormt zich een comité, dat ten doel heeft, hun onschuld te bewijzen en de rechters
tot deze uitspraak te dwingen.
Een aantal liberalen, waaronder de schrijfster Fanny Hurst, steunen deze actie.
Maar de Amerikaansche klassenrechters láten zich niet dwingen.
Zij voeren uit, wat de ongekroonde koningen van heel de wereld bevelen.
Zij kennen slechts één macht:
Goud!
Maar één bewijs:
Goud!
Jaar op jaar gaat voorbij.
Zestien jaar zitten Mooney en Billings nu in de gevangenis van St. Quentin.
Onschuldig.
Een nieuw schandaal trekt de aandacht:
Scottsboro!
Maar nu zijn het geen anarchistische groepen, in zichzelf verdeeld en versplinterd,
die voor de veroordeelden opkomen.
Nu is het de I.-R.-H.
In - ter - na - ti - o - na - le - Roo - de - Hulp!
Nu gaat Ada Wright, van stad tot stad, land tot land, om de arbeiders massa te
mobiliseeren.
Haar stem schalt en weerkaatst zich, duizend - millioenenvoud De wereld over...
De z e v e n Scottsboro boys moeten bevrijd uit de klauwen der Amerikaansche
lynchjustitie.
Lynchjustitie, die Sacco en Vanzetti heeft vermoord.
Mooney en Billings zestien jaar lang onschuldig gevangen hield te St. Quentin.
Die straks misschien het bloed van jou of van je kind zal eischen kameraad.
Daarom moeten wij stellen, macht over macht.
Ééns komt de tijd!
Voor deze rechters Deze dollarkoningen. Als het gouden afgodsbeeld valt.

Rectificatie
Onder onze medewerkers, noemden wij abusievelijk Louis van Gasteren. Wij vestigen
er de aandacht op, dat dit op een misverstand berust, en dat de heer van Gasteren
met ons blad in geen connectie staat.

Links richten

18

Een werklooze vóór Heck's Eetpaleis.
HECK'S AUTOMATIEK.
Je vreet je ziek
voor twalef en halleve cent.
Zoo strakkies - 'k was binnen - zag ik de gérant
hij zag me staan - keek me aan - o g e n à n t !
'k ging toen gauw - - 'n chique vent.
HECK'S PILSATOR..
'k Denk aan de nor
en ik kijk naar een scheur in m'n schoen.
Heck's d i t - Heck's d a t - gloeit in groen Néon
op het dak. Donder op, zegt een smeris,
of je gaat op de bon.
HANNILTON'S BAND
speelt de schlagers van 't land
Oh Kovacs, 't loopt vol in de straten...
Al die menschen, bedonderd en knettergek
smijten met geld. en ik - ik verrek...
En toch...
Carel van Oeveren.

Twee vonnissen.
Frans Goedhart
Een sneltrein raast in den nacht over de rails. In de duisternis staat een man naar de
aanschuivende rij lichtrechthoekjes te kijken. Als de locomotief en de eerste wagens
op de brug zijn drukt hij de polen van een batterij naar elkaar toe. Door de draad
flitst de stroom. Een vonk slaat in de dynamiet. De brug wordt in een donderende
ontploffing opengebroken en de trein stort in de diepte.
Leest De Telegraaf! Treinaanslag te Bia Torbagy! Vele dooden en gewonden!
Communisten blazen een spoorbrug op! De Hongaarsche regeering kondigt het
standrecht af! Leest De Telegraaf!
Matoesjka grijnst. Het arbeidersbloed, dat hij heeft doen vloeien bij het neersabelen
van de Hongaarsche radenrepubliek, heeft hem wild gemaakt. De witte terreur en
het roode bloed hebben den sadist in hem opgeroepen. Weer een aanslag gelukt.
Weer lijken. Communisten worden gegrepen. Ze worden verhoord, maar ontkennen.
Ze worden geranseld, maar ontkennen. Ze worden gepijnigd, maar ontkennen.
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De rechters vloeken; dat tuig is ook niets te bewijzen! Matoesjka, de dader, wordt
tenslotte zelf gepakt. Het werktuig van de banaatsheeren, de witte spion, de
arbeidersbeul, van wiens handen geen oceaan de korsten van het proletarische bloed
kan wegspoelen, is de moordenaar. Het standrecht bestaat wel, maar het werkt niet.
Leest ‘De Telegraaf’! Interessante onthullingen over de ramp bij Bia Torbagy. Wie
is de geheimzinnige Matoesjka? Raadsel van vrouwen, wijn en avonturen! En werktuig
van Moskou? Leest De Telegraaf!
Matoesjka verschijnt voor de rechters. Ja, ik ben katholiek. Ik wil de wereld hervormen
en van de communistische moordenaars zuiveren! Uitspraak: enkele jaren
gevangenisstraf. Het standrecht bestaat wel, maar werkt niet.
Een paar maanden later arresteert de Hongaarsche politie twee jonge revolutionairen.
Zij verschijnen voor de rechters. De acte van beschuldiging luidt: zij zijn leden van
het secretariaat van de communistische partij. Zulke misdadigers moeten zwaar
gestraft worden. Ditmaal vloeken de rechters niet. Ze hebben beet en ze laten niet
los. Willen jullie gratie? Szallay en Fürst antwoorden niet. De officier eischt de
doodstraf. Een uur later hangen er twee lijken aan de galg. Het standrecht bestaat,
en het werkt ook.
Leest De Telegraaf! Twee communisten terechtgesteld! Veroordeeld tot den dood
door de strop! Verzoek om gratie afgewezen! Leest De Telegraaf!

De Appel en Edo
Een herinnering
door Gerard Vanter
Toen, nu al ruim elf jaar geleden, Pjotr Trofimow, een arbeider uit Petersburg, in
opdracht van den Centralen Raad der Russische Vakbonden in Amsterdam, de gast
was in het gezin van een onzer kameraden, kwam na het eten de gastvrouw aandragen
met een schaaltje appels.....
Ja, er was wel iets bijzonders met die appels, maar daarover straks. Eerst moet ik
vertellen, dat Pjotr Trofimow lid was van een delegatie bestaande uit vier Russische
kameraden en deze delegatie confereerde óók met.... Edo Fimmen.
Ge weet toch waar Edo Fimmen troont? Als ge dáár, in dat deftige gebouw, wordt
binnengelaten en men u naar een zijkamer heeft geleid, dan behoeft ge verder niets
te doen, dan te wachten. Vervelen hoeft ge u niet, want ge vindt daar tijdschriften in
een heeleboel talen en
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een moerbeziënboom groeit er tegen het raam op.... Daar kijkt ge dus naar tot eindelijk
de deur opengaat en ge wordt verwelkomd door den joviaalsten man, die er ter wereld
bestaat. Hij begroet u alsof gij den man waart, op wiens komst hij tot nu toe heeft
gewacht; met een royaal gebaar en een breeden lach presenteert hij sigaren... Hééle
goeie, van twaalf cent. En dan begint het gesprek. Zeer, zéér sympathiek en aan den
muur hangt een groot portret van Karl Liebknecht met een lap rouwfloers er om
heen.... Ja, dat portret, dat is geen aanstellerij of sentimentaliteit, maar het is een
hevige ergernis voor de communistenvreters, die hier komen.... Edo is geen
communistenvreter, hij is alleen maar joviaal en een tikje beschermend.... O, met de
Russen, met Tomsky en zoo, kon Edo altijd héél goed opschieten... Ja, zoo is Edo
Fimmen. Een eigenaardig of een bijzonder mensch? Och nee, eigenlijk een héél erg
gewoon mensch. In het Gooi heeft hij zijn woonstee, hij houdt bijen en toont u met
trots zijn verzameling kostbaar glaswerk.... Ja, dat dateert nog uit den goeien tijd.
Toen Edo Fimmen twaalf duizend gulden salaris per jaar had en er door de inflatie
koopjes niet zeldzaam waren. Twaalf duizend gulden per jaar en.... de rest. Natuurlijk,
dat zijn bijkomstigheden, maar misschien verklaren ze toch iets.... Bijvoorbeeld:
waarom er tusschen Edo Fimmen en de C.P.H. zoo een diepe kloof bleef.... En ook
verklaart het misschien het feit waarom Edo Fimmen nu onlangs optrad gehuld in
het boetekleed....
Het was, zoo verkondigde hij, maar een gastrolletje geweest toen hij daar aan het
hoofd van de O.S.P. was gaan staan en zich aandiende als de leider eener nieuwe
politieke partij. Hij had het niet zoo bedoeld en het was een groote fout geweest,
bekende Fimmen kort geleden in een brief, dien hij niet openbaar had willen hebben,
maar die door de zorg zijner ‘rechtsche’ tegenspelers niettemin tóch publiek werd
en den leider der Hollandsche O.S.P. pijnlijk te kijk stelde.
Was dat een heldenrol van Edo?
Neen, zóó zou men het bezwaarlijk kunnen noemen... Intusschen...
Maar die appels, waar blijven nu die appels? vraagt ge. En van dien bolsjewiek
uit Petersburg, die de revolutie van 1905 nog meemaakte, van Pjotr Trofimow, zoudt
ge óók nog wat willen hooren?
Goed dan; Pjotr Trofimow had het toen werkelijk niet gemakkelijk met Edo's
woordenstroom, hij liet het concientieuselijk vertalen, hij aanvaardde de aangename
frazen, maar zonderde ze zorgvuldig af van de rest, en wikte en woog daarvan den
inhoud.
En toen, dien middag toen we aan tafel zaten, en onze Russische kameraden 's
morgens het zooveelste onderhoud hadden gehad, toen kwamen dan die bewuste
appels. Het dessert.... Heb ik gezegd, dat het bijzondere appels waren? Nu dat waren
het eigenlijk niet, het waren
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mooie, kleine appels en ze leken niet heelemaal op die appels uit het sprookje van
Sneeuwwitje, u weet wel, die half groen, half rood waren en giftig bovendien. Deze
appels namelijk waren aan de ééne kant heerlijk goud-geel en aan de andere kant
waren ze zoo rood als de neus van Jan Oudegeest.
Maar om nu eindelijk met de clou van dit historische verhaaltje te komen: Pjotr
Trofimow pakte één dier appeltjes bij het korte steeltje tusschen duim en wijsvinger
en liet de vrucht ronddraaien voor zijn oolijke oogen, achter de glinsterende
brilleglazen.
En terwijl hij de tafelgenooten aankeek en beurtelings het rood en het geel van
den appel liet zien, riep hij, knikkend met het hoofd onze instemming vragend:
Fim-mén?..... Fim-mén?
Aan dit simpele voorval heb ik dikwijls moeten denken als Edo Fimmen
afwisselend zijn roode en zijn gele gezicht liet zien, al naarmate zijn rol het eischte.
Maar die laatste creatie, neen, die was allesbehalve een heldenrol! De dommen,
die daarvoor applaudisseeren moeten toch wel hoe langer hoe schaarscher worden.
Want dat lijkt zelfs niet meer op het blozende rood van anno '21.... Het is dik-opgelegd
blanketsel, maar dat toch niet in staat is om te verbergen hoe verbleekt en
verschrompeld dat allemaal werd....
Zie, dit is het verhaaltje, dat ik u vertellen wilde van de appels en van Edo.
Die Pjotr Trofimow! Of hij hem ook goed dóór had!

Zoo lacht Rusland
Het volk leert weer lachen
ongedwongen
Was het een schaduw die de eeuwen lieten op het jong gezicht?
Nu is ze weggetrokken
Het volk leert weer lachen
Zonder zorgen
die snijden in de grauwe hersens - Zonder pijn
verborgen
Het volk leert weer lachen
Onbedorven
is de nieuwe vrucht geboren in het nieuwe land
in morgen
Sowtchenko.
vert. S. Pr.
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Defilé op het Roode Plein
Een lid van een arbeiders delegatie vertelt
wat hij gezien heeft:
Eerst komen
rechter dan allen
linie op linie van
komsomolzen
een leger van krachtige menschen
geen meisjes, geen jongens, want:
komsomolzen
Daar zwaaien lichte lijnen
lange rijen witte paarden
zwenken, keeren, in gesloten compagnies
witte, zwarte, bruine paarden galoppeeren
komen als een zee van hooge golven
op ons toe
kleine ruiters uit de steppe, uit Siberië
uit het Zuiden - Donkozakken
onze cavalerie
Zwart glanzen kanonnen
als klompen kool in een rotswand
Soldaten, wees als de rots er om heen
zorgt voor ons wapen!
Nu zien we
groote doeken die de verste hoeken van het Plein
in vlammen zetten de pionieren, erfgenamen van den strijd
eerste vlaggendragers van het proletariaat
naderen
En daarna onafzienbare rijen
mannen en vrouwen, van achter de werkbank
gewapend het geweer op den schouder
Zóó is ons leger:
macht die hun handen vormen
na oorlog, na honger, gestaald
in het vijfjaarplan
vert: S. Pr.
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De overval.
A. Putschkow vert. Fr. v.L.
De nacht zwenkte plotseling omlaag en overgoot alles met een zwarte schemer
Strooide kampvuren langs de rivier, die als glimwormen boven de golven dansten.
Boven op de bergen, vlamden de straatlantaarns, de stad lichte tegen het donker
op en lokte
‘Kom kameraden’, zegt Lersky, ‘het wordt tijd’.
Mitzka zet zich aan het roer, zachtjes schuren de biezen tegen het hout.
Als een dier uit zijn hol, kruipt de boot te voorschijn.
Besnuffelt alles en zoekt zijn weg.
‘Zachtjes Mitzka’, murmelt Gwosdew, ‘aan de oever kun je alles hooren’.
Tegelijkertijd drukt hij het pak met springstof dichter tegen zich aan.
‘Onzin’, lacht Mitzka, ‘de heeren officieren zijn aan 't spelevaren, er is geen
gevaar’.
Hij stuurt de boot naar het midden van de rivier.
Stoombooten en transportschepen doemen als zwarte schaduwen op en staren de
boot met oogen van roode en groene signaallichtjes aan.
De machines brommen verachtelijk.
Vanaf de brug schiet een witte straal van de schijnwerper, het water verzilverend
door de lucht, omstrengelt de boot en zuigt er zich aan vast.
Lersky en Gwosdew liggen als bedronken over het stuur.
Mitzka trekt deemoedig aan de riemen.
De witte lichtarm laat de boot los, glijdt terug, strijkt over het riet, heft zich ten
hemel - en verdwijnt.
Weer daalt de nacht. Het water ruist zachtjes van de riemen.
De oever - een stoot... Lersky springt aan wal... uit de duisternis duikt een gedaante
op en roept verschrikt:
‘We r d a !’
Lersky gaat op hem toe en bromt verachtelijk door de tanden:
‘Heb je geen oogen, stommeling?’
Zij gingen verder. Achter hun rug mompelde de schildwacht een verontschuldiging.
Zij stegen tegen de berg op en sloegen de weg naar het kerkhof in.
Uit het donker doken de munitiewagens op.
Huizenhoog verheffen zich de patronenkisten met zeildoek afgedekt.
Zijwaarts, de daken van de kruitkelders, van zware aarden wallen omgeven. Daar
gingen zij op af.
Een schildwacht nadert maar salueert als hij de gouden tressen der officieren ziet.
‘Zeg eens mijn waarde’, spreekt Lersky hem nederbuigend toe, ‘waar is de
dienstdoende officier?’
‘Achter de kruitkelders’, zegt de schidwacht, zich weer van hen afwendend.
Op het zelfde moment stoot Gwosdew hem zijn bajonet in de rug.
‘Vlug Gwosdew, trek zijn jas aan en neem zijn plaats in, wij zullen het lichaam
wel wegsleepen’. kommandeert Lersky.
Met het geweer in de handen loopt Gwosdew heen en weer.
Het lijk sleepen zij in een boschje.
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‘Nu aan de gang’, zegt Lersky.
Men legt een dynamietpatroon onder de kelderdeur.
Een ander onder de munitiewagens.
Het hart bonst - de zenuwen zijn tot het uiterste gespannen.
Achter de kruitkelders klinken de voetstappen van een naderende patrouille.
Lersky en Mitzka drukken zich dicht aan de grond.
Als een automaat schildert Gwosdew voor de kruitkelders op en neer.
De patrouille gaat voorbij.
‘Kom jongens, nu vlug!’ fluistert Lersky, ‘straks vliegt de heele rotzooi naar de
duivel’.
Zij duiken in de schaduw weg en vluchten door de laan.
‘Gauw’, zegt Gwosdew, ‘elk oogenblik kunnen we in de lucht vliegen!’
Hun beenen vliegen haastig over de weg.
Voor hen vlammen drie oogen op.
Een auto stuift op hen toe,
‘Halt!’, brult Lersky en houdt de revolver op de wagen gericht.
De auto stopt... zij springen er in.
‘Naar het station’, zegt Lersky, en drukt zijn revolver tegen het achterhoofd van
de chauffeur.
‘Laat maar’, zegt Mitzka, ‘gooi hem d'r uit, ik zal wel rijden, ik ken die wagen’.
Hij gaat op de chauffeursplaats zitten en haalt de handel over.
Het stuurrad schokt - de wagen steigert - een benzinewolk stuift in de neus.
De wind striemt de gezichten.
Achter hen dreunt het, alsof men met geweldige hamers op ijzeren vaten sloeg.
Het bliksemt.
Oranje-roode vuurpijlen tuimelen door de lucht en sterven in de wolken.
Een vloed van staalblauwe vlammen slaat over over de munitiekisten heen en
brengt ze tot ontploffing.
De patronen knetteren als dorre takken.
Het kerkhof wordt door de ontploffende granaten uiteengerukt.
Het stationsplein - Meubels - Pakken - Menschen - Paarden - Auto's - Geschut
Alles wriemelt door de straten.
De auto rijdt op een met pakken beladen menigte in en stopt.
‘Mij achterna!’, brult Mitzka en springt uit de wagen.
Zij steken het plein over, een troep soldaten verspert hen de weg.
Gezichten - epauletten - bajonetten - storten zich op hen toe.
Lersky schiet zijn revolver leeg en gooit hem dan weg.
Voor hen een poortje.
Rails - Spoorwagens...
Zij loopen de spoorbaan langs.
De gapende deur van een machineloods straalt hen tegen.
Een locomotief staat er zacht sissend naast.
Mitzka stort zich er op. Lersky en Gwosdew klauteren hem na.
Er is geen mensch.
‘Nou kameraden, nou moeten we maken dat we wegkomen’, zegt Mitzka. ‘We
moeten zien dat we de rooden bereiken. Ik zal de locomotief rijden, de hoofdzaak is
dat we de brug bereiken’.
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Behoedzaam zet hij de locomotief in beweging.
Zij glijden de loods voorbij.
Het station - de spoorboomen vliegen voorbij.
Brullende menschen - voorbij.
Groen schitterend bliksemt een signaallicht.
Dan wordt het donker.
Achter hen een donderend geraas.
De locomotief siddert - de spoorbaan dreunt.
Mizka laat de handel niet los, zijn oogen staren in de duisternis; de locomotief
puft.
‘Pas op kameraden, buk je!’
Het knettert en kraakt rondom.
Als erwten vliegen de kogels om hen heen.
Een lichtstraal verblind hun oogen.
Dan schemeren de eerste constructiebogen van de brug aan hen voorbij.
Het duister omhult de locomotief.
Alleen de gloed van het vuur licht wit op.
Uit de verte klinken dof rollende slagen.
‘Zoo, de brug is achter ons’, lacht Mitzka. ‘Nou full speed’.
En hij drukt op de handel.
De locomotief beeft, de wielen slaan een opwindende maat.
Gwosdew zit op een kolenhoop en knikkebolt.
Lersky ligt ineengerold op de grond en slaapt.
Zij ontwaken - de machine stopt.
Rood gesterde helmen met lachende gezichten, dringen zich om hen heen.
Mitzka zit op de treeplank en knipoogt vroolijk tegen hen en ontbloot zijn tanden.

Storm over Holland!
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
eendere dagen
eendere dingen
eendere menschen
eender leven
werken of stempelen
stempelen of werken
klagen en dulden
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Kapitalisme is eeuwig
crisis is eeuwig
armoe is eeuwig
eeuwige weerkeer
van eeuwig hetzelfde
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Holland, ontwaak!
De ontzaglijke slagschaduw van
Lenin ligt over uw landen.
Holland Laat de geest van Wladimir Iljits
over u vaardig worden.
Ontwaakt!
arbeiders uit de fabrieken
arbeiders uit de werkplaatsen
arbeiders van de stempellokalen
arbeiders van de werkverschaffingen
arbeiders van het land
gij allen
vertrapten
ontrechten
verachten
die deze samenleving eeuwigdurend dachten
Ontwaakt!
Hoort! uit het Oosten
de geweldige hymne der menschenbevrijding
aanzwellend
door de westersche luchten
Hoort!
In haar weerklinken de juichende accoorden
der komende broederschap.
Voorwaarts!
arbeiders de straat op
agiteert
wekt de opstand
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onder uw makkers
door het gansche land.
Voorwaarts! de straat op!
demonstreert!
laat het plaveisel dreunen
onder uw strijdwillende massa's
eischt:
brood en arbeid
voor allen,
De tijden zijn vervuld
nacht over europa
nacht over vijf-zesde der aarde
de oude wereld gaat onder
in bloed en tranen
......
de Messias komt!
Gij hoorende dooven ziende blinden
luistert:
de revolte klopt aan uw vensters
de straatsteenen roepen om verlossing
de atmospheer trilt van ongekende spanningen
gansch het heelal is zwanger van vernieuwing
de R e v o l u t i e !
Alles gaat anders worden
Holland zal niet langer Holland zijn
de dagen verliezen hun namen
de tijd zijn begrip
zon en maan blijven stil in hun banen
......
De nieuwe wereld komt...
zich meldend in bloed en tranen...

Bertus Meyer
Kunst is een uiting van het wilsleven-beheerschende onderbewuste
voorstellings- en associatiekomplexen, en kunstgenot het medebeleven
daarvan. Hieruit vloeit voort, dat zoowel kunst als kunstgenot onder de
invloed staan van de factoren, die de daad en de strijd der menschen
richten en tevens, dat zij tot die factoren te rekenen zijn.
G. Mannoury.
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Film
Paramount - Metro Goldwin - Warner Brothers - Fox Corporation - Ufa
Er zijn er nog meer.
Tusschinsky - Ufa-Palast - W.B. - Apollo - Flora - Corso - Tusschinsky
Er zijn er nog meer.
Laatste Commando - Liebes Commando - Bommen op Monte Carlo - Shanghay
Express
Er zijn er nog meer.
Greta Garbo, Anna Sten, Marlene Dietrich, Emile Jannings, Conrad Veidt, Edmond
Lowe, Maurice Chevalier.
Er zijn er nog meer.
De bakvisschen van alle standen plakken hun wanden er mee vol en de jongens
vergapen zich aan al dat moois.
De Lach, het amusante weekblad en ook grootere bladen geven de resten van deze
pornografie.
De goedige herders van de filmkeuring bepalen de maat.
Het beschavingspeil van 't Westen wordt er mee bepaald.
Wel degelijk gemeenschapskunst, ze demonstreert de stand van zaken.
De gemeenschap vergaapt zich aan haar gammele idealen, verdooft zich met deze
opium.
We weten dit wel.
Geestelijke groote stadsbordeelen.
De directies varen er wel bij.
Het zit en zoekt, de spheer komt tegemoet aan weëe verlangens.
We zijn nog donders arm.
De burgerbladen wijden kolommen aan de nieuwe kunst ter wille van hun
advertentiepagina's en spelen de koppelaar tusschen publiek en theater.
De filmsterren scheppen de illusies die in 't bed eindigen.
Sterren van elke catagori; blond, bruin, bruut, beschaafd, gecompliceerd. Elk wat
wils.
Waarom ook niet.
Welke problemen stelt zich deze cultuur eigenlijk nog meer als vrouwen, geld,
spanning sensatie, record.
Spanning.
Toch is de projectie goed in de theaters en ze geven plaats aan duizenden.
De kleur alleen deugt niet.
De operateurs, de regisseurs, de verlichtingstechniek zijn goed.
De kleur alleen deugt niet.
Zullen ze deze generatie verven?
Zullen ze deze generatie kunnen mobiliseeren?
In 't veldgrijs, zooals ze kan gemobiliseerd worden voor Chief Whip op ieders lip
of geef mij maar Miss Blanche.
Ze vraagt eigenlijk niet, ze wacht.
Zoetigheid.
De handelaars verzinnen steeds nieuwe smaakjes - maar 't zoet blijft, de sacharine
overheerscht zum kotsen - en ook de massa maag kan bedorven worden.
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De Rus heeft het bewijs geleverd dat er in deze generatie nog iets leeft.
Opstandigheid.
Goed Rus, een film van jou slaat 100 lamlendigheden.
Grijp ze in den nek Rus die slappe broeders.
Hier onze hand kameraad Rus over 't niemandsland der filmfronten.
De groote filmpaleizen doen je niets, de projectie is goed.
Ook jij kost daar 1 gulden en meer.
Dondert niet Rus, die ‘en meer’ moeten je ook zien.
Ze zullen je draaien al is 't niet altijd in groote theaters.
Schop die kultuur in elkaar, ze zullen je draaien, monteer de nieuwe mensch.
Enthousiasme, de weg naar 't leven.
En als Chief Whiep ze niet verpest heeft zitten in de koppen nog hersens.
Over de hoofden van de film-magnaten zonder omwegen naar 't hart en dan naar de
kop.
Ze zullen je draaien.
Draai deze generatie Rus.
In 't hart zit bloed - Rood bloed.
Niet verven Rus, wakker maken.
P.
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Boekbespreking
Jef Last: ‘Marianne’, 1930; ‘Liefde in de portieken’, 1932. Uitgaven
van ‘De Baanbreker’. - N.V. Servire, Den Haag.
Het is niet gemakkelijk een ernstige beschouwing over deze twee romans van Jef
Last samen te vatten in een bespreking van enkele bladzijden, en nog moeilijker is
het dit te moeten doen in het blad ‘Links Richten’, waarin, bij het beoordeelen van
litteratuur andere maatstaven moeten worden aangelegd, dan die der burgerlijke
critici, voor wie Kunst en Klassenstrijd twee volkomen en scherp gescheiden
begrippen zijn. Last heeft, als revolutionnair schrijver, deze scheiding bewust
opgeheven. Zijn werk wordt gedragen door een duidelijke, proletarische tendenz,
terwijl het verder de eigenschappen bezit die het, naar de waardebepaling van deze
tijd - die burgerlijk is, niet anders zijn kán, omdat er van socialistische kunst of cultuur
nog geen sprake is - tot kunst stempelen.
Het werk dient dus op tweeërlei wijze beoordeeld te worden: ten eerste naar zijn
bedoeling, dus naar de leidende gedachte die er aan ten grondslag ligt en in de tweede
plaats naar het litteraire resultaat dat door den schrijver bereikt werd. Wanneer wij
er mede beginnen deze socialistische doelstelling van den schrijver voor oogen te
houden, komen wij tot de volgende conclusie: In ‘Liefde in de portieken’ is de
schrijver zijn doel dichter genaderd dan in ‘Marianne’, in welke roman het
romantisch-revolutionnaire element overheerscht. In laatstgenoemd boek toch komt
Last ons voor als een Woutertje Pieterse-achtige, jonge wereldbestormer, die er eens
even op een vurig paard en met een zwaard in de hand op uit trekt, in ‘Liefde in de
portieken’ is iemand aan het woord van rijpere ervaring, iemand die ingezien heeft
dat de klassenstrijd geen zaak is, die door een vurig, goed-willend, romantisch maar
tegen zijn taak niet opgewassen Woutertje gewonnen kan worden. Men zou, met een
te veel gebruikt en meestal, misbruikt woord kunnen zeggen, dat Last Marxistisch
gegroeid is, maar beter en juister lijkt het mij om te zeggen dat hij de proletarische
werkelijkheid, het directe leven, in zijn laatste roman dichter genaderd is. Een fout
in het boek ‘Marianne’ is in dit verband, dat èn vorm èn uitdrukkingsmiddelen voor
den arbeider dikwijls onbegrijpelijk zijn. ‘Liefde in de portieken’ vertoont deze fout
niet, de compositie (samenstelling) is eenvoudig, de taal is helder en duidelijk en de
gedachten zijn klaar en zonder intellectueele omwegen tot uitdrukking gebracht. Een
tekortkoming van dit boek is het echter, dat het proletariaat en zijn strijd vrijwel
alleen gezien wordt door de oogen van een burger (de Ik-figuur, die werkmeester op
een kunstzijdefabriek is) en dat Martha, de klassebewuste arbeidster, bijna niet aan
het woord komt. Van haar leven, haar strijd en gedachten komen wij ongeveer niets
te weten. Deze tekorkoming is geen toevalligheid, maar een noodzakelijkheid, die
verband houdt met de plaats die Last, als revolutionnair schrijver in dit
overgangstijdperk inneemt. Hij doorgrondt de geestesgesteldheid van den burger
volkomen, hij kijkt tot op de bodem van zijn ziel en spreidt alles wat hij daar vindt
zonder veel moeite voor ons uit. Dit type heeft hij doorleefd, honderden, duizenden
van deze menschen heeft bij gezien, waargenomen en begrepen. Hij kent deze
menschen zoo goed, omdat hij, zelf het product van een burgerlijke samenleving,
nog zoo veel eigenschappen met hen gemeen heeft. De klassebewuste proletariër
echter, de proletarisch denkende en voelende arbeider (Martha) is een type dat wij

Links richten

in deze maatschappij slechts zelden aantreffen en dat wij, met onze van burgerlijke
denkbeelden doordrenkte geest, slechts met groote moeite en dan nog maar ten deele,
begrijpen kunnen. Deze Martha's stellen ons voor evenveel problemen als de
socialistische kunst. Ongetwijfeld zou deze vrouw een andere en zeker duidelijker
omlijnde figuur geworden zijn, als Last haar geteekend zou hebben naar de
communistische arbeidster, zooals hij deze thans in de Sovjet-unie leert kennen.
Van litterair standpunt bezien, vertoonen beide boeken uitstekende kwaliteiten. Zij
steken ver uit boven het overgroote deel van de romans, die in Nederland gedurende
de laatste jaren verschenen zijn. Een enkele bladzijde sober en beheerscht proza van
Last, weegt vaak volkomen op tegen dikke deelen vol mooischrijverij, die wij van
onmachtige auteurtjes, die boeken vullen om te verbergen dat zij niets te zeggen
hebben, te slikken krijgen. Vooral de roman ‘Marianne’ is van een geestelijke
bewegelijkheid, die in de Nederlandsche litteratuur bijna nooit wordt aangetroffen.
De gedachten-associaties (verbindingen), waarbij de schrijver veel aan de fantasie
en het bevattingsvermogen van den lezer overlaat, zijn modern, van een meeslepend
tempo en, op enkele
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uitzonderingen na, psychologisch verantwoord. Met een enkel, zeer oorspronkelijk
beeld, teekent Last soms een situatie of stemming, waarvoor anderen, met minder
resultaat, heele bladzijden noodig hebben. Telkens slaagt hij er ook weer prachtig in
de psychische toestand, waarin zijn figuren zich bevinden, samen te doen vloeien
met hun omgeving. Er is een voortdurende wisselwerking tusschen uiterlijk en
innerlijk, vooral in de roman ‘Liefde in de portieken’. Hier is niet alleen het individu
product van het milieu, maar lost de omgeving zich ook volkomen en dadelijk op in
de denk- en gevoelssfeer van het individu, vloeien uiterlijk en innerlijk tot prachtige
eenheid samen.
Laat ons hopen dat Last deze eenheid, deze harmonie in elk opzicht in zijn werk
zal weten te bewaren, dat hij er in slagen zal zijn sterk oorspronkelijk talent met zijn
drang naar evolutie in evenwicht te houden, niet terug te vallen tot de burgerlijke
litteratuur, maar evenmin dood te loopen in de dorre these der politieke brochure. Er
mag dan van Jef Last, als revolutionnair schrijver, nog veel verwacht worden.
MAURITS DEKKER.

Chaos Jos Kop Jansen
(u i t g a v e l i n k s c h e a r b e i d e r s o p p o s i t i e )
De titel is wèl typeerend voor de inhoud van dit bundeltje gedichten(?)
Reeds in het eerste ‘aan mijn medeproletariërs’ krijgt men de volle maat van des
dichters hopelooze verwarring en beïnvloeding door anderen.
Niet minder dan Herman Gorter, Oskar Kanehl en Freek van Leeuwen, kan men
hier in één gedicht haast woordelijk beluisteren.
En met de rest van het boekje, zoo al niet aan allerlei invloeden onderhevig, is het
niet veel beter gesteld.
Het is àl rijmelarij en woordgestamel, verdichtselen zonder eenig bindend rhythme,
innerlijke spanning en verantwoording.
Is dit ‘proletarische kunst’ zooals door den inleider beweerd wordt?
Het lijkt er niet naar!
We zouden er ook stellig niet over spreken, als de schrijver niet overwegend
proletarische onderwerpen behandelde en geen arbeider was.
Immers alle proletarische uitingen met een min of meer revolutionaire inslag zooals
deze verdienen stellig onze volle en warme belangstelling.
Kop Jansen heeft ons echter teleurgesteld.
Het overwegend deel van zijn bundeltje ‘c h a o s ’ is helaas bijna in alle opzichten
nog chaos gebleven.
Goed bedoeld misschien - maar veel te zwak als aanklacht tegen het kapitalisme,
wat het toch zijn wil.
Slechts in ‘havenarbeid’ (goddank proza) krijgt men even hoop.
Hier trekt, ondanks alle technische gebreken, stellig een proletarische kleur en
-sentiment.
Maar dit is dan ook al het goede wat er van deze uitgave gezegd kan worden.
B.M.
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‘Het Roode Baken’ kondigt aan...
Flarden
een bundel Revolutionaire Po-e-zie.

Chanson Triste.
In wilde nacht verwekt, in duister zwart geboren.
gehuld in ‘flarden’ en gebed op stroo...
de ‘roode baker’ had het beter kunnen smoren
het wurm heeft tóch geen hoop of toekomst zoo.
En tot het kraambed kwamen aangeschreden.
de koningen, tot offerhand bereid.
en hebben toen het bastaardkind aanbeden
met wierookwolken der halfslachtigheid.
De wereldstorm breekt los, men kan de golven hooren
die bonzend beuken op de wrakke kust.
Geen mensch ziet 't matte licht van 't roode baken gloren,
haar schijnsel gaat in bloed en damp verloren
op 't hooge, eenzaam duin, der dommelige rust. Fr. v.L.
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Beginselverklaring
Doel.
Links Richten stelt zich ten doel om op Nederlandsch taalgebied ter omverwerping
van het kapitalisme een proletarisch verbond te vormen, dat op het artistieke front
de revolutionaire klassenstrijd zal voeren, ter verovering van het socialisme.

Politieke oriëntatie.
Links Richten is tegen de uitbuiting van het proletariaat door de kapitalistische klasse,
tegen loonsverlaging en verlenging van de arbeidstijd, tegen iedere vorm van
economische, politieke en cultureele verdrukking der arbeidersklasse.
Tegen Fascisme en witte terreur.
Tegen het Klasseverraad van de sociaal-fascistische leiders.
Tegen iedere interventie-oorlog of blokkade, die zich richt tegen de Sovjet-Unie
en voor de actieve verdediging aller Sovjet-Staten.
Tegen militairisme en Imperialisme.
Tegen iedere vorm van godsdienst.
Voor de bevrijding der koloniale volkeren.
Voor de Wereldrevolutie.
Voor het Socialisme.

Artistieke oriëntatie.
Links Richten verwerpt de scheiding tusschen ‘Kunst’ en klassenstrijd en wenscht
te strijden voor een socialistische maatschappij, waarin iedere scheppingsdrang en
scheppingskracht in dienst zal staan van de socialistische gemeenschap. Links Richten
keert zich tegen iedere vorm van ‘Kunst’, die de heerschende klasse verheerlijkt,
haar ideologie in de massa tracht te versterken, nieuwe kracht toevoegt aan de
religieuze idee, door z.g. tendenzlooze schoonheid de arbeidersklasse tevreden houdt,
in slaap wiegt of van den strijd afhoudt, tegen de kunst van het medelijden, die het
proletariaat niet noodig heeft, zoowel als tegen het valsche pathos dat een
hoerastemming tracht te kweeken. Links Richten wil de kunst gebruiken als een
wapen in den klassenstrijd in dienst van de proletarische beweging.
Links Richten wil voor het Nederlandsche proletariaat schrijven, de geschiedenis
van zijn klasse-worstelingen, nieuwe strijdliederen, het politieke drama, het
journalistieke tijdgedicht, de klasse-reportage en de vertalingen van buitenlandsche
revolutionnaire schrijvers.
Links Richten zoekt vormen voor de literatuur die overeenkomen met de
proletarische strijdwijze.
Links Richten wil aan de literatuur een revolutionnaire inhoud geven met moderne
vormen, die begrijpelijk zijn voor de arbeidersklasse.
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Links Richten wil trachten de Nederlandsche arbeiders in dienst van den
klassenstrijd tot zelf-expressie te brengen, tot bewuste critiek en tot belangstelling
in literatuur.
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Arbeidersstrijd in woord en beeld
brengt u het keurig verzorgde geïllustreerde
maandblad
‘AFWEERFRONT’
Medewerkers: Jef Last, Maurits Dekker, Nico Rost, Bela Illes en vele
anderen.
Foto's van de ‘A r b e i d e r s F o t o g r a f e n ’ (Arfots) voor de Hollandsche
beweging en vele buitenlandsche opnamen van niet gepubliceerde foto's.

Ieder nummer bevat naast het in beeld gebrachte nieuws van de maand,
korte verhalen, een feuilleton, gedichten van ‘Links Richten’ (speciale
pagina), radio-nieuws, prijsraadsels en een leuke kinderpagina.
.... en dat alles kost slechts 12 cent per nummer
Abonnementen per 3 maanden franco thuis.... f 0.40
UITGEVERIJ ‘INTROHULP’
Singel 359 - Amsterdam
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[Links richten no. 2]
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Wat wij willen
door Maurits Dekker.
De burgerlijke cultuur en literatuur, waarvan de groote massa der maatschappelijk
misdeelden nimmer meer dan het afval ten deel viel, zouden, als zij op dit oogenblik
gemeen-goed van het proletariaat zouden kunnen worden, den arbeiders slechts
weinig te bieden hebben. Literatuur en kunst in het algemeen moeten in dit tijdvak
van kapitalistische aftakeling en groeiend revolutionnair bewustzijn, voor de werkende
massa beschouwd worden als gevaren, ontbindende cadavers, welker giftige
rottingsstanken bederf veroorzaken. Niet slechts de kerk, maar vrijwel ook alle
kunstuitingen der thans nog heerschende klasse, moeten beschouwd worden als
opium, dat den strijdwillenden arbeider bedwelmt, zijn proletarische bewustwording
tegenwerkt en tot bestendiging van zijn onderdrukking bijdraagt. Op enkele zeer
schaarsche uitzonderingen na, is voor den arbeider de kunst van dit tijdvak alleen
maar een luxe handelsartikel, dat, evenals b.v. parfum en automobielen, zóó
vervaardigd is, dat het aan de wenschen en de verlangens van een zoo groot mogelijk
aantal kapitaalkrachtige koopers zal kunnen voldoen. Evenmin als b.v. door den
automobielfabrikant, wordt de arbeider door kunstfabrikanten (schrijvers, uitgevers,
schilders, tooneeldirecteuren en acteurs) als kooper beschouwd van het beste dat zij
te leveren hebben. Het waren altijd de burgers die kunst kochten en aan wier smaak
dit handelsartikel in het algemeen voldoen moest.
Toen, tengevolge eener zich meer en meer ontwikkelende techniek en industrie
de mogelijkheden ontstonden ‘kunst’ als massa-artikel te gaan produceeren, werd
het voor de kunstfabrikanten noodzakelijk nieuwe en ruimere afzetgebieden te gaan
zoeken. Het boek, dat weinig kost en dat snel en gemakkelijk gemaakt kan worden,
moest binnen het bereik van
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een grooter publiek gebracht worden. Men diende echter, als men het boek in groote
hoeveelheden aan den man wilde brengen, er zorg voor te dragen, dat de inhoud
begrepen en gewaardeerd kon worden door een massa, wier eenig cultureel bezit tot
op dat oogenblik de...... bijbel geweest was. Men schiep daarom een christelijke en
daarnaast een wereldsche ‘volksliteratuur’. De christelijke lectuur bestond
hoofdzakelijk uit omgewerkte bijbelfragmenten en uit lieve, schijnheilige vertellingen
van brave armen, die gelaten gebrek leden, omdat de goeie god het nu eenmaal zoo
wilde of van brave, goedhartige rijken, die gelaten van het vette der aarde genoten,
ook omdat de goeie god het zoo wilde en die op kerstmis of bij ziekte manden gevuld
met boonen, spek en worst bij de armen lieten bezorgen. Vertrouw op god, gods
voorzienigheid is oneindig, enz. enz. Deze christelijke, in en in rotte volkslectuur
waaraan godvreezende, maar daarom niet minder handige uitgevers schatten verdiend
hebben, wordt geheel gedragen door deze eene, voor arbeiders verderfelijke drogreden:
Wat god doet, is wel-gedaan. In de vele duizenden boeken, die in dit genre verschenen
zijn en nog totop de huidige dag verschijnen, beluistert men zonder uitzondering de
stem van de heerschende klasse, die niet alleen den goeien god voor zijn winstkarretje
spant en grof geld verdient aan deze in roman- of novellevorm uitgegeven tractaatjes,
maar die bovendien onzen lieven heer naar gewoonte misbruikt om het proletariaat
te bedriegen en onderdrukt te houden.
De niet-christelijke volkslectuur doet voor haar christelijke zuster in
minderwaardigheid en leugenachtigheid niet onder. De vorm van ‘literaire kunst’
waarmede het proletariaat op grootere schaal het eerst in aanraking kwam, was de
zoogenaamde colportage-roman. Dit drek, wekelijks aan huis afgeleverd in
hoeveelheden van 16 tot 32 pagina's, bestaat totop dit oogenblik nog in zijn
oorspronkelijke en in een gewijzigde, meer geraffineerde vorm. Dit rottende,
kapitalistische afval is op geestelijk gebied een van de ploertigste en verachtelijkste
uitingen eener samenleving, waarin de gebrek lijdende groote massa haar verlangen
naar meer welvaart of een menschelijker bestaan door de bevoorrechten beantwoord
ziet met hoon en misleiding. Wat doet men in deze zoogenaamde volkslectuur anders
dan de menigte bedwelmen met rijkdommen op papier, dan hun een fantastische
wereld van weelde te laten zien, die men hen in werkelijkheid met alle mogelijke
middelen belet te betreden? De proleet wordt bedonderd met romantische
boekenhelden, die in het leven niet bestaan, met armoedzaaiers die het tot markies
brachten, terwijl de armoedzaaier in het werkelijke leven het hoogstens tot
knuppelslagen ontvangend stempelaar brengen kan; met edelmoedige, weldoende
kasteelbewoners, terwijl de kasteelbewoners in de kapitalistische maatschappij den
proleet die hun gebied betreedt, door betaalde menschenjagers als ongedierte laten
neerschieten. Het beeld dat in deze boeken van de maatschappij gegeven wordt is
valsch en verdraaid. Alles gaat in deze romans anders dan in het leven; onrecht en
leugen, bedrog en onmenschelijkheid, allemaal eigenschappen waarmee men het in
de kapitalistische maatschappij tot welvaart brengen kan, worden in deze boeken
bestraft. Men schenkt in deze boeken den proleet te volle zijn deel, dat hem in
werkelijkheid onthouden wordt, schenkt hem een surrogaat van recht, bedwelmt hem
met schijn om hem in waarheid nog een beetje harder te kunnen trappen. Deze lectuur,
geschreven door talentlooze en eveneens uitgebuite broodschrijvers, noemt de
bourgeoisie met
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de schaamteloosheid en de brutaliteit die geheel haar stelsel kenmerkt
‘keukenmeidenlectuur’.
Het is deze keukenmeidenlectuur, dit voor het dienstpersoneel bestemde afval,
die, ook thans nog, die voornaamste plaats inneemt op de kapitalistische cultuurmarkt.
De colportage-roman geraakte op de achtergrond, werd deels verdrongen door
producten onder andere naam en in een ander uiterlijk, die echter wezenlijk niets
verschillen van de graven- en galeiboevenbedenksels, die enkele tientallen jaren
geleden geziene gasten waren in de woningen van ontelbare arbeidersgezinnen Meer
nog dan vroeger worden tegenwoordig smaak en onderscheidingsvermogen
vertroebeld, wordt het klassebewustzijn en de strijdvaardigheid der arbeiders in slaap
gewiegd door geschriften, die hun ontstaan danken aan de winsthonger der
kapitalisten. Het sprookje der verdraaide werkelijkheid wordt de massa onder andere
vormen voorgespeeld: de manieren waarop de bourgeoisie den arbeider van zijn
strijd afleidt en gelijktijdig nog geld aan hem weet te verdienen, zijn niet te tellen.
Gravinnen en baronnen, goedhartige boeven en menschlievende priesters zijn nog
altijd in trek, maar daarnaast kregen we scherpzinnige detectives, wild-west helden,
kranige officieren, van liefde smeltende sheiks, buitengewoon moedige en
edelmoedige meisjes en zwervertjes die met prinsen omgaan. De namen der schrijvers
zijn veranderd, het zijn thans niet meer Xavier de Montepin, Boisgobie, van Lennep,
Oltmans, graaf die en die, of prins zoo en zoo, maar juffrouw Hedwig Courts Mahler
of juffrouw van Ammers Küller of Vicky Baum, of de heeren Ivans, Fabricius, Zane
Gray, Oppenheim, Timmermans enzoovoort. De proleet, die droog brood eet of op
doorgesleten schoenzolen loopt, ziet zich voor enkele uren opgenomen in een
schijnwereld en vergeet zijn misere, als hij zoo'n snertboek leest of zich in de bioscoop
overgeeft aan de hypnose van het Amerikaansche filmdrama. Men geeft hem niet
alleen toegang tot de salons der plutocratie of tot de woonkamers der burgers, maar
laat hem ook zijn eigen wereld in geïdealiseerde vorm zien. In boek of film geeft
men hem arbeidersdrama's, waarin de arbeid verheerlijkt en de proleet voorgesteld
wordt als een wezen van bizondere orde, levend in romantische sferen. Altijd echter
- en dit geldt nog in meerdere mate voor de film dan voor de roman - wordt een
dusdanige voorstelling van zaken gegeven, de werkelijkheid zóó geraffineerd
vervormd, dat de meeste arbeiders er niet toe komen de voor hen eenig mogelijke
conclusie uit deze drama's te trekken, n.l. deze, dat de heele zaak in en in verrot is
en zoo vlug mogelijk opgeruimd moet worden.
Voor het allergrootste deel moet de kunst van onze dagen beschouwd worden als
misleidend en leugenachtig, als vijandig te zijn aan de proletarische belangen. Dit
geldt zoowel voor de roman, als voor de film en het tooneel. Deels, voor zoover men
haar ‘volkskunst’ noemt, is zij onwaar, deels is zij onafscheidelijk verbonden met
en verheerlijkt zij een klasse die vijandig tegenover het proletariaat staat.
Ik behoor niet tot degenen, die ontkennen dat er een boven de klassen staande
kunst bestaat (de kunst waarop ik in het begin van mijn artikel doelde), maar deze
kunst zal voor de massa pas dan waarde en inhoud krijgen, als zij zich niet meer op
de klassenstrijd zal behoeven te concentreeren, dus in een socialistische, klassenlooze
samenleving. Voorloopig kan de arbeider de kunst niet anders zien en aanvaarden
dan als
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strijdmiddel, moet zij klassekunst in proletarische zin zijn, voortgekomen uit en ten
dienste van het proletariaat en zijn strijd.*
Het is de taak van ‘Links Richten’, te strijden tegen de kapitalistische misleiding
en uitbuiting van de arbeiders op kunstgebied en daarnaast den arbeiders in de
gelegenheid te stellen, zich te uiten over de nooden, de behoeften en de strijd van
hun klasse. In ‘Links Richten’ heeft het proletariaat gelegenheid zich uit te spreken,
mede te werken aan het tot stand komen van een werkelijke, proletarische
volksliteratuur. ‘Links Richten’ roept allen die dit streven steunen op, haar hierbij
behulpzaam te zijn. Zelf schrijven moeten de arbeiders, zelf tooneel spelen, zelf films
maken, proletarische strijdliteratuur, agitatorisch tooneel, propagandistische films.
Maar kameraden, eischt ook hierin, zooals in elke zaak die tot een goed einde gebracht
moet worden, van uzelf de volle honderd procent. Schrijf met overtuiging, met
geestdrift en met geheel uw wil; niet omdat het aardig is een gedichtje of stukje proza
ineen te draaien, maar omdat gij met klem en met alle kracht waarover gij beschikt,
demonstreeren wilt wat in de arbeidersklasse leeft, wat zij verlangt, welke haar
eischen zijn. Schrijf met dezelfde geestdrift en dezelfde toewijding waarmede onze
kameraden in Sowjet-Rusland voor hun bevrijding vochten en thans strijden voor de
opbouw van de socialistische samenleving. Houdt uzelf, terwijl gij schrijft,
voortdurend voor, dat uw woorden moeten zijn als mitrailleurkogels, die niet doelloos
door de lucht mogen vliegen, maar die het kapitalistische stelsel recht in het hart
moeten treffen. Alleen op deze wijze kan datgene wat gij te zeggen hebt voor uw
kameraden van waarde zijn. Dilettantisme, gepeuter uit persoonlijke, kleinburgerlijke
ijdelheid, bloedlooze schrijverij, waarachter niet de onverzettelijke wil tot strijden
staat, moeten wij afwijzen.
Kameraden, sluit u aan bij ‘Links Richten’, steunt onze uitgaven, schrijft over
onze strijd. Ontruk de bourgeoisie haar cultuur-privilege, weiger u langer te laten
bedwelmen door haar zoogenaamde kunst en help mee aan het scheppen van uw
eigen kunst, de kunst van morgen, de Proletarische.

Rectificatie.
Tengevolge van een misverstand werden twee gedichten in het eerste nummer gedrukt
als vertalingen uit het Russisch. De titel van het eerste gedicht had moeten luiden:
‘Sowtschenko: So lacht Russland’, daar het naar aanleiding van het boek van dien
naam gemaakt werd; het tweede was: ‘Défilé op het Roode Plein’. Beide gedichten
waren oorspronkelijk.

*

De redactie staat in meerderheid op het standpunt, dat elke vorm van kunst gebonden is aan
bepaalde klasse-verhoudingen en klasse-instincten. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat er werk
bestaat van bij de bourgeoisie behoorende personen, dat uiteindelijk ook van waarde zal
kunnen zijn voor het proletariaat.
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De man die niet applaudisseerde.
door Seikichi Futzimori (Japan)*
Ineens kreeg ik hem in de gaten.
Werkelijk, een rare kerel: - waarom applaudisseerde hij niet, net als de anderen?
De heele vergadering begroette de gloedvolle woorden van den spreker met daverend
handgeklap. In de groote zaal klonk het geluid van hun handen als het aanjagen van
de stormwind. Velen waren opgestaan van enthousiasme en brulden:
- Juist! - net zoo! - Zoo is het!
- De politie heeft alle kameraden gevangen genomen.
- Steeds meer geld voor het leger, maar voor werkloozenzorg, - ho maar!
Op dit oogenblik trokken de agenten, die in een kordon om de zaal stonden,
dreigend hun sabels. Dit maakte op de vergadering geen indruk.
De onthullingen van de sprekers, die de kolossale groei der bewapening beschreven
en de bedragen van astronomische grootheid opsomden, die voor de oorlogsindustrie
werden uitgegeven, die de machinaties ter voorbereiding van een nieuw bloedbad
blootlegden, waren al te overtuigend.
Deze protestvergadering tegen de dreigende oorlog werd tot een rechtszitting over
zijn aanstichters, waarbij de stampvolle zaal als jury optrad. De brandende toespraken
van de aanklagers en de hartstocht waarmede zij door de jury opgenomen werden,
lieten geen twijfel over omtrent het veroordeelend vonnis. En de eenige verdedigers
waren juist die agenten, die de vergadering omringden, de'eenige zichtbare
vertegenwoordigers van het misdadig systeem waarover hier een oordeel geveld
werd. Wanneer de agenten werkelijk van hun wapens gebruik maakten, dan zouden
zij te doen krijgen met deze ontzaglijke, gistende arbeidersmassa, die thans nog, als
eenig antwoord op de provokaties, stil de vuisten balde. Dat begrepen de verdedigers,
- de agenten - volkomen en daarom bepaalden zij er zich voorloopig toe dreigende
blikken naar de vergadering te werpen en het blank van hun sabels te toonen.
Het gerecht over de oorlogsstichters was in volle gang.
Maar waarom bleef die eene vent daar zoo onverschillig? Hij zat vlak naast me.
Zijn bleeke gezicht werd ontsierd door een breed litteeken. En onder zijn rechteroog
was een diepe, gerimpelde holte inplaats van een wangbeen. Zeker was het been door
de een of andere shrapnell verpletterd. Hij droeg de grove khaki kleeding van een
arbeider en zag er in alle opzichten uit als een, reeds ouder wordende, werker. Zijn
lippen
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waren vast op elkaar geperst en hij staarde ingespannen naar den spreker.
De schurk. Waarom zat hij zoo te staren? Waarom prentte hij het gezicht van den
spreker zoo nauwkeurig in het notitieboek van zijn hart?
Blijkbaar was die dekoratie van de vorige oorlog hem nog niet voldoende! Kijk
toch eens naar dat litteeken, zoo'n slavenziel! Jammer dat het kanon, dat honderden
eerlijke werkers gedood heeft, jouw smerige snuit ook niet naar de hel zond!
Ik keek hem hardnekkig en uitdagend aan. Zoo lang de vergadering duurde, had
hij nog geen enkele keer geklapt, geen uitroep was over zijn lippen gekomen. Het
scheen alsof de woorden van de sprekers geen uitwerking op hem hadden.
Een vreemd gevoel bezielde me.
Of hij was een nieuweling in dit russenwerk, òf hij was een door de wol geverfde.
- Kijk me aan! schreeuwde ik, niet meer in staat om me in te houden, en zonder
op den spreker te letten.
Een eigenaardig licht glansde in zijn oogen.
Wonderlijk! Het scheen toch dat de vent iets kon vóélen.
De man lichtte zijn arm op, alsof hij van plan was te applaudisseeren; maar zij
viel zwaar terug op zijn knieën.
In de schemering glansden zijn oogen. Het was of het bloed in mijn aderen stolde.
Op zijn knieën lagen twee kunstarmen.
De man had geen handen.

De dood in de pot
door Jef Last.
Nu, met magistrale hulde van al wat Nederland aan burgerlijke kunstenaars telt, het
lijk van Querido ten grave is gedragen, gevoelt de Links Richter, oneerbiedig als
proletariërs bij een begrafenis nu eenmaal zijn, onwillekeurig de lust opkomen om,
op de tonen der muziek, het wijsje: ‘zoo gaat Jantje naar de bliksem toe’ mee te
neuriën. Met deze woorden bedoelen wij allerminst spot of smaad voor den overleden
kunstenaar neer te schrijven. Wij erkennen, op literair terrein even goed de beteekenis
van een Scheltema, Heyermans en Querido, als wij op politiek terrein, en in een tijd
toen de S.D.A.P. nog revolutionnaire beteekenis had, het formaat van een Troelstra
en van Kol weten te schatten tegenover de epigonen die thans achter de groene tafel
zitten, wij willen slechts vaststellen dat, met de dood van Querido de laatste
representatieve figuur der sociaaldemokratische letterkunde is verdwenen, - wat thans
overblijft, zoowel litterair als politiek, zal, bij de komende revolutionnaire vendutie
zelfs de kosten van den deurwaarder niet goed kunnen maken.
Adema van Scheltema. Hoe hebben wij allen zijn ‘Lied van den machinist’ lief
gehad, geschreven in die dagen, toen onder de zweepslag van het zich snel
ontwikkelende Nederlandsche kapitalisme, het proletarische ros steigerend den ruiter
trachtte af te werpen. Hoe ontroerden
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ons de verzen van den eersten dichter die voor arbeiders weer leesbaar Hollandsch
schreef, en hoe stelden wij de eerste poging op prijs om, hoe onbeholpen en verward
dan ook, theoretisch de revolutionnaire kunst tegenover het ‘Kunst om de Kunst’ te
verdedigen. Echter, het steigerend ros werd weldra een mak koetspaard, bereid om
niet slechts de gouden koets, maar ook het rijtuig der S.D.A.P. Kamerleden naar de
plechtige opening der Staten-Generaal te trekken. Wanneer, na het einde van den
Atjehoorlog de Indische baten beginnen te vloeien en de S.D.A.P. wordt uitverkoren
om, als verdeeler van een brokje dezer winsten, de arbeidersaristocratie te
korrumpeeren, wanneer haar zetel en stemmenaantal stijgt als de percentages der
rubber- en suikerplantages, dan ziet de roode dichter de wereld couleur de rose en
verwacht een hemel op aarde, waarin de kapitalisten en arbeiders in blijde kringdans
op de wijze der mandolines: ‘ik heb rozen op mijn hoedje’ zullen dansen. Wanneer
Wibaut als de machtige de tradities der oude regenten voortzet, dan deponeert ook
de lijfdichter van Troelstra Marianne's kroon in het Bagijnehofje en zingt de lofzang
van het verleden, waarin niet varkens-Heintje de burgerlijke buidel leegde, maar Piet
Hein de beurzen der burgerij nog vulde met geroofde dukaten. Wanneer de oud
geworden leider der oproerige diamantarbeiders op zijn villa'tje in het Gooi schrijft,
dat het geen schande voor een revolutionnair is, de Nederlandsche driekleur uit te
steken, dan kan men zich niet verwonderen dat ook de oud geworden dichter op zijn
villa'tje in Bergen een vlaggelied schreef. De wildgeworden klein-burger, die nooit
door het vuur eener nationale revolutie gestaald werd, had nu eenmaal het rood zoo
lief, dat hij het fluweel der eerste klasse prefereerde boven de houten banken van de
derde en zeker mag men het einde benijden van een optimist die, temidden van het
kanongebulder van de wereldoorlog, nog geloofde in zijn S.D.A.P. als in een
appelboom die vreugdig nieuwe bloesems zal schieten, als de koude winter maar
eerst voorbij is. De bloesems zijn inderdaad gekomen; zij waren de lichtrose
lenteliederen van Margot Vos en konsorten, maar de appel die uit die bloesems
gegroeid is was al te voos; zij deugt zelfs niet meer voor een appelmoes in het
werkeloozenkamp op den Paaschheuvel.
Wat Heijermans betreft, hoe zouden wij, in de wildernis van het beroeps- en
dilettantentooneel in Holland, zijn groote dramatische scheppingen kunnen vergeten?
Ook al geven wij er ons direkt rekenschap van, dat hij in al zijn drama's het lot der
massa slechts medelijdend als het lot van enkele, meest vrij armzalige, individuen
weet te schetsen, dat iedere direkte oproep tot de strijd ver blijft en de revolutie een
woord is dat in zijn woordenboek niet voorkomt, - welk een afstand tot de rhetorische
spreekkoren van Jan W. Jakobs als hoogste dramatische prestatie waartoe de S.D.A.P.
thans nog in staat is.
En nu Querido.
Men behoeft er ‘het geslacht der Santelhano's’ maar op na te lezen, om vervuld te
worden met tegenzin voor de grenzenlooze ijdelheid en eerzucht waardoor hij bezield
werd. Men kan in zijn boek over Napoleon en in zijn heroën der ‘oude waereld’,
dezelfde machtswellust vinden, die Mussolini van de Avanti naar de diktatorszetel
dreef, en in zijn kritieken de brutale bruutheid waarmee de bonzen der N.V.V.
opstandige R.V.O.-ers exekuteeren.
Men kan zich verbazen over een auteur, die het epos van den Jordaan schreef,
zonder met een woord Constantia of De Harmonie te noemen,
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zonder ook maar in twee zinnen te gewagen van de politieke en oekonomische strijd
die in diezelfde Jordaan steeds haar keurtroepen onder de arbeiders heeft gevonden.
Men hoeft er het voorwoord van Levensgang maar op na te slaan, met zijn kritiek
op de socialistische kollegaschrijvers, om in te zien dat het, ook revolutionnaire
machtwoord ‘gij zult geen andere Goden voor mijn aangezicht aanbidden’, voor
dezen socialist niet opging, die, meer dan de strijd der arbeidersklasse, de z.g. abstrakte
schoonheid der kunst diende, zelfs al was het vaak in de klaterende woordenoverdaad,
die herinnert aan de stoffeering van het Tuschinskytheater.
Maar men moet, ondanks dit alles erkennen dat Querido, eigen, stoere kunst heeft
gegeven; hij was een verláte Hollandsche Zola en zijn noodlot is slechts geweest dat
der geheele S.D.A.P., dat hij, inplaats van zijn eigen taak te vervullen, in ‘Levensgang’
zoo goed begonnen, het werk op zijn schouders nam waarvoor de radikale bourgeoisie
reeds te lui was.
Maar waar de Querido's sterven, daar blijft A.M. de Jong in leven.
Evenals de S.D.A.P. uit de na-oorlogsperiode, pikt hij zijn graantje waar hij 't kan
vinden. Hij pratevaart als van Lennep, hij spreekt dialekt als Cremer, als Kleerekooper
koketteert hij met Rome en leent zijn zoetelijke pastoors bij Teirlink's pastoor
Doening, kopieert Vorrinksche levensovermoed in den van Timmerman's gestolen
Flierefluiter of is, in Frank van Wezel, even echt anti-militairistisch als de typisch
Hollandsche kankeraar die, wanneer de luitenant uit zicht is, het schoone lied: ‘maar
eindelijk komt de tijd, dat we de rotzooi gaan verlaten’ durft zingen. Niets is veilig
voor dezen knutselaar die, gezellig tegen de koelkast van de Trawler gezeten het
harde lot der visschers bejammert, het grootgeld der wereldliteratuur omsmeedt tot
pasmunt voor kleine beurzen, van Codine een kruik maakt, van Manus Peet een
kromme Lindert en van de Russische revolutie in de gehaktmolen van Kruisende
Wegen een sensatie-roman draait, die slechts door het Evangelie van den Haat in
sentimenteele drakerigheid kan worden overtroffen.
De scheppingskracht van de Jong is, evenals zijn Merijntje Gijzen, uitgeput voor
hij de manbare leeftijd bereikt heeft; zijn werk is de volkomen literaire pendant van
het politieke peil, waartoe de S.D.A.P. is gezonken.
Het peil van een moeras waarin slechts kikvorschen nog kunnen kwaken, maar
waarin alles wat eenigszins zwaardere voeten heeft, hopeloos moet verzinken.
Daar was eens een schrijver die Kees de Dood heette, die ons werkelijk opstandige
drama's, als: ‘Het bedrijf gaat door’, ‘Marat’ en een felle aanklacht als ‘de wreedheid
van Johan Krena’ heeft overgeleverd.
Dat was in dezelfde tijd toen deze de Dood zich politiek tegen de leidende bonzen
begon te verzetten, toen hij zijn sonnet voor Lenin dichtte, toen het scheen alsof hij
zich eindelijk naar links zou oriënteeren.
Nu is Kees de Dood een braaf lid van de raadsfractie der S.D.A.P. geworden, met
mr. Mok tezamen gekozen om het schip verder in tijd van krisis zonder schokken
door de opkomende branding van sociaal verzet te sturen.
En voor ons ligt zijn boek: de Honderdduizend. En de heele honderdduizend is
niets dan een naargeestige geschiedenis van een pathologisch vergroeid kelnertje en
een liefdediertje en een zoon, die al de opgespaar-
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de gekrenktheden van Kees in zijn bijtig burgerlijke spot, buiten ieder verband met
het strijdende proletariaat, tracht te ventileeren.
Dat strijdende proletariaat zelf bestaat niet.
De naderende oorlog bestaat niet.
Sowjet-Rusland bestaat niet.
Sowjet-China bestaat niet.
Er bestaat alleen het hopeloos pessimisme van een maatschappij in ontbinding.
De honderdduizend van Kees de Dood.
De honderdduizenden van het N.V.V.
De honderdduizenden stemmen, die nog altijd uit sleur op de stervende S.D.A.P.
uitgebracht worden, zij zijn tenslotte alle een en hetzelfde:
de Dood in de raad,
de Dood in de pot.
En ook wij zouden in dit stinkende moeras van sociaal-demokratische
politiek-literaire ontbinding van verveling sterven, indien daar niet de stormwind der
revolutie was, om ons wakker te houden, de stormwind der revolutie, die ver uit het
Oosten ook naar deze lage landen de kiemen overwaait van het nieuwe leven.

Te zijn of niet te zijn.
Bertus Meijer.
hiep-hoi! - hiep-hoi!
hier zijn wij
ruys en welter
allebei.
wij zijn de uitverkoren heeren
om de crisis te bezweren.
hokus-pokus
nul plus min
het tooverwoord
springt uit de kring:
bezuiniging!
bezuiniging wordt het parool
voortaan speelt armoe de viool
bezuiniging van hoogerhand
bezuiniging voor stad en land
bezuiniging voor iedere stand?
de ruys-kliek vraagt het laatste pand
voor het benarde vaderland!
de hooge loonen moeten vort
de arbeidstijd is veel te kort
het onderwijs kan wel wat slechter
zoo weltert welter al oprechter
en...... het is stellig erg beroerd,
maar er móet worden afgevoerd
en...... van vandaag
de steun omlaag
15 % is nog de vraag.
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zoo lossen wij de crisis op
met de oranjevlag in top
zoo maken wij het land weer vrij
van armoede en dwing'landij
zoo brengen wij de voorspoed weer
de oude bloeikracht van weleer
wìj ruys en welter samen
men zegent onze namen!
wìj zeggen:
amen...... amen.
arbeider
nog een enkel woord
hebt gij van 't welterplan gehoord?
begrijp het wel
je leven staat op 't spel
je eigen leven en dat van je gezin.
verwacht niets van de christenmin
verwacht niets van het parlement
geef voor het woord van oudegeest
geen cent
vertrouw alleen op eigen kracht
die bergen reeds van hunne plaatsen bracht.
wìj roepen:
weg met welter!
weg met ruys!
wìj eischen:
formeer een eenheidsfront
tegen dit helsch gespuis!
wìij vragen:
arbeider
wanneer wordt gij eens
eindelijk baas in eigen huis?

Woorden zijn als schietwapens: ongeladen zijn zij vrijwel onbruikbaar.
En de lading dan? Dat dient uw strijdwil en uw strijdmoed te zijn,
kameraad. G. M a n n o u r y

De jongens van de ‘Kota Baroe’
K.v.d. Geest.
Ben zegt, dat je met redeneeren alles gedaan kunt krijgen: iedereen is toegankelijk
voor verstandige redenaties.
Arie Boudewijns zegt: Klets! niks van waar. Als je iets hebben wilt, moet je het
nemen.
En Arie Boudewijns heeft gelijk.
Ik weet dat, door die reis op de ‘Kota Baroe’.
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Als fatsoenlijke jongens zijn we daar aan boord gekomen en als schoften gingen we
er een half jaar later weer af.
Dat was de schuld van kapitein van Duyl. Kapitein van Duyl noemden ze aan de
Lloyd: ‘de gentleman-captain’.
Naar z'n gedrag tegenover ons, zouden ze hem beter ‘oud wijf’ kunnen noemen.
Overal bemoeide hij zich mee. Hij bemoeide zich met ons overwerk, met onze
dagtaak, met den bootsman, met den ketelbink - nou ja, met alles.
En overal zat hij ons dwars. Om een meeningsverschil betreffende een half uurtje
overwerk, dat we hadden opgeschreven - twaalf-en-eenhalve cent kostte dat de
Maatschappij - zette hij het schip op z'n kop.
Wilden we in een haven wat geld opnemen, dan kon hij de centen niet loskrijgen.
Kwamen we bij hem klagen over het eten, dan vond hij, dat het nog veel te goed
was.
Zóó eentje was kapitein van Duyl.
Op onze tweede reis van Soerabaya naar Vancouver, hadden we al behoorlijk de
pest in en toen - ter hoogte van Termate - begon het nog te stormen ook.
't Was meteen: poorten dicht, blinde kleppen er voor, luchtkokers van de bak,
zonnetent bergen. Maar toen werd het in onze logiezen zóó heet, dat het er niet meer
te harden was.
In het kabelgat rammelden de kettingen, blokken en sluitings. Zoo vast kon je de
zaak niet sjorren, of de ‘Baroe’ wist nog wel zóó te slingeren, dat de heele boel weer
door elkaar kwakte.
In de bakskast kletterden de messen, vorken, lepels, flesschen en borden. De jongen
was te zeeziek om de zaak een beetje vast te zetten.
En in al die hitte en dat lawaai, moest je probeeren te slapen. Werken aan dek ging
niet. Voortdurend liepen de zeeën over het schip. Alles wat niet vast stond, hadden
we gesjord. Ieder oogenblik hoorde je van de brug het fluitje en dan: sjor dit eens,
of sjor dat eens wat beter. En alles wat gesjord moest worden, kostte je een nat pak.
Op het laatst had je geen droge draad meer aan het lijf. Eerst was dat niet zoo erg.
Maar toen we de 180o gepasseerd waren, werd het koud. In de logiezen zetten ze de
stoomverwarming bij. Nou stinkt zoo'n stoomverwarming al van zich zelf, maar het
werd nog erger, toen de jongens er hun natte spullen op te drogen hingen. Toch moest
je daar in die stank en dat lawaai maar slapen.
En achterop waren de hospitalen.
Daar lag geen mensch en 't was er licht, want de blinde kleppen hoefden er niet
voor de poorten. Je kon ze zelfs open zetten, want we hadden de zee op de kop.
En het was er stil. Je hoorde er alleen maar het geraas van de schroef in het water:
een monotoon geluid, waar je gauw aan went.
Waarom zouden we niet in de hospitalen kunnen slapen? Ze zeiden, dat het er óók
stonk. Maar dat kwam, omdat ze wisten dat er eens een paar lijken van hadji's hadden
gestaan. Nu meenden ze lijkenlucht te ruiken. Maar hoe dan ook, die lijkenlucht kon
onmogelijk erger zijn, dan de lucht in onze logiezen. Waarom zouden we niet in de
hospitalen kunnen slapen?
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Toen zei Ben, dat we dan aan den kapitein moesten vragen, of het mocht, maar Arie
Boudewijns zei, dat we 't niemand moesten vragen: we moesten het d o e n .
En de klompenwacht, - dat was de wacht waar Arie Boudewijns op was, - wist de
sleutels bij den stuurman uit de hut te krijgen en sliep van toen af in het hospitaal.
Wat ze opschepten, die schoffies!
Wat hùn betrof, kon het wel slecht weer blijven, zeiden ze, al was het tot aan
Vancouver toe.
Op 't laatst hadden ze zelfs een electrisch kooktoestel, waarop ze biefstukjes bakten,
die ze uit de koelkast stalen.
Maar Ben met zijn wacht - de heerenwacht - kroop elke nacht in het stinkhol voor
onder de bak ter kooi, waar ze lagen te kankeren en iedere keer besloten dat dit
veranderen moest, dat ze naar de brug moesten, om aan den kapitein te vragen, of
ze in de hospitalen mochten slapen, maar het bleef bij zeggen. Totdat er eindelijk
één, wee van het niet kunnen slapen en van de stank en de herrie, de brug opging.
In de kaartenkamer stond de kapitein. Ietwat verachtelijk - zooals dat een
gentleman-captain past - keek hij op den matroos voor hem neer en zei:
‘En?’
‘Kaptein, we kunnen daar niet meer slapen, voorin.’
‘Nou, en?’
‘En of we nou in het hospitaal maggen?’
‘Waarom kun je voorin niet slapen?’
‘'t Is er zoo bedompt en zoo'n helsch lawaai en......’
‘Nou, denk je dat i k zoo rustig slaap?’
Ja, en toen had die matroos wel kunnen zeggen, dat dit met de zaak niets te maken
had en hij had kunnen zeggen...... Maar hij zei niks; hij was alleen maar
verbouwereerd; en vóór hij het wist, zat hij al weer in het logies onder de bak, waar
zijn maats op de rand van hun kooi op hem zaten te wachten.
Niks anders wist hij te zeggen dan: ‘hij vroeg of ik dacht, dat h i j zoo rustig
sliep......’ en pas toen Ben zei: ‘dan had je hem de zaak beter uit moeten leggen’,
begon hij te vloeken.
En hij vloekte nog, toen hij met zijn deken en zijn oliejas stiekem naar het
achterschip sloop, om in het hospitaal te gaan slapen.
Van dien dag af, sliepen ze daar allemaal.
Op een morgen kwam Arie Boudewijns met schoenklompen aan op de brug voor
z'n roerturn. Hij kloste nog al wat. 's Middags zei de tweede stuurman hem, dat hij
in 't vervolg 's morgens die dingen niet weer aan moest doen: de kapitein was er
wakker van geworden.
‘Moet ie voorin gaan slapen’, was alles wat Arie zei.
Toen trokken we in 't vervolg allemaal schoenklompen aan. Die ze had leende de
zijne aan wie ze niet had.
Er is heel wat over te doen geweest, maar ze konden het ons toch niet beletten.
We bleven ze dragen, ook toen de eerste stuurman gezegd had, dat we wel eens een
keertje in het hospitaal mochten slapen. We hadden ze ook aan, toen we terug in
Soerabaya overstapten op een thuisvarende boot......
Hoog op de brug stond de gentleman-captain en keek ons na.
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Welkom vreemdeling!
door Maurits Dekker.
Enkele weken geleden werd te Amsterdam het wereldstrijdcongres tegen den oorlog
gehouden, als inzet eener internationale actie tegen den imperialistischen oorlog.
Een basis voor de samenwerking tusschen arbeiders en intellectueelen van
verschillende landen werd op dit congres gelegd, vroegere ‘vijanden’ verbroederden
zich en werden het er over eens, dat zij de wapens in de toekomst niet meer op
elkander zouden richten, maar dat zij deze, wanneer hen weer een oorlog zou worden
opgedrongen, zouden keeren tegen hun werkelijken, gemeenschappelijken vijand:
het kapitalisme. Men kwam tot de overtuiging, dat er zoolang er nog kan gesproken
worden van een ‘vaderland’, het internationale proletariaat slechts één land als
zoodanig beschouwen kan: het land van de socialistische opbouw, de sovjet-unie.
De revolutionnaire dagbladen en tijdschriften gaven van dit congres reeds uitvoerige
verslagen en het is daarom dus van weinig nut, over het verloop van het congres nog
eens in ons blad na te praten. Met de strijd tegen de oorlog echter, zal L.R. zich niet
alleen voortdurend moeten bezig houden, maar het zal in de naaste toekomst ook de
actie van de anti-oorlogs-comité's krachtig moeten ondersteunen. Eén gebeurtenis
echter moeten wij dadelijk, ook al kunnen wij, omdat wij thans pas verschijnen, niet
anders dan met de trekschuit komen, in ons blad ter sprake brengen, n.l. de weigering
der Nederlandsche regeering, om Maxim Gorki ter deelname aan dit congres in ons
land toe te laten. Op gronden van recht of rechtvaardigheid tegen deze weigering te
protesteeren, laten wij rustig aan den Don Quichote over, die van een kapitalistische,
reactionnaire regeering rechtvaardigheid meent te kunnen verwachten. De
Nederlandsche regeering maakte in deze aangelegenheid eenvoudig gebruik van een
vorm van recht, dat door Plato reeds ‘Het recht van den sterkste’ werd genoemd. Dat
zij dit doen kon, vindt zijn oorzaak in machtsverhoudingen, die wij, revolutionnairen,
zoo spoedig mogelijk hopen om te keeren. Onze regeering heeft zich echter, geleid
door dezelfde gevoelens van angst en kortzichtige vijandigheid, die geheel haar
houding tegenover de Sovjet-Unie kenmerkt, belachelijk gemaakt. Men heeft in ons
landje steeds de mond vol over onze nationale vrijheid en gastvrijheid en daarom
konden de redacties der burgerlijke bladen, terwijl zij er hun afkeuring over uitspraken,
dat het congres in ons land gehouden zou worden, niet nalaten zich met een protsig
gevoel van trotsch op het blanke frontje te slaan en de houding van de regeering een
te ver doorgevoerde opvatting der gastvrijheid te noemen. Het was niet zonder een
gevoel van fierheid en moed in hun vrije Nederlandsche harten, dat deze betaalde
verdedigers van datgene wat men hier vrijheid en cultuur noemt, wezen op de juiste
houding der Zwitsersche regeering, die het houden van het congres in haar land van
pensionhouders, hoteliers en vreemdelingenexploitanten verboden had. Men voelde
zich, ondanks de vuile onderbroek en trillende handen, tenslotte toch zonen van een
volk dat ‘tachtig jaar voor zijn vrijheid gestreden had’. De heeren in Den Haag
lachten: de schijn was gered, de traditie hoog gehouden en veilig kon men thans de
tactiek gaan
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toepassen, die de regeering van dat andere kaaslandje een beetje minder geraffineerd
in praktijk gebracht had. Het congres mocht in Amsterdam gehouden worden, maar
gedelegeerden die men gevaarlijk achtte, moesten aan de overzijde van de grens
blijven. Gevaarlijk was natuurlijk iedereen, die uit het door god en het kapitalisme
verlaten Rusland kwam. De beroemde Hollandsche vrijheidszin eindigde daar waar
de proletarische belangen begonnen.
De Nederlandsche gastvrijheid is een zeer bizondere, een dom berekende, een
buitengewoon laffe en eenzijdige gastvrijheid. Zij geldt voor iedereen die aan de
kant van de geldzak staat; voor den proleet en voor allen die de proletarische zaak
tot de hunne maken, bestaat zij eenvoudig niet. Wilhelm II, koning en keizer aller
Duitschers, heldhaftige nakomeling van Frederik de Groote en regisseur van het
bloedige oorlogsdrama, dat aan millioenen menschen het leven kostte, vindt in
Nederland gastvrij onderdak en zijn leven wordt, als dat van een koninklijk-keizerlijke
zuigeling, angstvallig behoed en zorgvuldig beschermd door politiemannen, die
betaald worden met het geld der Nederlandsche belastingbetalers. De moordenaar
van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, werd hier met open armen ontvangen en
leefde jaren lang gezellig in het Haagje; vreemdelingen als de fascisten Patzig en
Janke, mogen rustig de Nederlandsche onderdanen tegen elkaar ophitsen;
Hitleriaansche vlegeltjes, die uit Duitschland naar het Amsterdamsche Waterlooplein
komen, om Nederlandsche Joden te beleedigen en rassenhaat te zaaien, worden door
de politie, die de gesarde Joden op de gummiknuppel tracteert, in bescherming
genomen. Voor een schrijver als Maxim Gorki echter, iemand wiens leven gewijd
was aan de verdediging van de rechten der verdrukten, die nimmer volksmassa's in
paradepakjes in de dood joeg, die nooit zijn hand ophief om een medemensch
verraderlijk te vermoorden en die zijn leven lang streed voor de verzoening der rassen,
voor dezen Maxim Gorki is in dit landje, waarin wij ‘vrij en blij op dierb'ren grond
leven’, geen plaats. De regeering van dit land van Colijns, Deterdings en Philipsen
weet in betrekking tot een schrijver van wereldreputatie niets anders te doen dan zich
belachelijk te maken, omdat...... deze schrijver onderdaan is van een land, waar de
oude rekening met het kapitalisme eindelijk wordt vereffend. Nederlandsche belangen
zijn de kapitalistische belangen der olie-, suiker-, rubber- en lampenkoningen. Met
de proletarische belangen veegt deze regeering rustig haar ware aangezicht af, ook
al komt zij door dit te doen in haar naakte achterste te staan. Deze weigering der
Russische delegatie, waarbij zich mannen als Gorki en Radek bevonden, past
volkomen bij de houding van een regeering, die de belangen van haar troetelkinderen,
de kapitalisten, meent te kunnen dienen, door met kinderachtige hardnekkigheid te
doen alsof er van zooiets als een Sovjet-Rusland heelemaal geen sprake is. Het is
overigens best mogelijk, dat er voor deze regeering werkelijk geen Sovjet-Unie
bestaat: de moderne psychologie geeft een duidelijke verklaring van dit ‘wegdenken’,
als een gevolg van angst of gevoel van onlust. Sir Henri werd gedwongen zijn
Russische olie weg te denken en de Nederlandsche regeering volgde gedwee met het
wegdenken van de rest van de Sovjet-Unie. Inplaats van de gelegenheid aan te grijpen
om door export naar Rusland althans te trachten éénige verbetering in de
binnenlandsche economische toestand te brengen, schudden de heeren

Links richten

49
in Den Haag hardnekkig hun zeer harde, zeer wijze hoofden en zeggen: de Sovjet-Unie
bestáát niet. Maxim Gorki moest buiten blijven: men dacht hem eenvoudig weg.
Maar de arbeiders zullen er voor zorgen, dat het deze heeren niet lang meer gelukken
zal de geest van Lenin weg te denken, de communistische gedachte negeeren, waarvan
Radek, op de Nederlandsche regeering doelend, zei: Men kan de personen
buitensluiten, maar voor de geest van Lenin, voor de proletarische revolutie, bestaan
geen grenzen.

De Collectieven.
door S. Palsma.
Door de samenwerking die links georiënteerde vaklieden op ander gebied hebben
gezocht met het arbeiders-schrijvers collectief ‘Links Richten’, is een uitbreiding
ontstaan van de werkplannen.
In onderling overleg zijn collectieven gevormd, naast het schrijverscollectief. Deze
collectieven, bestaande uit vakmenschen van verschillende beroepen, onderschrijven
dezelfde beginselverklaring als de schrijvers en zullen op hun terrein zich hetzelfde
doel stellen, aansluitend bij de politieke oriëntatie.
Er is zoodoende een cultureel eenheidsfront geschapen, waarvan het maandblad
‘Links Richten’ een van de uitingen is.
Het zeggen, ‘één van de uitingen’, houdt in, dat ‘Links Richten’ zich bewust is,
dat nog zeer veel ander terrein braak ligt, waar de collectieven met hun werk de
proletarische klassestrijd kunnen ondersteunen.
De bedoeling van dit eenheidsfront is de aaneensluiting van arbeiders en
intellectueelen, die op hetzelfde standpunt staan, n.l. dat geen vernieuwing van deze
cultuur mogelijk is zonder de vernietiging van het huidige stelsel.
Al te zeer leven de intellectueelen, die wat hun mentaliteit, zoowel in hun werk
als in hun levensopvattingen betreft, bewust of onbewust, aan de zijde van het
proletariaat staan, geïsoleerd van de klassestrijd. Velen verkeeren in de onjuiste
veronderstelling, dat verbeteringen te bereiken zouden zijn zonder politieke agitatie.
Het is een der opgaven der collectieven, deze twijfelaars de politieke grond te
verklaren, die achter deze dingen staat en dat de vernietiging van het kapitalistische
stelsel een proletarische zaak is.
De intellectueelen moeten vertrouwd gemaakt worden met de proletarische
klassestrijd.
Het proletariaat moet vertrouwd gemaakt worden met de vormen, waarin de
cultureele revolutie zich voltrekt.
Op het cultureele front blijkt steeds duidelijker de politieke achtergrond, en
werkelijke bedoelingen van zoogenaamde verbeteringen, die onder sociaal mom,
zuiver kapitalistisch van bedoeling en uitwerking zijn. Zoowel voor proletarische,
als voor intellectueele kringen moeten de ware gronden worden blootgelegd, van al
deze zoogenaamde volksopvoeding, volkshuisvesting, volksontwikkeling,
philantropie, enz.
Het moet duidelijk gemaakt worden, dat al deze zoogenaamde verbeteringen tot
de kapitalistische taktiek behooren, om de arbeiders van de
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strijd af te houden, en dat voor het kapitalistische stelsel dit wapens zijn om de
strijdwil te breken.
De taak van de collectieven is, die plekken van het kapitalistische systeem, waaraan
zich het duidelijkst de ondergang van dit stelsel demonstreert, vakkundig aan te
pakken.
Eenige voorbeelden zullen deze taak misschien verduidelijken: b.v. de geweldige
invloedsspheer van de bioscoop, die ontegenzeggelijk sterker is ten opzichte van de
massa dan de literatuur.
Heeft de literatuur in 't burgerlijke kamp schijnbaar nog eenige sociale inhoud, de
film vertegenwoordigt wel de meest ellendige demonstratie van de ondergang van
deze samenleving. Hier moet klaar uitgezocht worden wat er nu eigenlijk met al deze
zaken aan de hand is, welke verzopen idealen verheerlijkt worden, hoe ver deze
uitingen van de klassestrijd afstaan en hoe groot de tegenwerkende kracht voor de
bewustwording der massa is. Hier zal duidelijk gemaakt moeten worden hoe schijnbaar
sociaal ingestelde producten, waardelooze, nog erger, zeer gevaarlijke elementen in
de strijd zijn.
Op dit front zal het foto- en filmcollectief slag moeten leveren. De schrijvers zullen
nu ook bewuster met hulp van ter zake kundige vaklui die problemen aan kunnen
pakken, die belangrijk zijn voor de strijd. Die hulp zullen ze krijgen van medici,
architecten, rechtskundigen, opvoedkundigen, enz.
Door 't samenwerken der schrijvers met deze intellectueele groepen, zullen deze
problemen dan niet dichterlijk of zoogenaamd artistiek omgezet worden, maar tot
straffe en gedocumenteerde aanklachten groeien, tegen dit stelsel.
Een collectief op tooneel- en muziekgebied zal de directe agitatorische propaganda
bestudeeren, het burgerlijk tooneel enz. ontmaskeren en de bloedeloosheid ervan in
verband met haar wezenlijke plaats in de samenleving verduidelijken.
Elk collectief zal niet alleen in samenwerking met andere collectieven maar vooral
ook gespecialiseerd op eigen terrein werken.
Gevormd zijn op 't oogenblik de volgende collectieven: n.l. voor schrijvers, tooneel,
muziek en propaganda, architectuur, opvoedkunde, rechtswetenschappen, foto en
film en beeldende kunst.
Wij roepen alle arbeiders, kunstenaars en intellectueelen op, wanneer ze zich met
de beginselverklaring van ‘Links Richten’ kunnen vereenigen, zich bij een van onze
collectieven aan te sluiten en hun krachten aan dit werk te geven.
Opgave via algemeen secretaris.
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Het nieuwe lied.
Jef Last.
De vlag waait rood van den toren
bij de nieuwe traktorenfabriek:
de ronkende zang der motoren
het drillend gesnor van de boren
dat is onze Sowjet-lyriek.
Wie zal de weg ons versperren?
Wie stuit onze stoet op haar baan?
Ons lied geldt de toekomst, de verre
en niet meer Pierrot bij de sterren
in het bleeke licht van de maan.
Acht hoogovens in de steppe
veertigduizend traktoren per jaar
de razende raderen reppen
geen handen genoeg om te scheppen:
het plan moet in vier jaren klaar!
Staal, koper en goud uit de groeven
Kolen uit Kusnetz en Donbas
Een wereld van moeren en schroeven
waar het spoor slechts van eenzame hoeven
zich eenmaal verloor in het gras.
Rood waait de vlag van den toren
waar het leger der arbeiders gaat.
De nieuwe mensch is geboren:
de stootbrigadier treedt naar voren
en slaat met zijn hamer de maat.
Het tempo der bolsjewieken
Het rijm op ‘bourgeois’ -: G.P. Oe.
Het rythme van duizend fabrieken
zoo gaat, over 't lijk der klassieken
ons lied naar de dageraad toe.
Het schrijdt in de strijdende rijen
van de komsomolzen vooraan
als de daverende stap op de keien
van de roodgardisten, de vrijen
zal het over de aarde gaan.
Ons lied geldt de toekomst, de blijde
en niet meer Pierrot bij de maan
als de vijand ons uitdaagt ten strijde
dan zal met zijn maats zij aan zijde
de strijdende dichter staan!
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Een vergeten boek
door Jef Last.
Fakkeldragers door
Ed. Coenraads. Uitgave W.B.
Het spreekt wel sterk voor het sukses der burgerlijke doodzwijgmethode en voor de
opiumdommel waarin het, toch reeds zoo kleine, literatuur lezende deel der
Nederlandsche arbeidersklasse door het sijsjeslijmen van Merijntje Gijzen en andere
zoetelijkheden geraakt is, dat een boek als dit onder het proletariaat vrijwel onbekend
is en, reeds betrekkelijk weinig jaren na zijn verschijnen, eigenlijk uit het stof der
vergetelheid moet worden opgedolven. Immers dit is niet slechts een uitstekend
geschreven psychologisch doorwerkte, artistiek hoogstaande en toch spannende
roman, maar bovenal dit is een boek dat gebeurtenissen behandelt, waarin ieder
strijdbaar proletariër noodzakelijkerwijs belang moet stellen. Hier gaat het nu eens
niet alleen over de liefde, (al nemen allerlei liefdesavonturen naar onze zin nog een
veel te groote plaats in) niet slechts over de zielsproblemen van kunstenaars en
intellektueelen (ook al dringen de intellektueelen hier veel te veel op de voorgrond),
hier hebben wij niet te doen met een min of meer kunstig verzinsel, hier wordt
konkreet en duidelijk het bestaan en de ondergang der Beiersche radenregeering
behandeld. Hier hebben wij de eerste geschiedkundige roman over revolutionnaire
strijd in onze eigen dagen.
Het belang hiervan voor de zich ontwikkelende proletarische literatuur in Nederland
kan, dunkt ons, moeilijk te hoog aangeslagen worden. Juist echter omdat deze eerste
poging van zoo groot belang is, zijn wij verplicht het werk kritisch te beschouwen
en naast de opgesomde kwaliteiten ook de vele fouten in het licht te zetten.
Dit boek immers heeft in sterke mate alle fouten waardoor het radenbewind in
Beieren zelve zich heeft gekenmerkt.
In de eerste plaats halfheid en gebrek aan moed, welke den auteur er toe brengen
alle namen te veranderen en bijvoorbeeld, kinderachtig genoeg Sinzheim voor Beieren
te schrijven. Stelde hier de burgerlijke uitgeverij haar eischen? Is hier de intellektueel
aan het woord die zijn kollega's intellektueelen wil sparen? Of is de auteur vóór alles
Kunstenaar met een groote k en was het zijn doel slechts om van de revolutie literatuur
te maken zooals óns doel is, mede door middel der literatuur, revolutie te maken? In
ieder geval, op deze wijze weet men niet waar de fantasie begint en de werkelijkheid
ophoudt, zoo gaan de beste lessen verloren en, wat het eigen land betreft, is het b.v.
te betreuren dat, in het zoo scherp geteekende Nederlandsch-Indische deel van het
boek de Stokvissen, Daan v.d. Zee's, Samuel Koperberg's, die de auteur zoo grimmig
teekent, niet duidelijker gemerkt zijn. Zou dat wellicht de verkoop onder onze brave
sociaal-democraten hebben belemmerd?
Een nog grootere fout, in het boek zowel als in het radenbewind zelve, is de
overschatting van de rol der intellektueelen, welke bij de schrijver zoo verre gaat dat
hij slechts in een oogenblik van verdierlijkte paniekstemming de arbeiders zelf op
het tooneel brengt.
Maar het ergste wordt het wanneer, midden in het boek, de weeke, verliefderige
en onpraktische held van het verhaal last krijgt van ziels-
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problemen waarvoor hij raad en steun bij een Beiersche kopie van onze oud geworden
mevrouw Roland Holst zoekt. Dan, terwijl de lawine der witte terreur op München
neersuist, krijgen wij ellenlange vertoogen over ethica en god-zoekerij, alsof niet het
reëele lot der duizenden makkers, maar het gewetensevenwicht van een toevalligen
idealist het voornaamste ware.
Hier zijn wij ver van de harde, vastbesloten daadkracht der Russische makkers,
hier zweven wij in het troebele milieu dier Hollandsche ookradikalen die in de tijd
der mosgroene als motten om de kaars der revolutie zweefden, doch wier
revolutionnair gevoel te weinig diepgang had om in de hooge zeeën der komende
reaktie koers te houden.
Hier is in kiem reeds alles voorhanden, wat wij in eigen land later als huilend
pacifisme en sektarisch-ethische dadenloosheid terugvinden, hier is de auteur op een
weg, die, zooals ons nu blijkt, regelrecht naar het hart van vrijzinnig christelijke
studenten en zelfs naar dat van de meisjes der katholieke graal kan voeren. En toch,
toch zijn er ook in dit deel vele schoone bladzijden. Toch komt zelfs een Gertrud
Faucherre tot de slotsom dat het ‘Christelijke verstardheid zou wezen het ideaal der
geweldloosheid aan een drom van levende, bloedwarme, naar daden dorstende
jongemannen voor te houden’. Toch worden tenslotte alle ethische skrupules terzijde
gezet, wanneer Martin in zijn verdedigingsrede uitspreekt: ‘Mijn laatste ademtocht,
iedere droppel bloed in mijn lichaam wil: strijd en nog eens strijd. Strijd tegen het
meest onteerende stelsel dat ik ken. Strijd tegen allen die rechtstreeks of middelllijk
dit organisme blijven voeden’. Want de laatste les van de schrijver is de
onverbrekelijke eenheid met de strijders van de daad, de kameraden die men niet
kan missen: ‘Wij leven slechts in de beweging, wij ademen alleen bij ónze menschen!’
Welnu dan, kameraad Coenraads, indien dat inderdaad uw laatste les is, dan hebben
wij een vraag aan u te stellen.
Hoe staat het thans met uw verbondenheid aan de kameraden der revolutie? Vele
problemen die gij bij het schrijven van uw boek steldet zijn thans geen problemen
meer. In de Sowjet-Unie is de diktatuur der arbeiders tot een diktatuur van alle
arbeidenden geworden. Op de, louter sociale omwenteling is een kultureele
omwenteling van ongekende beteekenis gevolgd. Voor de twijfel is geen plaats meer.
Er valt nog slechts te kiezen tusschen het front van het overwinnende kommunisme
en het front der vele schakeeringen van zijn vijanden. Dat eerste front vormt in
Nederland, op literair gebied ‘Links Richten’ en wij vragen Coenraads, neen, wij
vragen iederen schrijver die zich revolutionnair voelt, om op dat front met ons de
wapens op te nemen tegen fascisme, kontra-revolutie en imperialisme. Wij zijn geen
groep sektariërs, er is ruimte in onze rijen. Zooals pas in de Sowjet-Unie, het historisch
besluit van het C.K. der K.P. inzake literatuur, grondig opgeruimd heeft met alle
ultralinksche bekrompenheid, ook al werd zij voorgestaan door een theoretikus als
Auerbach, die den sympathiseerenden den weg versperde: zoo is er plaats in onze
beweging voor allen die zich met de beginselen van ‘Links Richten’ vereenigen
kunnen. Wij eischen slechts één ding van hen; de konsekwentie die uit deze beginselen
voortvloeit, wij vragen slechts van hen dat zij niet, als de slappelingen van het Roode
Baken, op den loop gaan, zoodra het geldt, gehuichelde sympathiebetuigingen in een
d a a d om te zetten.
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Onze jonge proletarische letterkunde heeft krachten noodig, meer dan ooit eischt de
verdediging van het kommunistisch beginsel, de verdediging der Sowjet-Unie, het
opzij zetten van persoonlijke gegriefdheden en theologische haarkloverijen. Laten
‘de volgeschreven vellen papier geen doode letters blijven!’ De tamboer slaat opnieuw
de roffel. Waar zijn de Hollandsche rekruten voor het roode leger?
Bovenstaand artikel werd, tengevolge van een misverstand, in de
inhoudsopgave vermeld als ‘vijf en twintig jaren klassestrijd.’

‘Vogel’-Vrij
Jef Last.
Zij leven vrij, zij leven blij
op Neerland's dierbren grond.
De moordenaar van Luxemborg,
de galgenbend' van Buitenzorg,
de keizerlijke schurkerij zij leven vrij, zij leven blij
doch wie de weg naar vreede wijst
en 't woord voor Rusland's werkers eischt
dien snoert men hier de mond!
Zij leven vrij, zij leven blij
waar onze wieg eens stond
't Juliana Cupers kommitée
het geel verraad van 't N.V.V.
de katholieke domperij
zij leven vrij, zij leven blij
de sjacheraars in land en raad
verbieden 't woord der Sowjetstaat
op onzen ‘vrijen’ grond.
De burgerij leeft vrij en blij
en slaat ons blauw en bont
de honger heerscht waar Ruys regeert
de burgerij die bloed begeert
bereid zich voor ter moordpartij
zij leven vrij, - maar wij - maar gij?
geef antwoord maat! Treedt in de rij
en veeg hun laffe ploerterij
van onzen lagen grond!
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Tooneelbespreking
door karel roosterman.
‘De Kellnerin’ (Plantage-Schouwburg), Amsterdamsche volksschets met
zang, in 5 bedrijven, door Herman Bouber en Johan Elsensohn.
't ‘Groot-Volkstooneel’, 't aangenomen kind van 't Instituut voor Volksontwikkeling
en de ‘Vara’, bestaat niet meer, of liever: de aannemeling is weer op straat gezet en
heet als van ouds ‘Ensemble-Bouber’.
In een interview in 't Handelsblad heeft Bouber verklaard, zich niet meer ‘op
zijwegen te zullen begeven’. ‘Geen experimenten’ zegt hij nadrukkelijk......
Men kent de geschiedenis. 't Ensemble-Bouber, dat eenige jaren terug met
‘Zeemansvrouwen’ een groot en wel wat overdreven succes oogstte, werd plotseling
door de bourgeoisie ontdekt en tot in de wolken verheven: ......dit was nu je ware
v o l k s kunst; geen ontevredenheid, geen opruiing, geen tendens, geen opstandigheid,
geen bewust proletariaat, - nee, klein-burgerlijke v o l k s menschen die niets anders
wenschten dan klein-burgerlijk te blijven en zóó, dat de bourgeoisie er geen last van
had...... Was 't te verwonderen, dat kort daarop dit ensemble door de ‘Vara’, 't Instituut
voor Arbeidersontwikkeling werd geannexeerd en tot ‘Grootvolkstooneel’
gebombardeerd?
Intusschen had 't ensemble tot nu toe z.g. ‘volksschetsen’ gespeeld voor een, zooals
de interviewer van 't Handelsblad 't noemt, ‘eigen speciaalpubliek, dat af en toe wordt
aangevuld met andere elementen (dat is dan, wanneer de bourgeoisie óók eens komt
kijken naar die volkskunst!), maar waarvan de kern toch altijd blijft de man en de
vrouw die houden van sterk realistisch spel, waarbij sentimentaliteit noch romantiek
zijn vergeten’, - dus sentimenteele, romantische stukken waarin 't volk, gezien door
een soort Justus van Maurik'sche bril, in een hopelooze kleinburgerlijkheid (zij 't dan
ook ‘realistisch’ en ‘met een lach en een traan’) werd voorgesteld - voortaan zou 't
te brengen hebben: bewuste proletarische kunst, tijd-theater, socialistische kunst,
strijdkunst.
't Begin was niet kwaad: 't eerste stuk ‘Stempelbrüder’, schilderde de
degenereerende werking van 't maanden-, jaren-lang werkeloos zijn van, en als-maar
‘stempelen’ door de mannelijke leden van een groot Berlijnsch gezin-met-kostgangers.
't Slot van 't stuk was wel niet bevredigend: man en vrouw, inplaats van zich aan te
sluiten bij de duizenden anderen en de straat op te gaan om te demonstreeren enz.,
draaien, als hoofden van 't gezin, de gaskraan open - maar toch: de situatie- en
milieu-teekening, de opstandigheid der jongere leden van 't gezin en hun verlangend
heenwijzen naar de toestanden in Rusland; dat alles maakte 't stuk ‘Geef ons Arbeid’
(zoo luidde de Nederlandsche titel) als begin en opening van 't Groot-Volkstooneel
niet slecht. Doch de kopstukken, de bonzen van 't ‘Instituut’ en de ‘Vara’ dachten
er verschillend over, en achter de schermen van deze cultuurinstellingen is toen heel
wat te doen geweest over de opvoering van dit toch wel revolutionnaire stuk, ......wel
zooveel, dat als Bouber in zijn argeloosheid gemeend had met de keuze van dit stuk
een richting-gevende banier te hebben geheven, hij al gauw anders geadviseerd werd.
Wel kwam nog ‘De Steeg der Zonde’ (een door Bouber bewerkte vertooning van
een bekend Duitsch stuk, dat ook als film gegeven is), en daarna, obligatoir, ‘Frank
van Wezel’ en een paar Heijermansstukken, ......maar toen was 't uit met 't
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revolutionnaire, voor een heele tijd althans, n.l. tot de vertooning van ‘De Brave
Soldaat Schweik’, die, meer grof dan revolutionnair, aan alles een einde maakte, en
't door ‘Vara’ en ‘Instituut’ aangenomen en tot ‘Groot-Volkstooneel’ gebombardeerde
gezelschap weer tot 't ‘Ensemble-Bouber’ terug deed vallen.
En zoo speelt 't gezelschap dan nu weer een volksschets: ‘De Kellnerin’, waarvan
de indeeling der bedrijven luidt: I. Alles op de Waranda, II. De Vrouwenkroeg,
III. In de armen der prostitutie, IV. Het Bordeel, V. Eind goed, al goed.
Hier is niets revolutionnairs bij; de bourgeoisie kan gerust zijn. 't Is de platste
kleinburgerlijkheid die zich denken laat. In dit stuk worden coupletten gezongen met
't symbolieke refrein: ‘Je moet niet mopperen, mopperen, mopperen, Als je moppert,
dan ben je er naast’......
Er wordt in 't stuk over de crisis gesproken, en bovenstaand refrein is 't resultaat.
Er wordt over de werkeloosheid gesproken (van een kellner), en de zegsman weet 't
niet verder te brengen dan de redeneering: dat nu de vrouwen zooveel als kellnerinnen

Links richten

56
enz. optreden, de mannen daardoor werkeloos zijn. Er komt een opzichter van den
huisbaas in voor, die (met volle sympathie blijkbaar van de schrijvers) partij trekt
voor zijn baas en braaf zijn lesje opzegt van: waar moet de baas dan zijn hypotheken
van betalen, als iedereen de huur schuldig blijft, en zijn belasting, enz. (In deze tijden
van huurstakingen!). Inderdaad, je moet niet mopperen, mopperen......
Dit is theater voor naïeve, bekrompen, klein-burgerlijke menschen, die naïef,
bekrompen en kleinburgerlijk willen blijven. En 't is volkomen te begrijpen, dat in
de burgerlijke pers, van Henny Scholten in ‘De Groene’ af, tot ‘De Tijd’ toe, een
juichkreet opging dat Bouber goddank tot zijn oude beproefde genre van de
volksschets was teruggekeerd. Hier vindt 't volk immers, al is 't maar voor enkele
uren, een verdoezeling van de grauwe ellende in een vertooning die ongevaarlijk is
voor de bourgeoisie, ja, die haar helpt om de rot-toestanden te bestendigen, door 't
volk vooral berusting te leeren, zij 't dan ook ‘met een lach en een traan’ en
‘realistisch’......
Dit stuk drijft op 't naarste, 't benepenste fatsoen, waar omheen dan de
onfatsoenlijkheid geëtaleerd wordt: 't overspel, de prostitutie, niet
tragisch-psychologisch, niet maatschappelijk-noodwendig, née - als vreugde- en
schaterlachwekkend element. Alles krijgt hier een inslag van 't van Maurik'sche
humoristische. Aaf Bouber speelt een hoerewaardin met een gatdraaiend loopje en
maniertjes dat de brave zielen in de zaal (en ook de pers) zeggen: n e t e c h t - terwijl
't juist net n i e t echt is. Juist net 't e c h t e wordt ons in bijna al deze figuren
onthouden, om alleen 't bruikbare voor de z.g. volksschets naar voren te draaien. 't
Zijn cliché's, nu al lang weer versleten cliché's: de brave zeeman, de ongelukkige
kellnerin, (beide naar hun en elkanders ‘ziel’ zoekend), de genot- en geld-zuchtige
hoeremadam Engelsche Fie, de ongegeneerde en goedhartige meisjes van de vlakte,
en, als nieuwe typen: de man-vrouw die de kost verdient en de vrouw-man die
werkeloos is en 't huishouden doet. Maar die nieuwe typen zijn zóo gechargeerd dat,
ten eerste, de oer-typen die er in 't maatschappelijk leven werkelijk aan ten grondslag
liggen, niet te herkennen zijn, en, ten tweede, dat 't vies en onsmakelijk wordt. Dan
is er een moord in 't stuk, met een dolkmes, welk mes van te voren al vertoond wordt
en vlak vóór de moord netjes op de hoek van de tafel wordt gereed gelegd - klaar
om te grijpen. En 't wòrdt gegrepen!......
Bouber heeft in bovengenoemd interview gezegd: geen experiment! Welnu, 't
grootste experiment van B. is dit: dat hij in een tijd als deze: van werkeloosheid en
stempelen, van huisuitzettingen en huurstakingen, van fascistische terreur en
burgeroorlog, van oorlogsindustrie en wapentransporten, van een overal prachtig
oplevend proletariaat, met een stuk en een soort van stukken als dit durft aan te
komen. En we begrijpen volkomen de juichkreten in de burgerpers, toen 't bericht
kwam dat Bouber weer tot zijn oude genre van de ‘volksschets’ was teruggekeerd.
De tijd voor deze ‘volksschetsen’ is voorbij, onherroepelijk voorbij. Er is geen
volkspubliek meer in deze tijd, zoo naïef, zoo dom, zoo suf, zoo mafferig, dat het
naar deze rommel komt kijken. En als het er wèl is, dan - schande voor dit publiek.
Aan de Links Richters de taak deze onwetenden de weg te wijzen naar het werkelijke
volkstooneel, het levende proletarische tooneel, in dienst van de klassestrijd!
(Gebrek aan plaatsruimte noodzaakte de redactie dit artikel eenigszins te bekorte!
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Kort verslag van de conferentie van de ‘Int. Bond van Rev. Schrijvers
en Kunstenaars’,
gehouden te Amsterdam op 29 Aug. 1932, in aansluiting op het
Anti-Oorlogscongres aldaar van 27 en 28 Aug., met sluiting op 29
Aug. des middags 2 uur. Voorzitter der Conferentie: Germanetto
(Italiaan).
VAILLANT COUTURIER (Secr. van den Bond van Rev. Schrijvers in Frankrijk
A.C.A.R.) had het eerst het woord. In zijn inleidend woord zegt hij, dat op het
platform van de strijd tegen de oorlog, zooveel mogelijk aanknoopingspunten moeten
worden gezocht met kunstenaars en schrijvers, om op een breedere basis, zooveel
mogelijk te trachten alle elementen te mobiliseeren tegen de oorlog. Dan stelt hij
voor, dat ieder aanwezig land een referaat uitbrengt over werkwijze en situatie.
LEO DANNEY (Boston) zegt, dat de John Reed-club momenteel verboden is, maar
dat de ‘roode Boston’ (een krant) verschijnt, hetgeen voor de moeilijke werkwijze
van Boston veel zeggen wil.
Een vertegenwoordiger van Tsjecho-Slowakije deelt mede, dat er een groote
beweging is onder de intellectueelen, die weerklank vindt in Hongarije in het blad
‘Links Front’. Hij vraagt om regelmatige uitwisseling van bladen en brochures. Het
blad der
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proletarische schrijvers ‘Worba’, dat in een oplaag van 15.000 exemplaren verschijnt,
en dat tot taak heeft te strijden tegen oorlog en fascisme, heeft deelname aan dit
congres voorbereid.
Een vertegenwoordiger van Duitschland, ‘Links Gruppe’, deelt mede, dat het
belangrijk is voor andere landen, om, evenals zij, een kartel te vormen, waarin
meerdere groepen worden vereenigd tot uitwisseling van gedachten, terwijl elke
groep op zijn eigen gebied autonomie behoudt.
Een vertegenwoordiger der S.K.K. (Holland) deelt mede, dat de Organisatie 5
jaar bestaat, 85 leden telt, waaronder 25 schrijvers, dat zij een tentoonstelling
organiseerden en met Duitschland, ‘Links front’, en Moskou directe verbindingen
hebben.
Een vertegenwoordiger uit Amerika deelt mede, dat New York, Chicago,
Hollywood en Detroit 100 leden tellen in de John Reed Club, dat de werkwijze van
de John Reed Club dè weg voor de Amerikaansche proletarische schrijvers is, dat
groote schrijvers, als Dos Passos, Dreiser, enz., met de John Reedclub sympathiseeren,
en dat zij in Chicago twee organen uitgeven: ‘Left’ en ‘New Masses’.
GERMANETTO (Italië) vindt, dat er getracht moet worden, bekende schrijvers tot
de massa te brengen, dat de goede werkwijze daarvoor moet worden gevonden en
dat er in Italië geen schrijvers meer zijn, die schrijven voor de massa, daar het fascisme
alle mogelijkheid daartoe heeft verstikt. Terwijl vóór den oorlog jaarlijks ongeveer
11.000 werken verschenen, verschijnen er nu slechts ongeveer 5800, zoozeer heeft
het fascisme de litteratuur vleugellam geslagen. Er verschijnen wel gedichten en
werken, die een beeld geven van de toestand, op lyrische wijze, maar zonder de weg
tot de strijd aan te geven, daar dit laatste door het regime onmogelijk is. Hij zegt, dat
de werkwijze moet worden uitgestippeld, waarop schrijvers en arbeiders kunnen
samenwerken, dat de schrijvers en kunstenaars, die nog aan de andere kant staan,
bewerkt moeten worden, dat wij jonge schrijvende elementen van arbeiders en boeren
in ons werk moeten betrekken, zooals dat in het programma van Charkow (1931) is
vastgelegd.
STERN (Amerika) vertelt, dat de John Reedclub niet alleen een organisatie van
schrijvers is, maar vooral de drager moet zijn van propaganda voor de revolutionnaire
idee, en dat er theater- en muziekgroepen zijn van 100 werkende leden, die
propagandamuziek en kleine scènes maken, alles in het teeken van: tegen oorlog en
fascisme. Hij zegt, dat we de burgerlijke schrijvers niet noodig hebben, hetgeen juist
tegengesproken wordt door een anderen Amerikaanschen kameraad, die zegt, dat
wij ons niet moeten beperken tot de proletarische schrijvers, maar ook
anders-denkenden moeten mobiliseeren, en bespreken moeten, op welke wijze dit
gebeuren kan, daar de tegenwoordige werkwijze van de John Reedclub vele links
georiënteerden heeft teruggeschrikt.
Een Duitsche kameraad zegt, dat er een groote beweging is in Duitschland van
jonge prol. rev. elementen, die schrijven, terwijl zij toch arbeider blijven, en dat er
in het kartell 800 leden zijn, collectieven van schrijvers, beeldhouwers, musici,
tooneelspelers, - samenwerkend op de basis van het programma van Charkow. Hij
vertelt, dat er in de bestaande organisaties een toenemende verschuiving naar links
plaats heeft. Hij noemt Gläser, Renn, Brentano, Brecht, Seghers als leden van de
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‘Internationale Bond van Rev. Schrijvers’, maar wij moeten de duizenden bereiken,
voor wie het nog onduidelijk is, en die teruggeschrikt worden door onze scherpe
aanvalspolitiek. Wij moeten nu komen tot het vaststellen van een manifest, dat ons
de mogelijkheid brengt alle eerlijk-meenende uit de schrijvers- en kunstenaarswereld
tot ons te trekken.
GERARD VANTER spreekt voor prol. schrijvers Holland en vertelt over de
conferentie te Amersfoort, waar verschillende wegen en middelen besproken zijn;
hij vertelt, dat het tijdschrift ‘Links Richten’ is uitgegeven, dat actueele
gebeurtenissen, als stakingen enz. in gedichten en vlugschriften wordt weergegeven,
dat zij scherp rev. reportage brengen, de strijd brengen tegen oorlog en imperialisme,
dat naast ‘L.R.’ ‘Afweerfront’ verschijnt en ‘Feiten’ met schrijvers als Jef Last,
Maurits Dekker e.a.
PALADINI (Spanje) zegt, dat Spanje vóór de republiek in dezelfde toestand was,
als Italië nu nog, maar dat er nu veel is veranderd. Er is een club (Ataneo) te Madrid,
waar discussies worden gehouden, een organisatie, in welke de schrijvers en
kunstenaars staan in de klassestrijd. Hij noemt de weekbladen ‘Nosotros’ en ‘Nueva
España’. Hij zegt, dat het moeilijk is de zaak in Spanje te organiseeren, dat er
bibliotheken moeten komen in de dorpen.
Een kameraad uit Genève zegt, dat op het oogenblik de agit-props daar het
voornaamste werk doen.
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Een vertegenwoordiger van de Joodsche rev. schrijvers uit Palestina zegt, dat zij
strijden tegen het imperialisme, een tijdschrift ‘een, twee, drie’ uitgeven, doch zeer
arm zijn, en recht op steun hebben, - waarop een Amerikaansch kameraad zegt, dat
Palestina een Zionistische beweging is, die niet door ons gesteund kan worden.
De Baltische Länder geven in het Russisch een tijdschrift ‘Nord-Ost’ uit,
ondersteund door Barbusse en Rolland.
Bulgarije heeft arbeiderstheaters en heeft verschillende brochures uitgegeven.
VAILLANT COUTURIER spreekt nu over de noodzakelijkheid ons werkgebied
uit te breiden en door te dringen tot de burgerlijke schrijvers; hij vreest anders voor
een sectarisme. Hij stelt voor, een Open Brief te lanceeren met een minimum program,
over de vraagstukken: oorlog en fascisme, om dìè schrijvers en kunstenaars te
bereiken, die, naast een aanwezig revolutionnair sentiment, nog vastgegroeid zitten
in idealistische ideologie. Het congres bleek te zijn: een eenheidsfront, en nu moeten
wij dus den weg tot verbreeding vinden, maar daarbij vermijden, eenig heil te zien
in groote namen. Er moet in de naaste toekomst een internationaal congres van den
‘Bond van Revolutionnaire Schrijvers en Kunstenaars’ gehouden worden. Er moet
een organisatie in het leven geroepen worden, geen liga, maar een Beweging, een
beweging, die door de rev. schrijvers moet worden verbreed. Nu wij bij elkander
zijn, moeten wij daartoe den grondslag leggen, adressen van elk land achterlaten,
voor een int. bureau in Europa; de kameraden van deze organisatie moeten met elkaar
in verbinding blijven, arbeidsrapporten moeten worden uitgebracht. Binnen een
maand wordt in Straszburg gesticht de Fransch-Duitsche Organisatie van
Elsas-Lotharingen van den Bond van Int. Rev. Schrijvers en Kunstenaars. Er moet
een werkplan komen voor litteratuur en kunstliteratuur voor de kinderen. Er moet
vrijheid van werken zijn, maar langs een vaste lijn.
Een Amerikaansch kameraad zegt nog, dat hij nadrukkelijk verklaart, dat er met
takt gewekt moet worden, en dat de burgerlijke schrijvers, ook die met groote naam,
met allen, die tegen den oorlog zijn, in het werk betrokken moeten worden. Daarom
stelt hij een minimum-program voor, met het oog op de idealistische kunstenaars,
die het dialectisch materialisme nog niet kunnen aanvaarden.
COUTURIER zegt nu: WIJ moeten nauw aaneengesloten samenwerken als
internationale revolutionnaire Bond, maar daarnaast den strijd tegen den oorlog
breed opzetten en breed opvatten.
Besloten werd een permanent internationaal secretariaat te stichten met zetel te
Parijs. Correspondenten voor Nederland zijn: Gérard Vanter en Jac. Both.

Mededeelingen van ‘Links Richten’.
De agit.-prop. troepen hebben een nijpend gebrek aan goede scènes. Wij wekken de
kameraden op, hun krachten aan dit werk te geven en te trachten actueele
gebeurtenissen uit de strijd, in een voor de agit.-props bruikbare vorm op schrift te
stellen. Inzendingen aan het Secretariaat v.h.H.B.v. ‘Links Richten’.
Overvloed van copie maakte het noodzakelijk, de boekbespreking in dit nummer
te laten vervallen. Een uitvoerige rubriek boekbespreking zal worden opgenomen in
het November-nummer.
Eenige adressen:
Secr. H.B. ‘Links Richten’: Maurits Dekker, Amstellaan 12, A'dam Z.
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Penningm. H.B. ‘Links Richten’: Henk Bruyntjes, Bajonetstr. 20a, Rotterdam.
Giro-nr. 71596 (tevens administratie v.h. maandblad).
Secr. Afd. Amsterdam: R. van Riel, Deurloostr. 7, Amsterdam Z.
Secr. Afd. Rotterdam: Bertus Meyer, Loofdakstraat 17, Rotterdam.
Secr. afd. Den Haag, Elize Menagé Challa, v. Hoytemastr. 61, Den Haag.
Secr. Afd. Utrecht: W.H.J. de Moll, Banaanstraat 32, Utrecht.
Secr. Afd. Arnhem: Carel v. Oeveren Fazantenweg 11, Arnhem.
De Afd. Den Haag vraagt voor haar over enkele weken te houden tentoonstelling
‘Kultuur-reactie’, inzendingen en medewerking. Inlichtingen bij het Secretariaat der
Afd. Den Haag.
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Onze Buitenlandsche Kameraden begroeten ‘Links Richten’
Aan de Vereeniging van Proletarische Schrijvers ‘Links Richten’.
Waarde Kameraden,
Het secretariaat van de Internationale Vereeniging van Revolutionnaire Schrijvers
begroet Uw aansluiting bij de internationale litteratuur-beweging en wenscht U veel
geluk met de verschijning van Uw tijdschrift, dat ge als een geesteszwaard in Uw
strijd zult moeten gebruiken.
Gij - als avantgarde der proletarische schrijvers van Holland - hebt in de huidige
toestand die in Holland voor alles door een snelle verscherping der crisis, het
kapitalistisch offensief op het levenspeil der werkende massa's (plan Welter), de
verhoogde oorlogsvoorbereidingen der bourgeoisie (de bouw van een nieuwe kruiser)
gekarakteriseerd is, tot directe taak, een voortdurende agitatorische, het eenheidsfront
der massa-ondersteunende, arbeid te verrichten.
Gedurende de laatste imperialistische oorlog trok Uw bourgeoisie ongelooflijke
winsten uit de leveranties aan de beide imperialistische kampen, deze en de verhoogde
winsten uit de koloniën, gaf de bourgeoisie de mogelijkheid breede lagen der
arbeidersmassa door corruptie aan zich te binden, waarbij zij zich van de
sociaal-democratische leiders bediende. De zware crisis vernietigt alle plannen der
arbeidsaristocratie betreffende de gemeenschappelijke belangen met de bourgeoisie;
betreffende het vreedzame karakter van het Hollandsche imperialisme; alle
pacifistische illusies van een verdere neutraliteit in de komende oorlog.
Als ideologische strijders in het klassefront is het Uw taak met alle middelen, in
de eerste plaats door Uw nieuw orgaan te helpen de massa van de noodzakelijkheid
van de eensgezinde revolutionnaire strijd tegen het offensief der bourgeoisie, tegen
haar helpers in de rijen der arbeidersklasse vóór de revolutionnaire uitweg uit de
crisis, te overtuigen.
Stelt Uw litteraire scheppingen in dienst van de massa, neemt, in nauwste
verbinding met de arbeiders en boeren van Uw land, aan elke strijd der werkende
massa, deel. Stelt U in het voorste gelid van het strijdfront tegen de imperialistische
oorlog, voor de verdediging van Sovjet-Rusland, tegen het fascisme.
HET SECRETARIAAT
VAN DE I.V.R.S.
New York, 3 Augustus 1932.
Aan ‘Links Richten’,
Amsterdam, Holland.
Waarde Kameraden,
Het orgaan New Masses en de georganiseerde revolutionnaire schrijvers en artisten
van de Vereenigde Staten zenden hun warme revolutionnaire groeten voor ‘Links
Richten’, het eerste orgaan voor revolutionnaire literatuur in de Nederlandsche taal.
Wij heeten u welkom in de rijen van het groeiend leger van revolutionnaire
publicisten in alle talen en over de geheele wereld en dat deelneemt aan de strijd van
het proletariaat voor vernietiging van het kapitalisme en vestiging van een
communistische samenleving in de geheele wereld.
‘THE NEW MASSES’.
(w.g.) ROBERT EVANS.
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Moscou, 14 Juli 1932.
Waarde Kameraden.
Door onzen kameraad Last kreeg ik kennis van de oprichting van Uw orgaan
‘Links Richten’.
Hier, waar ik het enorme gebeuren van de omvorming der wereld door het
proletariaat, van de Marxistisch-Leninistische omvorming der wereld voor de opbouw
van het socialisme zie, erken ik meer dan ooit, dat het noodzakelijk is, dat alle
revolutionnaire intellectueelen openlijk deelnemen - met terzijdestelling van al het
andere - aan de verdediging van Sowjet-Rusland en voor de revolutionnaire
overwinning van het proletariaat in de geheele wereld.
Uw orgaan is een wapen meer aan het front dat ook het onze is. Bij de verschijning
op 1 Augustus zend ik u, mede namens de vereeniging van Revolutionnaire artisten
en schrijvers van Frankrijk de broederlijke groeten.
Vóór de eenheid van het Hollandsche en Fransche proletariaat in de revolutionnaire
strijd tegen hun bourgeoisie; tegen het pacifisme en het reformisme; vóór het omzetten
van de imperialistische oorlog in de burgeroorlog.
(w.g.) ARAGON.
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DEZE MAAND VERSCHIJNT:
‘BROOD!’
Een revolutie-roman door Maurits Dekker
Een boek dat iedere revolutionnair moet lezen
Ingenaaid f 3.25 Gebonden f 3.90
Uitgave van Em. Querido's Uitgevers Mij.
‘B r o o d !’ kan nu reeds, desverlangd op afbetaling, besteld
worden bij het agentschap ‘A m s t e l ’
Nieuwe Prinsengracht 29 - Amsterdam C.
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[Links richten no. 3]
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Revolutionnaire Poëzie
door Freek van Leeuwen.
Toen in het begin van deze eeuw de moderne arbeidersbeweging haar groote vlucht
nam, werden terzelfder tijd ook haar dichters geboren.
Als tijdens de staking van 1903 de spoorwegmannen ‘de wereld op zijn kop’ zetten,
is daar Adama van Scheltema, die hen aanvuurt met zijn lied van de machinist en
die hen leert, dat het in hun macht ligt, die zelfde wereld stop te zetten.
Want zij zijn het, die de wereld voeden: Heel de rijkdom der aarde, vrucht van
hún arbeid.
Zij moeten gehoor geven aan ‘de roode roepen’, zij moeten toetreden tot het
groeiende leger van ‘zijn partijgenooten’, dan valt er niet aan te twijfelen, of ‘de tijd
die komt’ dat het socialisme zegeviert.
En dit is dan de Adama v. Scheltma, zooals wij hem het liefste zien. Maar er is
nog een ándere A.v.S.: Waar hij eenerzijds de proletarier tot in het belachelijke
verheerlijkt en tot een god verheft, rijmt hij anderzijds voor die zelfde proletarier
versjes, zoo zouteloos, zóó zinloos, zóó goedkoop, dat men niet anders gelooven
kan, of diep in zijn hart moet hij voor die door hem zelf geschapen afgod met zijn
ijzeren vuisten. zijn stalen spieren en het zwarte, naar zweet riekende lijf maar een
bitter klein beetje respect gehad hebben.
Meerdere dichters worden door het nieuwe geloof, het socialisme, bezield. Herman
Gorter schrijft zijn ‘Klein Heldendicht’ en ‘Pan’. Henriette Roland Holst haar ‘nieuwe
geboort'’, ‘opwaartsche wegen’, ‘de vrouw in het woud’.
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Bij hen is het contact minder lijfelijk, zij spreken een taal, voor het proletariaat zeker
minder verstaanbaar als van Adama v. Scheltema.
En dan is daar nog de dichter S. Bonn, die ongebreideld en zonder een spoor van
zelfcritiek schrijft wat zijn groote meester A.v.S. dicteert. Inmiddels zijn de dagen
voor de sociaal democratie niet spoorloos voorbijgegaan. Heel Europa staat in
vlammen en hun socialistisch fata morgana, lijkt verder dan ooit, en zoo komt 1918.
Zelfs in het kleine Holland kan men de troonen van koningen en keizers krakend
inéén hooren storten.
Men hoort het machtig aanstormen van de revolutie, die uitgolft over Rusland en
Duitschland en die maar nauwelijks voor de Hollandsche grenzen tot staan komt.
En deze bloeddoordrenkte aarde zou, zoo dacht men, nieuwe vruchten dragen.
Van Collem schrijft zijn ‘liederen der gemeenschap’ en zijn ‘liederen van huisvlijt’.
Hij schrijft ze in het geloof, dat de proletarische wereld-revolutie zich doorzetten
zal.
Maar de contra-revolutie zegeviert. De sociaal-democratie heeft zich internationaal
hersteld.
In Berlijn wordt het revolutionnaire proletariaat door Noske neergeknuppeld.
Liebknecht en Luxemburg vallen onder de handen van betaalde sluipmoordenaars.
Het Hollandsche proletariaat krijgt zijn acht uren dag en de sociaal-democratie kondigt
bij monde van Margot Vos, haar ‘nieuwe lente’ aan.
Eindelijk na vijfentwintig jaar, een ‘zingend hart’ gevonden, jubelt de oude Adama
v. Scheltema, als hem het manuscript van ‘de rozelaar’ bereikt. Maar hoe dan ook,
van nu af aan beweegt de ‘revolutionnaire poëzie’, langs geheel nieuwe banen.
Waar Adama v. Scheltema nog meende, dat voor het bereiken van het socialisme
stakingen etc. onontbeerlijk waren, daar meent Margot Vos, dat het voldoende zal
zijn, als men een troep fleurig gekleede A.J.C.-ers met mandolines gewapend, om
de bontversierde Meiboom laat dansen.
En mogelijk vond zij haar geloof bevestigd door het feit, dat ook de muren van
Jericho enkele duizende jaren geleden alleen door kracht van rondedans en
bazuingeschal, bezweken zijn. En waar Adama van Scheltema van het socialisme
zong als iets, dat überhaupt nog veroverd moest worden, daar zingt Margot Vos
bereids dat ‘de ijzeren slagboom is gevallen’ en dat we ‘het eeuwenoud geding’
gewonnen hebben.
En Jan Jacobs, hoewel gedeeltelijk dezelfde meening toegedaan, delft toch bij tijd
en wijle de oude Adama v. Scheltema nog eens uit zijn graf en dicht hem letterlijk
na:
En roept het kapitaal ons op
dan zetten wij de arbeid stop
ja ‘stop!’ dan werkt er geen.

Maar waar Adama v. Scheltema vijfentwintig jaar op ‘een zingend hart’ moest
wachten, daar schieten zoo omstreeks enkele jaren na de verschijning van ‘de nieuwe
lent'’, de zingende harten als paddenstoelen in de vochtige bodem van het speelweitje
bij de Paaschheuvel omhoog en een heirleger van jonge vosjes gaat uit, de wijngaard
van de revolutionnaire poëzie te verderven.
Intusschen pakken zich boven deze wereld van dans- en snarenspel, donkere
wolken saam.
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‘De nieuwe lent'’ is bereids in de zomer overgegaan en de herfst is gekomen, maar
nog altijd zijn de muren van Jericho niet gevallen.
Wel danst men nog altijd plichtmatig om de Meiboom, maar de ‘fladderende
voorjaarskielen’ zijn op dit laat seizoen niet berekend en men huivert in de stroomende
regen.
Wel zingt men nog van er gaat niets boven de gezelligheid, maar het klinkt al veel
minder overtuigd.
Het werkloozen cijfer stijgt tot het half millioen en immer feller gaan de vroolijke
A.J.C.-ers het ‘schrijnend arbeidsleed’ aan de lijve ervaren. En boven het getokkel
van de mandolines uit, begint men al de donkere toon van minder optimiste zangers
te hooren. Zij betoogen in hun gedichten dat ‘het eeuwen oud geding’ nog bij lange
na niet gewonnen is en dat de arbeidersklasse bezig is dieper in het moeras te zinken,
dan ooit te voren.
Zij weten eigenlijk niet heelemaal, of men zich eigenlijk wel erg plezierig mag
voelen met een arbeidersregeering, die in Indië over bloed en lijken gaat.
Met roode politie-commissarissen, die in Berlijn de 1 Mei demonstranten met
mitrailleurs en ueberfall-cammando's van de straten laat vegen en als het congres te
Utrecht zich zoo ongeveer uitspreekt voor: ‘Indonesië los van Holland - nooit’ wordt
het schrijverscollectief ‘Links richten’ gevormd.
Verschillende jonge kunstenaars stroomen toe. Talloos zijn de meeningsverschillen,
maar over één ding zijn allen het toch wel eens: Het socialisme moet langs de
revolutionnaire weg veroverd worden en de kunst zal weer moeten worden tot een
wapen in de klassestrijd. Maar als de staking in Twenthe uitbreekt en ‘Links Richten’
met de stakers in één front zich keert tegen de verraderlijke tactiek der bonzen, is
één gebaar van de redactie der Arbeiderspers voldoende om sommige soldaten van
het artistieke front te doen inzien dat de S.D.A.P. nog altijd het voordeeligste is en
dat men nu eenmaal helaas niet van twee wallen kan eten.
Artistiek niet nóch materieel.
En als de interventie tegen de sovjets werkelijkheid dreigt te worden en het
volkscongres te Utrecht daagt, voltrekt zich in ‘Links Richten’ definitief de scheuring.
Het ‘roode baken’ wordt opgericht en de ‘links socialistische’ poëzie is geboren.
De poëzie van de revolutionnaire fraze, zonder daad: ‘flarden!......’ Jammerklacht
over vergoten arbeidersbloed, maar op het oogenblik, dat dit bloed vergoten werd,
zaten de dichters de lampen van hun roode lantarens te poetsen en doceerden met
veel wijsheid: natuurlijk moeten we in massa demonstreeren, maar nú nog niet: láter...
misschien -. Ondanks de ontkenningen van Ruys, ondanks de geruststellende woorden
van de Arbeiderspers wordt de steun omlaag gewelterd.
Reeds is door het verstrekken van goedkoope margarine een aanvang gemaakt
met het verstrekken van steun in natura.
Het roode baken zegt: Wij brengen het goedkoopste en beste boek voor de massa.
Bloed stroomt in den Haag - in Boskoop - Het roode baken brengt U de bundel
‘Plaveisel’.
Maar de massa hééft geen behoefte aan deze gedichten. De massa heeft überhaupt
geen behoefte aan kunst.
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Met hand en tand heeft zij zich te verdedigen tegen honger en fascisme. Met
koortsachtige haast heeft zij zich klaar te maken, om straks als de Imperialistische
oorlog komt, deze om te zetten in de burgeroorlog. En daarbij kan zij zich niet door
een stel roode poëten voor de voeten laten loopen.
De dichter zal zijn kunstenaarschap af moeten werpen en als gewoon dienstplichtige
zal hij dienst moeten nemen in het groote roode leger. Hij zal mét de arbeiders de
agit-prop scènes moeten schrijven, zooals zij die noodig hebben. Hij zal strijdliederen
moeten dichten. Hij zal mét de arbeiders-fotografen moeten zorgen voor de reportage
van de klassenstrijd. Zijn gedichten zullen manifesten zijn - zijn proza proclamaties.
En dán eerst zal hij aan zijn plichten als schrijver in ‘Links Richten’ hebben
voldaan.

Roode Dinsdag
door Jef Last
Er is een vlek op het damasten laken,
een roode vlek tusschen het tafelzilver,
een vlek die kaatst in de kristallen roemers;
een roode bloedvlek naast de blanke schalen
er is een bloedvlek op uw tafel, Majesteit!
Er is een bloedvlek op de blanke peluw
van 't statiebed met goud versierde lijsten,
een roode vlek tusschen de veeren kussens,
een roode vlek onder de kanten spreien,
er is een bloedvlek op Uw peluw, Majesteit!
Er is een bloedvlek op Uw manifesten
op 't wit papier met 't koninklijke wapen
een roode vlek boven het roode lak,
er is een roode bloedvlek voor Uw oogen,
als Gij de pen neemt om Uw naam te zetten.
Er is een bloedvlek op de schoone straten,
waarlangs Gij rijdt in Uw vergulde koets
een vlek op het gelaat van Uw ministers,
een bloedvlek op het kussen van Uw troon,
er is een bloedvlek ou Uw handen, Majesteit.
Er is een bloedvlek van Uw ondrdanen
van 't volk dat honger lijdt bij Uw regeering,
er is een bloedvlek die een bloedzee wordt
een roode zee van wrekend roode vanen,
er is een bloedplas voor Uw poorten, Majesteit!
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‘Brood!’
Een beschouwing door Frans Goedhart
Kunst heeft voor ons slechts beteekenis, voor zoover zij factor is in den klassestrijd.
Of het dochtertje van den graaf, dat als baby gestolen werd door zigeuners, al dan
niet bij haar ouders terecht komt, interesseert ons niet. Of de heer X. er al dan niet
in slaagt de vrouw van zijn huisvriend te verleiden is voor ons van geen belang. De
biecht van een dichter van zijn innerlijke verscheurdheid is niet in staat onze
belangstelling vast te houden. Het wedervaren van meer of minder vroegrijpe
kindertjes is voor ons van weinig beteekenis, terwijl we bij het relaas van
fregatschepen, plantages, carnavals en goedige pastoors - onderwerpen, die de
Nederlandsche schrijvers maar steeds weer bezig houden en schijnen te intrigeeren
- meestal openhartig geeuwen, afgezien dan van de oogenblikken van ergernis, die
je er van beleeft.
Nu komt Maurits Dekker met zijn roman ‘Brood’ voor den dag. Het belangrijkste
is dit niet, maar toch moet het meteen gezegd worden: hij heeft de burgerlijke kritiek
hiermee een onbetaalbare poets gebakken. De dames en heeren minnaars van de
fraaie letteren waren na zijn laatste werk, den psychologischen roman ‘Reflex’, juist
begonnen hem te erkennen, weliswaar als een eenigszins onfatsoenlijk, maar
buitengewoon begaafd schrijver, die op meesterlijke wijze onthullingen wist te doen
uit den doolhof van de psychologie. Bij deze onthullingen kon men op hoogst
aangename wijze walgen van zich zelf, om na afloop een goeie sigaar op te steken
en per taxi naar den schouwburg te rijden. Zeker, Dekker is een hoogst begaafd
kunstenaar, een fijne geest, met een vlijmscherp vermogen om door te dringen in de
duisterste diepten van de ziel. Maar wat doet ie nou? Een roman over werkloosheid,
crisis, arbeiders, bedrijfscellen, mitrailleurs en revolutie! Dat is verraad, aan de
heiligste goederen der cultuur gepleegd!
Dit verraad heeft de arbeidersklasse een roman gebracht, die volkomen proletarisch
en bewust revolutionnair is. Dit alleen reeds is in het kleinburgelijke Hollandje, met
zijn schijnheilige grachtenlyriek en peuterige horretjesromantiek, een gebeurtenis
van zeer groote beteekenis. Een schrijver, die zich bezig houdt met het leven in de
fabrieken, die de discussies aan de stempellokalen volgt, die meeleeft in het verzet
tegen het bonzenverraad, die in de krotwoningen van het proletariaat komt en die
zelf jaren lang als arbeider in de bedrijven heeft gestaan en bovendien opgeheven is
door de revolutionnaire vloedgolf, die thans bezig is de arbeidende massa's op te
nemen, zoo'n schrijver kenden wij in dit landje tot nog toe niet.
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In ‘Brood’ beschrijft Maurits Dekker het leven in een armelijke volksbuurt in een
groote haven- en industriestad. Het verhaal zet in met het ontwaken van de stad, met
prachtige vaart, maar volkomen beheerscht onder woorden gebracht. Het Hemelpad
is het steegje, waar de hoofdpersonen wonen, de metaalarbeiders Werner en Smith,
de fabrieksarbeidster Anne Gronner met haar 13-jarigen zoon, die van zijn vader en
van de altijd duistere, bedompte achterbuurt tuberculose meegekregen heeft, manke
Paul, de bij een ongeluk invalide geworden arbeider, Manus een, eveneens invalide
bankwerker, die de heele buurt de Verprutste Krukas noemt en dan nog zooveel
andere proletariërs, met hun armoede, gebrek, maar ook met hun verzetsverlangen.
In een halve zin karakteriseert de schrijver de ezelachtige verwatenheid van de
heerschende klasse, als hij spreekt van dit Hemelpad, ‘dat een haard van besmetting
is, van waaruit syphilis, misdaad en communisme zich over de geheele stad
verspreiden’. Het grauwe, troostelooze bestaan van het streng gerationaliseerde
fabrieksleven, dat duizenden als levenstaak den plicht opgelegd heeft dagelijks
tienduizenden malen dezelfde handgrepen te verrichten aan den onverbiddelijken
loopenden band, om aan het eind van de week beloond te worden met een loon,
waarvan alleen maar een krothuur, margarine, brood en een stuk spek gekocht kan
worden, dit leven heeft een arbeider naar voren geschoven, die er zijn vloekliederen
over schrijft. Het verzet gromt, tegen de vakbonzen, tegen de uitbuiters, in de fabriek,
op vergaderingen, in de huizen, in de kroegen. Het verzet gromt ook op straat, bij
huisuitzettingen komt het aan de oppervlakte, leidt het tot botsingen met de mannen,
die door de bourgeoisie aangesteld zijn om haar orde te handhaven. En bij dit alles
treft het, hoe volkomen zuiver Dekker het denken en voelen van de arbeiders op
papier brengt. Hun eerste gedachten aan verzet, hun angst, hun onderlinge gesprekken,
die hen telkens een stapje verder brengen het aanwassen van hun woede en de
plotselinge uitbarstingen, alles volkomen logisch gezien.
Zoodra de schrijver echter het politiek organiseeren van dezen machtigen
onderstroom aanvat, brengt hij hem in een bedding van romantische samenzweringen,
die vlot en spannend beschreven, maar te fantastisch voor de ernstige werkelijkheid
zijn. De revolutie zal zeker een ontembaren moed, een bijna romantische
heldhaftigheid en een voor niets terugdeinzende offerbereidheid van de
revolutionnairen eischen, nog in veel sterker mate, dan dat in 1917 in Rusland noodig
was. De bourgeoisie van West-Europa staat oneindig veel sterker dan de heerschende
klasse in het oude Rusland ooit voor zichzelf heeft kunnen droomen; dit alleen eischt
van de West-Europeesche arbeiders bij voorbaat een revolutionnaire volharding, die
ontzettend veel meer dan 30 uur strijd zal moeten voeren, zooals dat in ‘Brood’ het
geval is. De revolutie hier
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zal slechts kunnen slagen, wanneer het revolutionnaire verlangen volkomen in de
arbeidersmassa verankerd zal liggen en geleid zal worden door een marxistisch
geschoolde, uit de arbeidersklasse voortgekomen en volkomen aan haar verbonden
politieke leiding, die de revolutionnare theorie beheerscht en niet alleen het vertrouwen
van een politieke partij, maar van de massa in haar breedste lagen heeft. In ‘Brood’
komt dit absoluut onvoldoende tot uitdrukking. Het gemak, waarmee Dekker vier
revolutionnairen in een roeiboot ‘over 't lot van millioenen’ (pag. 250) laat beslissen,
is daar wel het sprekendste bewijs van.
Ondanks dit ernstige bezwaar blijft ‘Brood’, dat door Dekker's suggestieve
schrijftechniek en sterke compositie in vorm volkomen geslaagd is, ook naar inhoud
een stuk werk, dat de revolutionnaire beweging met dankbare handen moet
aanvaarden. Dit boek zou een gulden moeten kosten. Maar ook aan revolutionnaire
romans moeten kapitalistische uitgevers groote sommen verdienen. De oplossing
van dat probleem wacht ook slechts op de revolutie!

Leve de Burgeroorlog
door Johan Miera.
Ja, vreedzame burger, ril van afschuw: burgeroorlog, revolutie. Je haat onrust, je
huivert en denkt aan je vergaarde spaarpenningen en fatsoenlijk bestaan. Je hebt een
woning met veel kamers, een radio en een bad met stroomend warm en koud water.
Puffend aan een goed sigaartje, dommelend in een clubfauteuil, zit je bij de haard,
koesterend je ziel en zaligheid in warmte en huiselijk geluk. Met je vrouw heb je het
getroffen, je kinderen zijn gezond en worden al flink.
Laat in de avond. De Avro gaat sluiten. Je geeuwt het Wilhelmus mee, en aait de
poes die voor je voeten ligt te spinnen. Dan ga je naar bed, waar je opnieuw bemerkt
dat je gelukkig bent.
't Is een slechte tijd. Je verdient wat minder nou ja, maar het zal wel weer eens beter
worden. Je leest de krant. Volkerenbond-conferenties, brand, inbraak, de Koningin
uit het buitenland teruggekeerd, relletjes, opstandige werkloozen, politie- sabels,
gewonden, dooden: de orde hersteld. Verschrikkelijk, maar de orde is gelukkig
hersteld. In mijn woning is 't toch echt gezellig.
Oorlog! oorlog!!
Wie had dat verwacht?
Tegen wie?
Frankrijk, Engeland, Duitschland?
Het vaderland is in gevaar.
De radio krijscht brutaal het Wilhelmus. God zij dank, ik ben te oud en de kinderen
te jong voor soldaat. Wat een geluk vrouw.
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Oorlog. 'k Heb nog een paar aandeelen Koninklijke olie, ze loopen op als de koorts.
Oorlog, ontzettend; die arme soldaten. Maar het zal niet zoolang duren als in 1914.
Ze doen het nu met gas.
Je zit met vrouw en kinderen knus te ganzenborden. Een eigenaardige, scherpe lucht
dringt door de naden en kieren van je gezellige woning. Het spel wordt gestaakt, om
eens even in de oogen te wrijven, die beginnen te tranen. Wat is dat vrouw? Gas...
dat is... gas! Radeloos van angst, machteloos tegen het onzichtbare gevaar, gil en
schreeuw je als waanzinnig: Gas... Jezus Maria... Help... gas!
Reeds half bedwelmd klampen je kinderen zich krampachtig aan je vast. Je vrouw
valt in onmacht. Je wil nog schreeuwen O, God ik smeek...... Help! Maar je kunt
niets meer uitbrengen; je god hoort je net zoo min als de millioenen kreunende
gewonden op de slagvelden in 1914-1918. Je hijgt en giert, je longen dreigen te
brasten. Je brandende oogen puilen uit hun kassen. Als in een enorme lachspiegel,
zie je vaag en vervormd de lichamen van vrouw en kinderen, die kruipen en
stuiptrekken als levend gevilde aal.
‘De uitwerking van het gas, was boven verwachting. Zeer geleerde docter, namens
de regeering overhandig ik U het grootkruis.. bravo.. bravo...’.
Ja brave burger, blijf maar dommelen in de clubfauteuil van je gezellige woning.
Zet alvorens je naar bed gaat, de radio af, maar fluit het Wilhelmus nog even mee
en denk aan je spaarpenningen.
Wij, het proletariaat, zullen onder leiding der derde Internationale vechten met alle
kracht die in ons is, om de komende oorlog in de burgeroorlog om te zetten.
Wij willen leven!!! en niet verschroeien in de gassen van de kapitalistische
moordenaarsbenden.
Leve de burgeroorlog, leve de revolutie!

Zeemansleven
door K.v.d. Geest
Vaak vraagt men ons zeelieden, om het een en ander te willen vertellen en te schrijven
over het leven aan boord. En toch, het is meestal zoo triest en zoo schriel, dat men
somwijlen te lusteloos is om zelfs geregeld naar huis en familiegenooten te schrijven.
Het leven van een zeeman is geheel anders dan het leven van een industrie-arbeider.
Een beetje physieke kracht, een klein beetje denkvermogen, dat is alles wat de zeeman
noodig heeft. En het is een fataal feit, dat het den zeeman niet gegeven is een vrije
keus te doen, wie zijn vrienden zullen zijn. Het is louter toeval als een groepje
bekenden tesamen op één boot komt en de indeeling tot bakboords- en
stuurboordswacht scheidt veelal het groepje. En dan gaat men het meeste met maats
van eigen wachts om. Ik heb wachtsmaats gekend, die gedurende een zeereis van 4
weken niets anders dan over de meest noodzakelijke dingen met elkaar ge-
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sproken hebben. Zoo iets is natuurlijk een uiterste en komt zelden voor en even zelden
is het, dat zich tusschen twee menschen aan boord een goede kameraadschap
ontwikkelt. De meeste z.g.n. vriendschap groeit op den bodem van een
gemeenschappelijke interesse voor drank of vrouwen, heel zelden ook voor sport.
Het meeste zuivere is het naast elkander gaan in puur zakelijke verhouding, en het
zakelijke wordt dan bepaald door het werk. Misschien is de arbeid van een zeeman
iets minder geestdoodend dan dien van den fabrieksarbeider, maar het feit, dat hij
meer moet ontberen, maakt, dat hij meer noodig heeft om zijn leven te vullen ook.
En dat wat hij noodig heeft, wordt hem onthouden. Daarmee houdt zijn werkgever
geen rekening. Die heeft alleen noodig den arbeider, den slaaf, en niet den mensch.
En geen fabriek neemt het leven van haar arbeiders zoo geheel in beslag als het schip
dat doet van den schepeling. Als de sirene loeit, laat de fabriek haar slaven los, tot
den anderen morgen; het schip neemt de hare op en houdt ze vast, weken aaneen.
En dan te weten: wat moet men hen laten doen als zij hun arbeid verricht hebben?
Op koopvaardijschepen - uitgezonderd de nieuwe schepen van de Sovjet Unie - vindt
men slechts verblijven om te eten en te slapen, en deze verblijven zijn vaak zeer
slecht. Maar voor wie aan hun deugdelijkheid mocht twijfelen, hangt er een certificaat,
uitgereikt door een inspecteur van de scheepvaart, waarop staat, dat deze ze ‘in naam
der Koningin onderzocht en in orde heeft bevonden’. Behalve deze armzalige
verblijven vindt men elders geen rustig hoekje om te kunnen lezen of schrijven. Aan
boord is een radiosein- en ontvangstation, waarmede men de schepeling eens wat
goede muziek zou kunnen laten hooren. Niets er van. Op passagiersbooten is een
orkest, dat voor de bemanning niet mag spelen, en er worden soms goede films
gedraaid, doch voor de bemanning is wederom geen toegang. Van de bemanning
wordt alleen geëischt, dat ze werkt en er wordt haar niets anders gegeven dan een
plaats om te liggen en wat te eten. Zelfs dat eten is er naar. Op passagiersbooten der
Rott. Lloyd wordt 's avonds, om half negen de schurftbalie gehaald. In de schurftbalie
heeft men de overgebleven kliekjes van de Ie en IIe klas passagiers dooreen gegooid.
En daarop wachten de matrozen als honden, elkander de vette hapjes afgraaiend.
Zonder dat nog niet een op het idee kwam de heele beleediging - schurftbalie met
z'n viezen inhoud - in de eerste salon te smijten. Ik heb er zelfs hooren zeggen: ‘Van
m'n rantsoen eet ik niets, ik leef op wat ik uit de schurftbalie krijg’. Zoo lekker is dat
wat daaruit komt, of zoo slecht is 't rantsoen. De verzorging van zieken. Op elk schip
is een hokje, dat hospitaal heet. In den regel is het vol gestopt met rommel, dien men
niet kan gebruiken en waarvoor ergens anders geen plaats is. Als zoodanig kan men
ook zieke matrozen beschouwen en die komen er dan ook in, als er tenminste niet
al iets beters in geborgen is. In April 1932 kwam n.l. een boot der Rott. Lloyd binnen
met de hospitalen volgestuwd met balen peper; terwijl op die reis en op dat schip
een matroos met ruim 40 gr. koorts bij zes van z'n maats in een smoorwarm hok
moest slapen. En een olieman met keelontsteking moest zijn slijm en bloed spuwen
in een emmer, die stond voor de kooi van zijn maat, terwijl naast die kooi acht andere
olielieden gezellig zaten te rooken, te eten en te kaarten. De eerste stuurman fungeert
als dokter; sommige van deze werken met asparine, andere tegen druiperrheumatiek.
Toch zijn zeelieden ook menschen, een dokter vaart pas mee als er zich een bepaald
aantal (bij de wet vastgesteld!)
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passagiers aan boord bevindt, voor de bemanning wordt dit niet noodig geacht. Zoo
leeft ongeveer het volk op zee; ze werken hun tien uur per dag; als ze wacht doen,
loopen zij hun 12 uren wacht; ze slapen de overige uren of lummelen wat rond. En
dan in de eerstvolgende havenplaats zoekt men vertier in en bij gelegenheden, welke
later de grootste nadeelige gevolgen kunnen openbaren voor de gezondheid. Wat
doet de I.T.F. afd. zeelieden? Zij geeft boekenkisten mee naar zee; vele zijn van
slecht gehalte en met weinig zorg gekozen. Het is toch maar voor een zeeman. Dan
is het een droevig, doch algemeen erkend feit, dat bij de Hollandsche koopvaardij
geen onverdraagzamer matrozen zijn dan juist zij die door de I.T.F., als
vertrouwensmannen zijn aangewezen. In een trein zittend vertelde me iemand wat
hij al zoo deed voor zeelieden in een havenstad, waar ik meermalen ben geweest. Ik
verwonderde me, dat ik zelf deze persoon nooit ontmoette, maar dat was niets
wonderlijks; als ik lid van de I.T.F. was geweest zou hij me zeker aan boord opgezocht
hebben. Zoo ook met de menschen van de Christian Missions, die alle schepen
bezoeken en er hun boodschap brengen van onderdanigheid, gehoorzaamheid, enz.
tot meerder heil van de ondernemers en aandeelhouders.

Cachot (Stem uit de kazerne).
door Karel Roosterman.
Kap'tein, kap'tein, eens zal het je berouwen
dat jij - vier dagen lang, te water en te brood
en met de ijzers - mij 't schuurtje in liet douwen......
Nog één zoo'n wanhoopsdag, en 'k was nog liever dood.
En hadt je nog een schijntje recht of reden ik had, de pest wel in, m'er toch bij neergelegd.
Maar dat geweer was door de dreuning uitgegleden;
de jongens van de wacht die hebben 't zèlf gezegd.
Kap'tein, kap'tein, eens zal 't je berouwen,
de ellende die je mij daarvoor hebt aangedaan,
en dat je me als een hond mijn smoel gebood te houden,
en voor Jan Klaassen in de houding te gaan staan.
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Ik stond op je buro van drift te beven,
maar kon niks zeggen; jij riep aldoor: hou je smoel......
Ik had je, o zoo graag, een opdonder gegeven......
Zoo zoog je me - 'k geloof 't was temet je doel.
Ik zou en mocht en kón maar als niks zeggen:
de s'jant-majoor en jij, die hadden 't grootste woord,
en jullie wisten 't samen wel zoo aan te leggen,
dat van de heele wacht er niemand werd gehoord.
En de majoor, zooals ie dat gewoon is,
stond al dienstijverig met mijn strafregister klaar.
Met veel bereddering en met een hoop kapsones!......
Als 't aan hem lag, kreeg ik minstens twintig jaar.
Die dubbele stond jou nog aan te porren:
‘Kap'tein, hij is altijd zoo vreeselijk brutaal’......
- en trok van giftigheid venijnig aan zijn snorren ‘vanmorgen op 't appel nog tegen de korp'raal’......
Maar jij hádt al de pik op mij, kap'teintje,
omdat ik rood ben...... om dat krantje, dat je vond.
Dáárom werd ik getrapt, als was ik maar een zwijntje,
dat vunze hok in, bij een kiepelton met strond.
Vier donkere dagen en vier zwarte nachten......
Geen licht, geen frissche lucht, geen menschelijk bescheid......
Te dof, te wee te miserabel zelfs voor klachten......
Finaal geslagen...... wég! - knock-out en buiten strijd.
Ik wist niet meer wat of ik moest beginnen......
Ik lag voor beest, geboeid, te darren in een kuil......
Ik kropte al mijn rot-ellende maar naar binnen......
Ik slokte 't weer in..... zooals 'n hond z'n vuil......
Maar eens, ééns zullen dag en uur genaken
En komt de tijd, kap'tein (onthóu je dag en uur!)
dat wij de rotzooi grondig schoon zullen gaan maken:
schoon schip voor alle hens...... met water, bloed en vuur.
En krijg ik je dan eindelijk in mijn klauwen
- ik zweer 't je kap'tein: bij god, dan ga je er aan.
Kap'tein, kap'tein, nog eens: dan zal 't je berouwen,
de ellende die je mij goedsmoeds hebt aangedaan.
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De Braafheidsklier
door Karel Roosterman
God zal mij die vent verdommen
die meneer Klungel Dorrebos,
er kan geen Telegraaf uitkommen
of hij rijmt er maar op los:
van de regen en de hitte
van de koude en de wind
van de societeit de Witte
van 't zooveel duizendst kind
van de Vara en de Avro
van den hoogen waterstand
van de weggetrapte Alfonso
van 't lieve Vaderland
van de dappere brandweerlieden
van 't bolschewieksch gevaar
van de Joodsche Invalide
- enfin, alles even naar.
Elken dag een draai aan 't orgel,
elken dag een ander lied;
altijd met gezwollen gorgel
't zij geneucht, 't zij verdriet,
altijd leukjes, altijd gijnig
altijd uit de ronde borst:
breed, diep, scherp, zoet, venijnig saamgeperst als in een worst.

Twee Schetsen
door A. Klinkhamer.
De Verbroedering.
Een vrachtauto stormt over de stille rijksweg. Full speed, chauffeur! klinkt het scherpe
commando.
Als een wervelwind stormt de wagen voorwaarts, het geheimzinnig doel tegemoet.
Geen sterveling was er op de straatweg te bekennen. Kun je niet harder rijden? klonk
het andermaal. De bestuurder, die al zijn aandacht besteedde aan de weg met zijn
zwakke verlichting, gaf geen antwoord.
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Zenuwachtig stond de bevelvoerende officier zich de lippen stuk te bijten. Af en toe
hoorde je een gesmoorden vloek wanneer de wagen door een kuil reed.
Harder, man!
Het gaspedaal ging verder omlaag. De snelheidsmeter stond op ‘tachtig’. De officier
keek op zijn horloge, goddank nog twee minuten.
Een heftig knarsen der remmen vertelde hem, dat ze gearriveerd waren.
Vlug uitstappen.
Geef acht! met vieren, links uit de flank marsch! 32 mariniers marcheerden naar
de havenkant. Een vaartuig lag tegen de wal gemeerd. Het bulderen van de veiligheid,
vertelde hen, dat 't schip op vertrek lag.
Aan boord mannen! Alles gereed?
Varen kapitein! Langzaam begint de schroef te malen. De hand van den kapitein
rust op de telegraaf. Het vaartuig kiest het ruime sop.
Waar gaan we toch heen? vroeg een der mariniers aan den luitenant.
Bek houden!
Het schip sneed als een mes door het water, steeds meer knoopen.
Twee uur later: pijpen en cigaretten uit mannen, stilte. Het vaartuig minderde zijn
snelheid. In de ochtendnevel doemde een schip op. De lichten waren gedoofd. Niets
verraadde, dat er menschen aan boord waren. Langzaam kapitein! Stop, wees de
telegraaf.
De geweren gereed, mannen, de rustpal los!
Steeds meer naderde men het schip. Rotterdam Ahoi! klinkt het plotseling door
de eenzaamheid. De spanning was gebroken. Aan boord van de Rotterdam bleef alles
rustig, eenige mannen leunden over de verschansing.
Laat de stormladder neer!
Eenige beroering aan dek, dan vliegt, met een reuze zwaai, de ladder over de
reeling.
Tien man naar boven, klonk het bevel van den luitenant.
Eenige mannen grepen de stormladder, voorzichtig en bedacht op een aanval van
boven, klauterden zij omhoog. Terwijl de luitenant zijn bevelen stond te brullen,
beschermd door een haag van geweren. Drie man sprongen bijna tegelijkertijd over
de verschansing, zelf verschrikt van eigen driestheid.
Goeden morgen, heeren! Wat zal het zijn, koffie of thee?
Nederlandsch glorie was verbluft. Alles hadden ze verwacht, maar dat niet. Na al
die geheimzinnigheid van den luitenant, waren ze op alles voorbereid. Men vergat
zelfs de geweren in aanslag te brengen.
Intusschen hadden reeds een tiental aan dek post gevat.
Zijn dat nu muiters? vroeg de aanwezige korperaal. Nou breekt mijn klomp.
De gesterde kraag van den bevelvoerenden officier verscheen boven aan de
stormladder.
Héééé! waarom zijn de geweren niet in aanslag? Het zijn muiters!
Muiters? vroeg een der manschappen, zeker achter de koffietafel.
De tronie van den officier betrok.
Geef acht! Bij dit commando trof een donkere blik die weinig goeds voorspelde,
de bemanning van het schip. De sterrendrager was teleurgesteld.

Links richten

76
De kapitein van de ‘Rotterdam’ verscheen aan dek. De luitenant meldde zich present.
We hebben opdracht ons onder uw bevel te plaatsen, mijnheer. Ik wacht uw
bevelen.
In orde luitenant! Wilt u direct zorgen, dat iedere verbinding verbroken wordt
tusschen machinekamer- en dekpersoneel?
Tot uw dienst, mijnheer!
Geef acht! Zes man naar de stookplaats. Korporaal, u neemt de leiding beneden!
De rest blijft aan dek.
Zes man begaven zich naar de stookplaats. Het stokerspersoneel keek vreemd op,
bij dit geuniformd bezoek.
Ha! die bokkeslingers, klonk het joviaal uit de diepte.
Wat komen jullie hier doen?
Jou kapot schieten! was het antwoord, dat met bulderend gelach gepaard ging.
Neem je zus in de maling, bokkepoot!
Hang jullie je spuit maar in de hoek, we komen juist een mannetje te kort met
petoeten.
Een kort moment van aarzeling, men keek naar den korporaal.
Deze deed of zijn neus bloedde, zette zijn spuit weg en draaide een sigaret.
Nou, hoe zit het, vroegen de stokers, schiet een beetje op, of durf je niet?
Het ijs was gebroken. Vijf minuten later vlogen de kaarten over de tot tafel
gepromoveerde kist. Kwinkslagen werden verkocht. Een doosje sigaretten deed de
ronde. De verbroedering was tot stand gebracht. De kaarten gaven de doorslag. De
bourgeoisie had misgerekend.
Het proletarische gevoel zegevierde bij deze mannen. De gehate uniform viel weg.
Een bladzijde in de revolutionnaire geschiedenis.

Rood, zwart, blauw merk.
Hallo, morri Bets! Je bent zeker nog niet op de koffiezolder geweest?
Neen, wat is er dan aan de hand?
Moet je zelf maar gaan lezen!
Bets, die reeds sedert 5 jaar werkte bij de Firma van Nelle, Koffie en Thee Bedrijf,
Schiedamschedijk en daar een poover bestaan leidde, ging terstond naar de voor haar
bestemde afdeeling. Zij was benieuwd, of liever beangst; er gingen zulke rare
geruchten, men sprak van rationalisatie-ontslag, enz.
Boven op de trap ontmoette ze een goede kennis. Wat is hier te doen?
Weet je dat niet?
We gaan verhuizen naar de Schie! Gisteravond stond het in kleuren en geuren in
de kranten: Modern bedrijf van van Nelle geopend, een heel relaas werd er bij verteld.
Zooveel millioen gekost, moderne bouwkunst, veel glaswerk, voldoende licht en
lucht, appartementen voor het personeel. Teveel om op te noemen, afijn lees zelf
maar, wat ze aangeplakt hebben.
Haastig ging Bets naar boven. Met groote letters op een stuk wit karton liet de
directie bekend maken: dat vanaf morgen het personeel, werkzaam in de pakafdeeling,
zich aan het nieuwe bedrijf moest vervoegen. Verder lieten ze doorschemeren, dat
het nu gedaan was met
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dat eeuwige te laat komen. In het nieuwe bedrijf waren prikklokken en Bets wist
bliksems goed wat dit beteekende, vooral op haar was deze zinsnede van toepassing.
Ze kwam nog al eens te laat. Moeder was ook altijd ziek, en vader trok er reeds vroeg
op uit, teneinde hier of daar een paar centen te kunnen verdienen. Steun kregen ze
niet; zij verdiende immers?
Zoo, dus morgen gaan we deze vergifzolder verlaten. Vlug ging ze, teneinde niet
beboet te worden, naar de voor haar bestemde werkplaats. Een geroezemoes van
stemmen kwam haar van de pakkamer tegemoet. Iedereen was vol van de nieuwe
fabriek. Ook Bets' gedachten werden onwillekeurig meegesleept. Ze begreep die
meiden niet, je werkte hier toch dicht bij huis en ze mochten hier praten en zingen.
Hoe zou het daar aan de Schie zijn? Nieuwe heeren, nieuwe wetten. Afijn afwachten,
morgen zou ze het zelf wel ondervinden. Automatisch deed ze dien dag haar werk.
Vouwen, omslaan, dicht; vouwen omslaan, dicht. Steeds weer het zelfde eentonige
gedoe, nooit een verandering. Waar zou de directie toch dat geld vandaan halen?
Millioenen kost het bedrijf, stond in de kranten. Er wordt zeker veel verdiend aan
koffie en thee.
Door haar gedachten vloog de tijd om. Vijf uur was het afnokken. Ze spoedde zich
naar huis om het groote nieuws bekend te maken. Dat ze morgen naar het nieuwe
bedrijf moest beteekende eenige afwisseling in haar eentonig bestaan.
Den volgenden ochtend was ze reeds vroeg op stap. Op de Mathenesserbrug
ontmoette ze een vriendin. Van verre kon men het groote moderne bedrijf reeds zien.
Wat een pracht fabriek hé, zei haar vriendin. Bets antwoordde niet, ze was in het
geheel niet in de wolken met deze verandering. Steeds maar spookte het door haar
hoofd: hoe komen ze toch aan die millioenen? Men naderde het portiershuisje, waarin
een vroegere pakknecht als portier stond.
Hallo! riep Bets. Je bent al aardig ingeburgerd. Ze kreeg van dezen tot portier
gebombardeerden pakknecht een snauw tot antwoord. Schiet op! Jullie bent bijna te
laat. Dat mag hier niet gebeuren; begrepen? Op te laat komen staat boete.
Vlug liet de gewezen pakknecht hen zien hoe ze de kaart moesten prikken.
Wat een ellendeling, sprak haar vriendin. Nou kent hij ons niet meer in dat mooie
apepakkie. Zijn ze allemaal zoo veranderd?
In het trapportaal hing ook al een kennisgeving van de directie:
‘Het mannelijk personeel is verplicht te wachten wanneer een of meerdere
vrouwelijke employé's de trappen op of af gaan’.
Bets keek haar vriendin aan. Nou! nou! Ze zijn toch zeker niet bang, dat hier
gescharreld wordt? Van alle kanten kunnen ze je zien. Wat een stel idioten. Ik heb
nou m'n buik al vol van dat nieuwe bedrijf.
In de kleedkamer hingen ze haar hoeden en mantels op de voor hen bestemde
plaatsen.
Sjonge, jonge, wat een fijne boel! Wat dat betreft zijn we een stap vooruit gegaan,
vergeleken bij de ouwe vergiftkist aan de Schiedamschedijk. Ze begaven zich naar
hun nieuwen chef. Afdeeling 12 werd hun medegedeeld. Bets werd aan een machine
geplaatst, waar de koffie in zakjes werd gestort. Rood-, groen- en witmerk. Rood
was het duurste. Binnen enkele oogenblikken had ze den slag te pakken. Voortaan
bestond haar werk uit: inzetten, uithalen; inzetten, uithalen. Om gek

Links richten

78
van te worden. Steeds weer het zelfde. De gevulde zakken plaatste ze achter zich op
de transportband.
Twee maanden deed Bets als een machine haar werk, hersens had je niet noodig,
alles hing van het vlugge grijpen af. Inzetten, uithalen; inzetten uithalen. 's Nachts
was ze er nóg mede bezig.
Menige schafttijd werd besteed om het bedrijf te leeren kennen, nog steeds waren
haar gedachten er mede bezig te onderzoeken hoe men uit koffie en thee millioenen
winst kan maken.
Plotseling werd het geheim door haar ontdekt. Tijdens een defect aan haar machine,
liep ze naar de stortkamer en daar zag ze tot haar verbazing, dat alles in één trechter
ging, terwijl beneden alles verschillend geprijsd en gemerkt was. Bets vroeg een der
knechts hoe dat kwam Deze lachte haar uit. Dacht je nu werkelijk, dat bij jullie
beneden verschillende merken gestort werden? Het is alles een pot nat, of je groen
of rood merk koopt!
Dit was dus de reden waarom de bezoekers nooit in de stortkamers toegang kregen.
Geen wonder, dat ze millioenen verdienden. Bah, wat een zwendel; zoo betaalde
men dus het nieuwe bedrijf. Zoo maakte men winst, terwijl hun loonen verlaagd
werden. Diverse soorten, verschillende prijzen en toch dezelfde koffie. Nu wist ze
het.
Langzamerhand deed ook de crisis haar intrek in het nieuwe bedrijf. Ontslagen
volgden elkaar steeds sneller op, loonsverlaging op loonsverlaging werd ingevoerd.
Het tempo van arbeidsprestatie had haar hoogtepunt bereikt. Ook Bets zag de toekomst
somber tegemoet. Wanneer zij 's avonds de Mathenesserbrug passeerde en de fabriek
haar grootsche reclame had ontstoken, welke mijlen in de omtrek zichtbaar was,
dacht Bets: het kan er vanaf. Drinkt van Nelle's koffie! Tien verschillende merken,
tien verschillende prijzen, en toch maar één soort. Wij zullen wel betalen. Bah! wat
een rot maatschappij, wat een zwendel en bedrog. En haastig stapte ze door.
Eenige weken later werd ook zij ontslagen. Weg gerationaliseerd. Ze vervloekte
het bedrijf, verwenschte de machines, die zooveel arbeiders werkloos maakten. Ze
begreep, dat deze in verkeerde handen waren en wat het beteekende: de productie in
handen der gemeenschap!
Ada Wright, Scottsboro, Onrecht....... Recht en onrecht, moraal en plicht,
schoonheid en waarheid zijn woorden van evenwicht in de betrekking
tussen eenling en gemeenschap en dus ledig van zin, zolang zij niet
gedragen worden door het gemeenschapsbesef der eenlingen, door het
gemeenschapsbesef der onderdrukten, door het klassebesef van het
proletariaat.
G. MANNOURY.

Links richten

79

Rood Front
door S. Waas.
Nog hangt er een doem op dit land,
Nog gaan priester en dief hand in hand,
Nog worden zij, die tegen het onrecht als rebellen tezamen spannen
Gekweld en gekortwiekt, en in armoe verbannen.
Nog is de tijd hier niet vol Maar het uur is genaderd, vol
Van verwachting, van hartstocht, van liefde en moed
Staan de scharen gereed,
Onze scharen, en geen krijg is te wreed
En geen bloed is te goed
Om die orde te scheppen
Die vrijheid heet.
Weest dus allen gereed:
En denkt aan dit eene Parool:
Van Terneuzen naar Roodeschool,
Van den Helder tot aan Roermond
Zij er één ROOD FRONT!

Provocatie
door Jef Last.
De groote handelsplaats en wereldhaven Rotterdam bestaat uit twee, scherp van
elkander te onderscheiden gedeelten. In het Noorden, aan de beroemde bocht van de
Maas, ligt de oude stad met haar donkere kanalen, haar scheefgezakte zeventiende
eeuwsche huizen, haar straten die eerder op stegen lijken en waaraan men iedere
kronkeling van den ouden rivierdijk nog kan nagaan. Hier vindt ge het alombekende
kwartier der varensgasten en schippersgezellen: de Schiedamsche dijk en Binnen
Rotte, hier is ook de breed weggebroken boulevard: Coolsingel met het protserige
stadhuis in quasi deftigen neo-renaissancistische suikerbakkersstijl opgetrokken, hier
komen de draden van het oeconomische leven samen binnen de monumentale
bankgebouwen, de machtige kantoren van handels- en scheepvaartbedrijven, hier
omsluiten de grijze muren van de beurs het gewijde heiligdom van den God der
dieven, Rotterdam, benoorden de Maas is een stad als alle andere wereldsteden, met
museums en kerken, kroegen, bordeelen en villa's, met concerten en tentoonstellingen,
een arbeidsbeurs voor de werkeloozen en Maatschappelijk Hulpbetoon voor de
paupers.
In Rotterdam benoorden de Maas kunt ge een diner krijgen voor 10 gulden met
oesters of kaviaar, of ge kunt bij het Leger des Heils voor 10 cent een portie
erwtensoep gaan halen, men tapt er de echte
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onversneden genever uit de Schiedamsche branderijen, men vaart 's zomers met de
Fop Smit naar Kralingen om er een sneedje brood met versche zalm te eten,
Woensdags en Zaterdagsmiddags gaan de kinderen der bourgeoisie met hun bonne's
in de dierentuin wandelen, 's avonds bestelt men de echt Hollandsche wafels van
Vulsma en tegen vieren staat het, voor het Rotterdamsch Nieuwsblad, zwart van de
opgeschoten jongens die vechten om de nieuwe krant, om te zien of er misschien
ook ergens een fietsjongen of halfwas slagersleerling gevraagd wordt.
Dat alles is niets bijzonders, dat alles kan je zoo zien in alle groote steden der
kapitalistische wereld, alleen zijn misschien nergens de kamertjes der prostituees
zoo uitnoodigend burgerlijk netjes, alleen is men er bijna nergens zoo goed als hier
in geslaagd om, met behulp van de Indonesische baten, de diepste ellende achter een
dun, maar proper gordijntje van kerkelijke bedeeling en burgerlijke armenzorg weg
te moffelen.
Daarom, ge kunt het, zoo ge wilt, in de verslagen der Maatschappij voor Nijverheid
of in de brochures van de Vereeniging voor Vreemdelingen-Verkeer, nalezen, is
Rotterdam benoorden de Maas zonder eenigen twijfel tusschen de andere centra van
Europeesche beschaving, een kultuurstad!
Heel anders staat het met de stad aan de overzijde der rivier, de honderdduizend
bewoners bergende steenwoestijn, waarvan de vreemdeling op zijn obligatoire
havenrondvaart, hoogstens de waterzijde leert kennen. Deze stad heeft géén
geschiedenis, géén fraaie Gothische toren als de oude Sint Laurens, geen
Delfshavensche binnenhofjes, geen poorten uit den tijd van Napoleon, geen
langsteltige windmolens die hun stakerige wieken boven de daken der oude huizen
uitzwaaien, geen geheimzinnig kronkelende oude grachten, geen historische charme.
Met de nuchterheid van kleinburgerlijke bouwspekulanten is zij snel
omhooggegroeid, als kool uit den vetten kleigrond, in de korte spanne tijds tusschen
'70 en '20, nadat de opening van de Nieuwe Waterweg de stad uit haar dommel
gewekt had; in die koortsperiode van het laat-Hollandsche imperialisme en
groot-kapitalisme, toen onze bourgeoisie zich een korte poos lang het vuur uit de
sloffen liep om de verloren tijd in te halen en, volgens het woord van een van
Nederlands litteratoren Nederland hoog op te stooten in de vaart der volkeren! Die
periode is thans afgeloopen, de bourgeoisie is buiten adem geraakt van die holpartij
op haar ouden dag, ze denkt met hartklopping terug aan de roekelooze sprongen van
Pinkhof en andere Nederlandsche cagliostro's en, bevende van kou, met de voeten
op de langzaam uitdoovende stoof van het oeconomische leven, verwacht ze het
oogenblik, dat ze aan een crisisberoerte of een protectionistische aderverkalking haar
natuurlijke dood tegemoet gaat.
Als een trouwjapon echter die, jaren nadat de eerste jeugd voorbij ging en het
getaande vel reeds in groezelige rimpels saamtrok, nog met liefde in de pronkkast
bewaard wordt, zoo toont tante Rotterdam ook thans, nu de havens nog slechts vol
liggen met opgelegde schepen, het machtige haven-, fabrieks- en wooncomplex in
het zuiden, als een bewijs van datgene waartoe zij in haar frissche jeugd in staat was.
Laten wij toegeven dat, technisch gesproken, de Rotterdamsche havens vertoond
kunnen worden. De brug over de Koningshaven, met zijn twee machtige stalen torens,
brengt iederen ingenieursziel in ver-
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rukking, de elevators stellen het bedrijf van Antwerpen en Hamburg ver in de
schaduw, de Waalhaven is het grootste gegraven havenbekken van de wereld, nergens
ter wereld kan een schip zoo snel gelost en geladen worden als in de Rotterdamsche
haven. Voeg daarbij de krans van geweldige fabrieken, de meelfabriek Maas, de
constuctiewerkplaatsen van Piet Smit en Wilton, de droogdokken, de graansilo's en
de ultra moderne werven van Feyenoord, Smit en Burgerhout en ge krijgt, indien ge
de crisismisère tenminste weg denkt en er niet op let, dat de havens thans tot een
rustig vischwater voor werkelooze bootwerkers zijn geworden, een imponeerend
beeld van burgerlijke daadkracht.
Dat de woonstad die zich achter de schuttingen en schoorsteenen dezer fabrieken
en achter de zware rompen van Statendam, Rotterdam en andere Amerika- en
Indiëvaarders verbergt, iets minder imposant is, zal niemand de burgerij kwalijk
kunnen nemen.
Hier wonen immers slechts arbeiders. Voor arbeiders hoeft men geen museums
te bouwen, geen standbeelden op te richten, geen perken aan te leggen. Arbeiders
hebben geen theater noodig waar de salonkunst der bourgeoisie opgevoerd wordt,
arbeiders sturen hun kinderen niet naar de dierentuin en het is gezond voor hun om
een flink eind te tippelen wanneer ze voor hun onbelangrijke familiezaken als dood
en geboorte naar het stadhuis toe moeten.
Daarom is Rotterdam beneden de Maas, afgezien dan van het lugubere
Chineesenkwartier en een paar internationale zeemansdancings, feitelijk niets dan
een dorp, dat buiten iedere verhouding gegroeid is. Feyenoord, Katendrecht, Charlois,
Pernis, IJselmonde, de oude boerendorpen zijn weggebroken en afgegraven om plaats
te maken voor de allermodernste kolentips, baggermachines en
spoorwegemplacementen, in hun plaats echter is een nieuw, langgerekt, vorm- en
karakterloos dorp uit den grond geschoten, dat denken doet aan een jongen die
tusschen zijn lange en zijn korte broek leeft. Een dorp, dat feitelijk alleen door zijn
grootte verschilt van andere dorpen. Netjes, met de peuterige zindelijkheid waaraan
de Hollandsche huisvrouw haar leven gewijd heeft, bekrompen en een beetje muf
met de slaaplucht der alcoofbouw, knus gezellig met de kerkjes der 20 verschillende
geloven, smakelijk kleinburgerlijk zelfs aan den rand waar, in vriendelijke tuindorpen,
voornamelijk de sociaal-demokratische arbeidersaristokratie woont.
Dorperlijk is ook de mentaliteit der bevolking. Hier vinden wij geen eeuwenoud
fabrieks-proletariaat zooals in de textieldistrikten van Twenthe, de diamantindustrie
van Amsterdam, langs de houtzaagmolens van de Zaanstreek of in de Leidsche
wolfabricage. Bijna allen die hier wonen zijn in hun jeugd van de eilanden of uit het
lage polderland, naar de stad getrokken in de jaren van snelle opbloei, zij bewaren
in hun hart nog het ideaal van eigen kippen en een eigen varken, hun rug is,
onwillekeurig, als bij den spitter, meer geneigd om naar den grond te buigen en het
brokje vleesch dat, een of twee maal in de week voor het gezin gekocht wordt, schijnt
ware welvaart vergeleken bij de schaal met aardappels op de boerderij, die beurtelings
door de knechts in de, voor hun staande, pot met reuzel, ten doop werden gehouden.
(Wordt vervolgd)
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Boekbespreking
door Maurits Dekker
Maurice Hindus ‘Rood Koren’ N.V. Em. Querido's Uitg. Mij. 1932.
Maurice Hindus is een van de weinige schrijvers uit het burgerlijke kamp, die
objectiviteit betracht in zijn beschouwingen over de Sowjet-Unie. Zijn eerste boek
‘Ontredderde Wereld’ was een belangrijk document over leven en werken in het land
over de socialistische opbouw. Zijn laatste werk ‘Rood Koren’, behandelt in hoofdzaak
het vraagstuk van de graanvoorziening, de strijd tegen het koelakkendom en de
organisatie der collectieve landbouwbedrijven. Het boek, dat zich lezen laat als een
boeiende roman, geeft ons eenig inzicht in de enorme moeilijkheden, waarmede men
in Rusland te kampen heeft, het toont ons eenerzijds de tegenstand van de koelakken,
die hun gezegend kapitalisme niet prijs willen geven en anderszijds het enthousiasme
van de nieuwe generatie, die het kapitalisme beschouwt als een geesel, een
menschonteerend onrecht, waarmede zij nu goed afgedaan heeft. Hoewel Hindus
zooals gezegd, in zijn beschouwingen eerlijkheid betracht, kan hij innerlijk toch niet
nalaten partij te kiezen voor het kapitalistische stelsel, waarin hij opgroeide. Nergens
zegt hij dit in woorden, maar zijn heimelijke liefde demonstreert zich in de wijze
waarop hij de vóór- en tegenstanders van het communisme aan het woord laat komen:
de aanhangers van het kapitalistische régime krijgen in zijn boek beduidend veel
meer ruimte dan de communisten. Overigens valt er op Rood Koren weinig aan te
merken en wij geven onze lezers de ernstige raad van dit belangrijke werk kennis te
nemen.

Ralph Springer: ‘Om de macht’. N.V. Batteljee en Terpstra.
Ongeveer een jaar geleden verscheen dit boek en het is minder om zijn litteraire
belangrijkheid, dan wel om zijn politieke beteekenis, dat wij thans in ‘Links Richten’
nog een bespreking aan dit werk wijden. ‘Om de macht’ is namelijk een fascistische
roman, die, als roomboter het rijksbotermerk, op zijn band de lictorenbundel, het
embleem van de Italiaansche fascisten draagt. Wat zijn inhoud betreft is dit boek
alleen fascistisch in zijn socialistenhaat en zijn minachting voor het proletariaat; de
rest is alles Ralph Springer op zijn slechtst: verzuurd, kleingeestig, onmachtig geroddel
van een teleurgestelde. Hoe kon deze man, die eens boeken als ‘De gezellige
werkstaking’ en ‘De oude zaak Godefrooy’ schreef - weliswaar romans zonder eenig
revolutionnair-proletarisch of sociaal beginsel, maar die toch getuigden van zuiver
proletarisch sentiment en onmiskenbaar talent - een dergelijk lijvig en wanstallig
prul als ‘Om de macht’ ineen draaien? De verklaring hiervoor is voor degenen die
dezen schrijver in zijn betere tijd gekend hebben, niet moeilijk te vinden. Ralph
Springer, de schrijvende loodgieter, werd slachtoffer van het kapitalisme en de
afgedwaalde proletariër lekt thans de handen van hen die hem neerknuppelden. Ralph
Springer, de Jood, die te lijden had onder anti-semitisme, koos, inplaats van te blijven
strijden aan de kant waar hij, de proletarische jood, behoorde, de partij van hen die
zijn vijanden waren en altijd zijn vijanden blijven zullen en sloot zich aan een troepje
fascistische proletariërs- en jodenhaters. Het is een feit, dat Springer door de officieele
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Nederlandsche literatuur, een bende van burgerlijke, pedante, leeghoofdige
schreeuwbekken miskend geworden is, het is ook een feit, dat deze schrijvende
kapitalistenzoontjes, die niets of weinig te zeggen hebben en alleen boeken vullen,
om zich belangrijk te maken, den schrijvenden proleet, die wèl iets te zeggen had en
die dit deed op een manier die deze schreeuwbekken afgunstig maakte, hebben
doodgezwegen of op zijn best belachelijk gemaakt. Tenslotte is het ook een feit, dat
Springer's vroegere klassegenooten, de arbeiders, geen belangstelling voor zijn werk
hadden en dat zijn boeken ongelezen van de markt verdwenen, terwijl tallooze prullen
herdruk op herdruk beleefden. In dit alles had Springer echter geen reden mogen
vinden om naar het kamp van den vijand over te loopen. De moeilijkheden waarmede
hij te worstelen had, zijn het deel van vrijwel alle schrijvers die uit het proletariaat
voortgekomen zijn: van de burgerlijken tegenwerking en hoon, bij de eigen
klassegenooten onmacht en onverschilligheid. Springer gaf echter blijk van gebrek
aan inzicht, toen hij den arbeiders hun tekort aan belangstelling euvel ging duiden
en niet begreep, dat dit gemis aan cultureele interesse van het proletariaat een
verschijnsel is, waaraan het kapitalisme voor het grootste deel schuld draagt. Springer
heeft de geheele lijdensweg van links naar rechts, van communisme naar fascisme
afgelegd, teleurstelling en miskenning trokken hem voortdurend meer omlaag en al
aarzelen wij, dit begrijpend, er niet voor hem een verrader van zijn klasse en van zijn
ras te noemen, dan moeten wij tóch scherp protesteeren tegen de verdachtmaking
die de verkochte pen van A.M. de Jong bij zijn bespreking van ‘Om de macht’ in
‘Het Volk’ ontvloeid is. Daar heet het immers, dat Springer's overgang tot het facisme
en zijn critiek op de sociaal-democratische arbeidersbeweging te
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verklaren zou zijn uit het feit, dat deze geen baantje als redacteur bij de Arbeiderspers
krijgen kon. Wij weigeren een dergelijke laag-bij-de-grondsche beschuldiging te
aanvaarden, en meenen het geval Springer eerder te moeten zien als een typisch
sociaal verschijnsel, zooals dit alleen in een kapitalistische samenleving voorkomen
kan. Deze teleurgestelde hoofdarbeider werd misleid en nam zijn toevlucht tot het
fascisme, zooals duizenden handarbeiders door hun overgang tot het fascisme tot
klasseverraders werden. Springer zal hier een eenzame blijven, een proletarische
jood, zonder andere taak en toekomst dan in en mèt de kapitalistische maatschappij
onder te gaan.
En nu ‘Om de macht’. Deze roman is, zooals gezegd, letterkundig van weinig
beteekenis. De opzet van dit boek is waarschijnlijk niet van begin af fascistisch
geweest, maar moet meer bedoeld geweest zijn een scherpe critiek op de S.D.A.P.
en zijn bonzendom. De schrijver heeft het, opgezweept door een geforceerde en door
het fascisme aangewakkerde haat, niet verder kunnen brengen dan een redelooze
scheldpartij, die alle overtuigingskracht mist. Iedere vakvereenigingsman is zonder
meer een patser en, afwisselend, hoerenlooper of homosexueel, alle arbeiders zijn
slappelingen en dwazen. Een gunstige uitzondering op deze verzameling
zesde-rangsch misdadigers, idioten en peaderasten vormt de fascistische
arbeidersleider Bouman, die aan het einde tijdens een ‘fascistische revolutie’ op
duistere wijze om het leven komt. De eenige psychologisch verantwoorde figuur in
dit boek, is die van Gertrud, een Berlijnsch volkskind, een snollen-natuurtje, dat
echter onvolkomen bleef, omdat Springer, onbewust of opzettelijk, naliet duidelijk
de sociale achtergrond te teekenen, waartegen zich het leven van dit proletariërskind
voltrok. Springers prachtige, gezonde en springlevende volkshumor van vroeger, is
in dit boek ontaardt tot ziellooze nonsens. Welk een verschil, de dwaze, onmogelijke
Gerrit uit dit boek en de sterke, onovertrefbaar geteekende figuren als oude Nelis en
Joop Ranschoen uit de ‘Werkstaking’ en de jonge timmermansknecht uit ‘De zaak
Godefrooy!’
Het geval Springer heeft weer eens bewezen hoe noodzakelijk een vereeniging
als ‘Links Richten’ is, waarin gestreefd wordt naar toenadering en beter begrip
tusschen arbeiders en intellectueelen. De Springers behooren bij ons, bij het
proletariaat ligt voor hen een taak; in het kamp van den vijand rest hen niets anders
dan als klasseverraders doelloos onder te gaan. M.D.

Tooneelbespreking
door Karel Roosterman.
Gezelschap Verkade. Liefde in den Sovjet-Staat. (Die Quadratur des
Kreises). Blijspel in drie bedrijven door Valentin Katajew. Regie: Cor
Hermus. Het stuk speelt te Moskou in den tegenwoordigen tijd.
't Was een goede gedachte van Cor Hermus en zijn Companen om aan de degelijke
middenstanders die (helaas slechts in kleinen getale) elkander gedurende de entre
actes in de deftige verguldselde en bepluuschte stadssschouwburgzaal bemoedigend
aankeken, eens te laten zien hoe mal 't nu eigenlijk wel in dat Rusland van heden
toegaat. Wist u bijv. dat twee jongelui, twee vrienden, die samen wonen, nog wel in
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één kamer, 't voor elkander niet willen weten als ze op vrijersvoeten gaan, ja, zelfs
als ze trouwplannen hebben? En wist u dat de mode er voorschrijft dat alle Russische
mannen en jongens gaten in hun pantalons, of er lappen op hebben van afwijkende
kleur? En dat men daar (nog wel in Moskou!) de kamers aanveegt van buiten naar
binnen, dus van de gang in de kamer?...... en dat men er met dezelfde bezem de vloer,
de meubels, de wanden - àlles zoo maar ruwweg wat afstoft? Die bolschewisten toch!
O, en wist u dat 't in Moskou onder de jeugd 'n hobby is om bij elken daad te vragen
of die daad wel ethisch is? En dat jonge dichters er altijd dronken zijn (wodka, niet?)
en bij alle gelegenheden wijdbeensch, de jas uit, gaan staan improviseeren?...... en,
als er dan toch twee gezinnen in één kamer moeten wonen, dat 't daar dan gebruikelijk
is om ter afscheiding van de beide gezinnen een krijtstreep te trekken, om eerst later
(in 't 2e bedrijf bijv.) er een gordijn tusschen te hangen?......
't Is alevel een raar volkje, die Russen! Er loopt in 't eerste acte ook nog een oudere
Rus tusschen al die jonge lieden rond, maar die is idioot: hij blijft, na een ledikant
binnen gedragen te hebben, ongemotiveerd maar in de kamer rondhangen om gek te
doen, of kindsch. Maar dat is natuurlijk symboliek: de oudere generatie daar in de
Sovjet is idioot of kindsch geworden bij al die buitennissigheden.
Er waren twee dingen in 't décor die détoneerden: de bekende, ernstige, levensgroote
koppen van Lénin en Stalin aan de wand: de regie had waarschijnlijk vergeten daar
ook iets mals van te maken.
Nee, de aanwezige middenstanders, hoe weinig in aantal ook, konden gerust gesteld
naar huis en naar hun eigen degelijke verhoudingen terugkeeren om zich bijv. nog
eens
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te verkwikken aan die heerlijke beschrijving van een net en fatsoenlijk verloofd paar
(ik meen dat de novelle ‘Geëngageerd’ heet en van Frans Coenen is) waarin de eenige
erotische daad waartoe die brave en fatsoenlijke notarisklek en zijn even brave en
fatsoenlijke meisje komen, bestaat...... in een vies gefrommel bij de buitendeur als
‘zij’ ‘hem’ Zondagsavonds uitlaat, nadat ‘hij’ zijn Zondagavondje in ‘haar’
familiekring heeft doorgebracht.
N.V. ‘Het Hollandsch Tooneel’. Dir. Louis de Vries. David Golder.
Tooneelspel in zes tafreelen naar den bekenden roman van Irene
Nemirovsky voor het Tooneel bewerkt door Ferdinand Nozière en Anton
Hamik. Vertaling: Henri Eerens. Regie: John Gobau.
Er labbert een bolschewistisch windje door enkele onzer schouwburgzalen: 't
wit-Russische cabaret ‘De Vleermuis’ fladdert er wat heen en weer, 't gezelschap
Verkade speelt niet meer of minder dan ‘Liefde in den Sovjet-Staat’ en zelfs bij Louis
de Vries in de Hollandsche Schouwburg komen ‘gedelegeerden van de
Sovjet-Regeering te Odessa’ op de proppen. Overigens behelst het stuk dat zijn troep
speelt de harde meedoogenlooze begeerte naar geld om de geldmacht, die dan door
eigen creaturen weer verraden en ten val gebracht wordt.
't Programma zegt: Het stuk behandelt het geval van een mensch, die heel
ongelukkig is, omdat hij heel rijk is. Een aangrijpend requisitoir tegen het Geld, tegen
hen die er het meeste van bezitten en er het slechtste gebruik van maken.
Zoo speelt Louis de Vries dan weer met eigen troep in eigen schouwburg, na hem
eerst eenige jaren voordeelig aan de thans gefailleerde Koninkl. Vereen. Het
Nederlandsch Tooneel (en dat wil eigenlijk zeggen aan de stad Amsterdam) verhuurd
te hebben. Het verslag van den curator Mr. A.J. Herzbergen spreekt van een contract
voor drie seizoenen van aanvankelijk ƒ 1400 die later verhoogd werden tot ƒ 2050
per week, benevens aan verbouwingskosten ƒ 93.000 bij te dragen door 't gezelschap
Verkade in combinatie met de Koninkl. Vereen. (dat is dus, via de subsidies, eigenlijk
weer de gemeente Amsterdam). Met eigen troep, al is 't ook zonder eenige risico:
wordt er verdiend, dan ontvangen de spelers gage; zooniet dan...... ja, dat zegt L. de
Vries niet. En er wordt niet verdiend, integendeel, de zaal is en blijft dood-leeg.
Louis de Vries speelde dan ‘David Golder’, de harde, onverzettelijke geldverdiener,
en hij gaf er de voorkeur aan blijkbaar om een demonstratie te houden van ‘de(n)
goede(n) argelooze(n), de(n) innige(n) en zielswarmen Louis de Vries’ - zooals Louis
de Vries ergens in 't programma aan zijn vriend en bewonderaar Em. de Bom de
gelegenheid geeft te beweren en waarvan we op de vele foto's en schilderijen in 't
programma zoowel als in de schouwburggangen 't conterfeitsel kunnen bewonderen.
't Stuk valt er mee, maar Louis de Vries' naam en eigenaardige glorie leeft er door......
en wat wil hij meer? Van de medespelenden poogde Mevr. Jacqueline Royaards
ijverig een weelderig-schoone en op weelde beluste Joodsche dame ‘zonder hart’ uit
te beelden - maar dat kan en moet veel feller raken, en vooral veel cosmopolitischer.
Terwijl Miep van den Berg, als de dochter van Golder - 't eenige wezen waar hij van
houdt en dat hem om haar vingertje kan winden, al blijkt zij ook zijn dochter niet te
zijn, niets had van 't eigenzinnige, geraffineerde en gebiedende van zoo'n
milionnairsmeisje.
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‘Marcus’ aanvankelijk de compagnon, later de tegenstander van David Golder,
werd voldoende gespeeld door Maurits Passer. Om deze figuren groepeerden zich
nog eenige van die dames en heeren uit mondaine kringen, dewelke nu eenmaal op
't geld plegen af te komen, doch zij konden, mede door de gebrekkige enscèneering
van 't chique en mondaine leven in Parijs en in Biaritz niet geheel aan de hen gestelde
eischen voldoen. En van de Odessaansche Sovjet-gedelegeerden zullen we maar
geen kwaad zeggen...... Louis de Vries speelt weer in eigen schouwburg. Hoelang
nog?
N.V. Amsterdamsche Tooneelvereeniging. Dir. A. van Dalsum en A.
Defresne. Het Verleden eener Vrouw. (Vestire Gli Ignudu). Tooneelspel
in drie bedrijven door L. Pirandello.
De bourgeoisie vermeide zich (tot voor kort; op 't oogenblik heeft ze andere kopzorg:
de zaal was slecht bezet) gaarne in de stukken van Pirandello en geestverwante
schrijvers, stukken waarin illusie en werkelijkheid stuivertje wisselen: soms is de
illusie 't blanke stuivertje om plotseling ingewisseld te worden voor de vijf vieze
koperen centen, soms is 't omgekeerd. De bourgeoisie houdt van dat spel van illusie
en werkelijkheid en des te meer naar mate haar eigen werkelijkheid illusoir wordt.
Er was misschien geen tijdvak waarin een nog heerschende ideologie meer in strijd
kwam met een groeiende werkelijkheid, en er is wellicht geen land waar de
maatschappelijke realiteit verder afstaat en in meerdere mate anders is dan in het
facistis dictatureel beknelde en geknevelde Italië. En zoo is mogelijkerwijze eenigszins
de
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Pirandello-psyche te verklaren. Maar hoe dan ook, één ding is zeker: de stukken van
Pirandello en geestverwante auteurs zullen nooit door bewuste proletariërs genoten
kunnen worden. 't Is klasse-kunst, door en door burgelijke-kunst, hoewel
waarschijnlijk niet als zoodanig gegeven en nog minder als zoodanig bewust en
bedoeld. Dat hoeft ook niet: ‘de gedachten der heerschende klasse zijn in elk tijdvak
de heerschende gedachten, d.w.z. de klasse die de heerschende materieele macht in
de maatschappij is, is tegelijk hare heerschende geestelijke macht’ - leeren Marx en
Engels, en zij voegen er hoopvol aan toe: ‘'t bestaan van revolutionnaire gedachten
in een bepaald tijdperk stelt reeds 't bestaan van een revolutionnaire klasse voorop’.
De nietige, wilszwakke doch bekoorlijke huisonderwijzeres, die in dit stuk ten
tooneele verschijnt, is eene dier naamloos velen wier leventjes zich voortdurend in
illusies wikkelen als in bonte lappen, zonder ooit tot de naakte realiteit van hun
bestaan te geraken, tot de proletarische. Ze verlooft zich met een zeeofficier zonder
dat 't van beide kanten meenens is, ze wordt de minnares van haar broodheer zonder
dat ze 't eigenlijk wil, ze wordt zonder een cent loon de deur uitgetrapt als 't haar
toevertrouwde kind een ongeluk overkomt terwijl zij met haar minnaar (de vader
van 't kind) in de tuin minnekoost, ze vlucht naar haar verloofde (die geen verloofde
is en al op 't punt staat te trouwen met een andere) eigenlijk al met de bedoeling een
einde aan haar leven te maken, ze prostitueert zich nog even om geld te krijgen en
koopt dan 't vergif waarvan ze een te kleine dosis inneemt. Zij gaat in een stadspark
liggen om te sterven, doch wordt bewusteloos gevonden door een journalist wien ze
als reden voor haar zelfmoord de verbroken verloving opgeeft. En als er dan sensatie
in de pers komt en ieder braaf en fatsoenlijk burger verontwaardigd is of althans
doet, dan wordt ze gastvrij opgenomen in 't huis van een beroemden romanschrijver
die een roman over haar geval zal maken. En als de zeeofficier en haar minnaar,
(haar gewezen broodheer) haar komen opzoeken, de eerste (die door 't schandaal den
dienst moest verlaten) om de verloving weer ‘aan’ te maken en de tweede om
rekenschap te vragen over de leugen tegen den journalist (want hij was toch haar
minnaar en die verloving was nooit een verloving) en om haar te zeggen dat zijn
vrouw wil dat zij alles zal bekennen teneinde 't geluk van de nieuwe bruid des
zeeofficiers niet in den weg te staan, dan neemt zij ten tweeden male vergif in, doch
nu voldoende, en stervend ‘openbaart zij het diepste en tevens schoonste geheim
van haar ziel waarom zij bij de eerste poging tot zelfmoord loog. Veracht,
verstooten en verlaten door iedereen stierf zij met een naakte ziel. En hare
leugen, dat zij zich om de zeeofficier van kant maakte, diende hare ziel als
doodskleed, was een hunkerende poging om aan haar dood nog een glans van
glorie, aan haar leven een schijn van beteekenis te geven, zelfs dit heeft men
haar niet gegund, want haar mooie kleed van verloofde is door de gebeurtenissen
na haar herstel in stukken gescheurd. Haar laatste woorden zijn: Gaan jullie
nu allen weg.... De kamer uit... ga zeggen, jij aan je vrouw... en jij aan je bruid,
dat zij die dood is... gestorven is... naakt!’
Met deze laatste woorden eindigt letterlijk de beschrijving van 't stuk in 't
programma. Er staat niet bij of deze ongelukkige vrouw ooit één oogenblik in haar
onderworpen, misbruikt leventje tot 't naakte feit is doorgedrongen van...... de
klassenstrijd, van haar proletariërschap - zoodat ze feitelijk toch niet geheel naakt is
gestorven. De illusie dat ze tot de klasse van haar broodheeren behoorde, zal ze wel
behouden hebben tot in 't graf. En daar gaat 't voor ons om.
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Deze stakkerige vrouw was ten slotte eene dien vele zooals de bourgeoisie ze
noodig heeft, misbruikt, en ook formeert in haar klasse-instellingen. Terwijl hun
schrijvers dan weer stukken schrijven als ‘Het Verleden eener Vrouw’ met als vuile
en vage troost de illusie of de werkelijkheid, om en om, al naar 't pas geeft.
De vertooning was keurig en verzorgd, maar bloed-arm. 't Stuk van zich al
intellectualistisch, werd door de regie en de vertolking nog meer in 't vertooneelde
abstracte getrokken. Charlotte Köhler speelde de vrouw met scherp analyseerend
begrip, doch waaraan 't gevoel niet even matig synthetiseerend deel had, zoodat 't
geen wezen van vleesch en bloed werd, geen schepping ten slotte, doch denk-werk
(‘kopwerk’) met veel techniek en energie tot gestalte gevormd. 't Bekoorlijke 't
‘sex-appeal’ ontbrak: met deze vrouw zou niet gauw een zeeofficier, zelfs niet ‘in
een nacht dronken van bloemengeur’ enz. zich verloven, al was 't maar voor eventjes,
noch zou een consul haar tot zijn minnares verheffen. Toch had dit een sterke factor
in 't spel kunnen worden die de raadseltjes van 't stuk makkelijker hadden doen
oplossen: alles was dan levender, bloeiender, direct aanschouwelijker geworden. Nu
moest 't meeste via 't strak gespannen begrip tot ons komen. Want ook de overige
rollen werden in dat intellectualistische meegesleurd - behalve Jules Verstraete die
in zijn ‘Consul’ een bloedwarm, volkomen menschelijk wezen schiep, direct
aanvaardbaar en geloofwaardig.
't Mooie decor van Van Dalsum (kamer en straat) was wèl op 't levenswarme
ingesteld en hief waar 't mogelijk was 't spel daarin op.
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Mededeelingen van ‘Links Richten’.
Op de op Zondag 23 October gehouden H.B. vergadering van Links Richten, werden
o.m. de volgende besluiten genomen:
1e Inzake de z.g. collectieven. Deze aangelegenheid, die aanleiding was tot veel
misverstand, werd, na breedvoerige discussies, als volgt geregeld: Voor zoover
hieraan bij de leden van L.R. behoefte bestaat, kunnen deze, afdeelingsgewijs, op
het terrein hunner vakkennis of speciale interesse samenwerken in z.g. werkgroepen,
teneinde hun speciale kennis dienstbaar te maken aan de rev. klassenstrijd en aan de
toenadering tusschen de rev. arbeiders en de rev. intellectueelen. Deze werkgroepen
vormen geen op zichzelf staande organisaties met een eigen administratie-apparaat,
maar zijn te beschouwen als secties der plaatselijke afdeelingen van L.R. Zij hebben
wat hun arbeid betreft een zelfstandig karakter, voor zoover deze arbeid adviseerend
is; voor werkzaamheden naar buiten, dus voor positieve arbeid, dienen de werkgroepen
overleg te plegen met hun afdeelingsbesturen, die, samen met het H.B. over het
doorvoeren der beoogde plannen te beslissen hebben. Het H.B. verzoekt de leden
der reeds gevormde en die der nog te vormen werkgroepen, haar een werkplan te
willen doen toekomen. Uit deze werkplannen zal het H.B. dan trachten schema's
samen te stellen, die zooveel mogelijk beantwoorden aan de speciale mogelijkheden
van iedere werkgroep. De werkgroepen krijgen, te beginnen met No. 4 van het
maandblad, de beschikking over een kwart van de ruimte, voor het publiceeren van
artikelen, die betrekking hebben op het terrein hunner speciale interesse. Wat deze
artikelen betreft moet voor oogen gehouden worden: a - Dat in het algemeen de
bijdragen voor arbeiders begrijpelijk moeten zijn, b - Dat zij van belang moeten zijn
voor de rev. klassenstrijd en (of) moeten medewerken tot de toenadering tusschen
arbeiders en intellectueelen. In eerste instantie worden deze bijdragen gekeurd door
een uit de leden der werkgroepen samen te stellen redactioneele adviescommissie;
de eindbeslissing over de opname blijft berusten bij de redactie van het orgaan.
2e Over de 15e jaarherdenking van de Proletarische revolutie in Rusland.
Naar aanleiding van een desbetreffend van het hoofdbestuur der I.V.R.S. te Moskou
ontvangen schrijven, werd besloten een enquête te houden onder de Nederlandsche
romanschrijvers, over de volgende vragen: a) Wat is uw meening over de huidige
Russische litteratuur? b) Welk in de laatste jaren verschenen Russisch werk acht gij
het belangrijkste? c) Heeft de Sowjet-litteratuur u nieuwe perspectieven geopend en
is zij van invloed geweest op uw litteraire arbeid? d) Wat is uw meening over de
Sowjet-filmkunst? De antwoorden op deze enquête zullen gepubliceerd worden in
het Nov. nummer van L.R., dat geheel aan de prol. revolutie gewijd zal zijn.
3e Propaganda. Ten einde meer belangstelling bij de arbeiders voor L.R. in het
algemeen en voor de rev. litteratuur in het bijzonder te wekken, werd besloten in de
a.s. winter in de verschillende afdeelingen openbare discussie-avonden te houden,
waar de schrijvers Maurits Dekker en Gerard Vanter hun romans ‘Brood!’ (Dekker)
en ‘De Voorsten’ en ‘Baanbrekers’ (Vanter) zullen bespreken en den bezoekers in
de gelegenheid zullen stellen critiek op deze werken te geven. In verband hiermede
wordt den afd. besturen verzocht hun leden aan te sporen deze, of althans een van
deze romans te lezen.
Aan alle medewerkers!
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Ongevraagde bijdragen, waarbij geen porto is ingesloten, worden i n
g e e n g e v a l teruggezonden.
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Z O O E V E N V E R S C H E N E N : ‘BROOD!’
Een revolutie-roman door Maurits Dekker
Een boek dat iedere revolutionnair moet lezen
Ingenaaid f 3.25 Gebonden f 3.90
Uitgave van Em. Querido's Uitgevers Mij.
‘B r o o d !’ kan nu reeds, desverlangd op afbetaling, besteld
worden bij het agentschap ‘A m s t e l ’
Nieuwe Prinsengracht 29 - Amsterdam C.
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[Links richten no. 4]

Vijftien jaar Sovjetlitteratuur
door Hans Gunther.
De Russische October-revolutie, die de klasseverhoudingen op a l l e gebieden als
maatschappelijke levensprocessen onherroepelijk blootlegde, stelde ook het
klassekarakter der kunst in het felste licht, en vernietigde met één slag de legende
van de ‘eenheid’ in de Russische litteratuur.
De October-revolutie leerde het Russische proletariaat de eenvoudige, kostbare
waarheid, dat ook de Russische schrijvers in twee fronten verdeeld waren, eenerzijds
het revolutionnair, althans met de revolutie sympathiseerend front, anderzijds het
front der contra-revolutie. En daarmee begint, goedbeschouwd, de geschiedenis van
de strijd om een proletarische litteratuur. En in het teeken van de klassenstrijd, van
de ideologische strijd, staat de arbeid van alle kunstenaars in Sovjet-Rusland, tot op
deze dag.
Tijdens de October-revolutie werd het Russische litteratuurleven in hoofdzaak
door twee groepen beheerscht. Het centrum van de litteratuur, vormden de z.g.
symbolisten (Valerian Brusson, Andrey Bely, Watscheslou Iwanon e.a.) burgerlijke
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schrijvers met Europeesche vormgeving, die de belangen van het industrie-kapitaal
behartigden. Daartegenover stond de ‘Inanjewezy’ met Maxim Gorki aan het hoofd.
Eigenlijk was ook deze groep niet homogeen: onder haar vleugels had zich een
tamelijk bont gezelschap van schrijvers verzameld, (bijv. Seisen, Zensky en Leonid
Andrejef (maar in alle geval stelden zij zich allen ten doel, problemen op te lossen
en in hun geschriften wendden zij zich bewust tot de breede massa der arbeiders.
Langs geheel eigen wegen tenslotte, gingen de Russische futuristen, met
Majakowski aan het hoofd.
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Reeds in de eerste dagen van de revolutie stonden aan de zijde van het revolutionnaire
proletariaat niet alleen Majakowsky en Jessenin (om van Gorki en Serafimowitsch
te zwijgen) maar ook andere schrijvers, zooals Brussow, Andrey Bely e.a. de vroegere
vertegenwoordigers van de symbolisten alzoo.
Voor het overige kenmerkt de situatie in de eerste jaren na den October-revolutie,
gedurende de burgeroorlog zich hierdoor, dat men - begrijpelijk! - voor de litteratuur
niet veel tijd had.
Om de ridders van de pen gedurende de hitte van de strijd niet heelemaal te laten
verkommeren, gaf het zegevierend proletariaat de kleine groep van schrijvers te
Leningrad een thuis: ‘daar! hier kunnen jullie voorloopig aan het werk gaan, later
zullen we verder zien’.
Daar men door de papiervoorraden heen raakte, gaf men voorloopig een bescheiden
blaadje uit, onder de titel van ‘de boekenplank’. Het vormde een wereldje op zich
zelf. Het leek wel een soort familieblaadje waarin men elkander brieven schreef en
elkaars werk recenseerde.
Uiteraard hing over de eerste drie, vier jaar van de revolutie nog de avondschemer
van de vóór Octoberlitteratuur. Korten tijd echter, krijgen dan de futuristen de
overhand. Wel is waar gingen de Russische futuristen langs geheel andere wegen
dan het Italiaansche futurisme. Zij keerden zich zeer beslist tegen de bourgeoisie en
tegen het philisterdom. Zij begroetten de October-revolutie met uitbarstingen van
vreugde, renden de straten op en gaven haar uitdrukking in hun plakaten en gedichten.
In de eerste vijf jaar na de Octoberrevolutie verhieven zich echter ook de
eerste stemmen van een proletarische litteratuur.
Voor hen, die vroeger slechts noode existeerden, opende zich nu onafzienbare
vergezichten. Reeds klinken de eersten hamerslagen van de ‘schmiede’, de eerste
proletarische schrijversgroepeering waaruit ook Fjedor Gladkow, de schrijver van
‘Cement’ uit voortgekomen is. De meesten van dezen schrijvers waren
arbeiders-communisten; als schrijver waren zij genristen en naturalisten. Daarnaast
droegen de eerstelingen van deze ‘schmiede’ alle kenteekenen van een verwarde
romantiek. Deze periode was van korte duur; weldra zou zij plaats maken voor de
eerste strijd om de klasse-inhoud der proletarische litteratuur.
Als het eigenlijke begin van de bloeitijd der Sovjet-litteratuur, moet het jaar 1921
genoemd worden. In dit jaar begonnen de eerste litteraire Sovjet-tijdschriften
‘Krasnoja nowy’ en ‘Presse und Revolution’ te veschijnen. Redacteuren waren A.
Wermski en Polonski. In hoofdzaak weliswaar, wordt de aandacht en de belangstelling
van het proletariaat nog door andere dingen in beslag genomen en wel in de eerste
plaats, door de opbouw van het economisch leven.
Zoodoende hoort men in de litteratuur nog overwegend de stemmen van die
intellectueele generatie, die nog onder de invloed van de oude kapitalistische ideologie
is opgegroeid, maar wier levensbelangen met die van het proletariaat zijn
samengevallen.
Ideologisch marcheerden deze zoogenaamde ‘meeloopers’ met het proletariaat,
maar hun wereldbeschouwing hebben zij zich nog niet eigen gemaakt.
In Leningrad vormen deze littaratoren een bond, die onder de naam
‘Serapions-Brüder’ bekend geworden is.
Het laat zich begrijpen, dat de revolutie door deze menschen ideologisch niet
zonder fouten kon worden uitgebeeld, maar het feit dat zij
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het probeerden, bewijst al voldoende, hoe diep de revolutie in het geestelijk leven
van het Russische volk ingegrepen had.
Uit de kringen der ‘Serapions-brüder’ treden Konstantin Fedin, N. Tichonon
Soschtchenko, N. Nikitin e.a. naar voren. Ook in Moskou neemt de litteraire beweging
een diep en levendig karakter aan. Dozijnen nieuwe mannen komen in de jaren
1922-1924 in de kolommen der tijdschriften naar voren, bijvoorbeeld: Iwanon, Babel,
Ilja Ehrenburg, Schaginga, Alexander Tolstoi, Lidin, Pilniak, Seifulina e.a. Een heele
serie tijdschriften wordt uitgegeven, zooals: ‘Die Schmiede’ en ‘Arbeiterjournal’ en
van de futuristen het tijdschrift ‘Lef’.
Dan verschijnen ook de eerste strijdcolonnes van het proletariaat op het beeldvlak.
En nu begint de tijd van de strijd om de inhoud der proletarische litteratuur.
Men streed met het probleem van de omvorming van het bewustzijn der met het
proletariaat symphatiseerende kleinburgerlijke intellectueelen (met het probleem der
‘meeloopers’ alzoo). Men streed tegen het exotisme in de Pilniakse uitbeelding der
Russische mensch, in wie de kultureele en economische achterstand als 't ware
vereeuwigd werd. Men ontdekte het volslagen onvermogen van menige ‘meelooper’
om de persoonlijkheid der bolsjewisten, als de eigenlijke stichters van deze nieuwe
wereld te begrijpen en pschychologisch te verklaren. Er vormde zich in de ‘kusnete’
een nieuwe kern de ‘arbeiterjugend’ wier bolsjewistische onverdraagzaamheid zich
niet met het lamlendige naturalisme der ‘schmiede’ kon verstaan.
Deze jongens vonden elkaar al gauw in een nieuwe groepeering ‘October’, waaruit
later de associatie van proletarische schrijvers zou ontstaan. Langs dezelfde lijnen
ongeveer bewoog zich ook de ontwikkeling van een groep publicisten en critici, die
het blad ‘na pastu’ uitgaven, waarin Pilniak, Alexy Tolstoi en Ilja Ehrenburg zeer
scherp becritiseerd werden en voor contra-revolutionnairen werden uitgekreten. Een
groot aantal ‘meeloopers’ (Weswolod Iwanon, Fedin, Nihitin, Cridin en Leonon)
werden als twijfelachtige gevallen beschouwd en ook over hen werd de staf gebroken.
De hoofdthese van de ‘Napostowzen’ was de volstrekte tegenstelling tusschen de
burgerlijke en de proletarische litteratuur en de volledige ontkenning van elk punt
van aanraking tusschen de oude en de nieuwe wereld, het tot in het uiterste
doorgevoerde standpunt der ‘proletkulto’ alzoo.
Deze heele discussie tenslotte teekende de meest naar vorenkomende karaktertrek
van het litteraire leven in de Sovjet-Unie: de grondigheid en scherpte van de
ideologische worsteling. Nergens in de Westersche litteratuur werd voorheen met
zulk een hartstocht en onverbiddelijkheid gediscussieerd, hoe en waarover men
schrijven zou. De critiek van de ‘Napostowzen’ de opzettelijk krenkende en
beleedigende vorm van hun artikelen, dit alles verwekte in de litteratuur veel heibel
en opwinding. De oplossing van deze strijd ten slotte,, bleef het centraal comité der
c.p.p.s.r. voorbehouden. Op 9 Mei 1924 had in het centraal comité de eerste, aan de
uiteenzetting van de politiek van het bolsjewisme in de litteratuur gewijde vergadering
plaats, waar de vertegenwoordigers van de verschillende elkaar bestrijdende
groepeeringen aanwezig waren. Het punt waar deze beraadslaging om draaide, was
het wezen van de proletarische kunst.
Een heele reeks personen - wier ideologische leider later Trotski zou worden stelden de theorie op, dat een proletarische kunst uiter-
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aard geen bestaansmogelijkheid had, omdat het proletariaat in de korte
overgangsperiode - tot aan de komst van de klassenlooze, socialistische maatschappij
- er niet toe komen zou, een specifiek proletarische klassekunst te scheppen.
Weer anderen - wier woordvoerder Buchasin was - wilden bewijzen, dat de
proletarische kunst wèl baan zou kunnen breken, echter niet langs de wegen der
critiek, zooals die door de ‘Napoststawam’ werd uitgeoefend, doch slechts met
handhaving van de volledige democratische gelijkheid van alle groepeeringen. Maar
noch het een, noch het ander werd door de partij in zijn geheel aanvaard. Het besluit
van het centraal comité betreffende de belletristische litteratuur luidde anders.
De onderdrukking der contra-revolutie, de opvoeding van de meeloopers, de
ideologische leiding van de boeren-litteratuur, de alzijdige bevordering van de
proletarisch-socialistische litteratuur - zoo luidt in het kort de inhoud van dit
besluit, dat de verdere ontwikkeling van de Sovjet-litteratuur tot grondslag diende.
Het jaar 1925 kan als een keerpunt in de ontwikkeling van de Sovjet-litteratuur
worden beschouwd. Het was in dit jaar dat een stroom van belangrijke werken van
proletarische auteurs zoowel als van ‘meeloopers’ verscheen. (‘Dachne’ van Leonon,
‘Wezineja’ van Seifulina, verder belangrijk werk van Fedin, Iskolews Majakowski,
Assejews).
Het was de periode, waarin de opbouw van de verwoeste fabrieken voleindigd
werd en het land stond op de drempel van het vijfjarenplan. Het gelaat van de
proletarische schrijvers had zich in vergelijking met de schrijvende intellectueelen
van het vooroorlogsche slag, sterk veranderd. Met duizend draden waren zij nu met
het politieke en maatschappelijke leven van de zegevierende arbeidersklasse
verbonden.
Waren de eerste vijf jaar na de revolutie, schematisch gezien, een tijdperk van
verval van de vóór-October-litteratuur, waren de daaropvolgende vijf jaar met het
verzamelen van krachten, het vestigen en afbakenen van scherpe grenzen voor de
Sovjet-litteratuur voorbijgegaan, zoo staan de laatste vijf jaar in het teeken van
verscherpte klassenstrijd in de litteratuur, in het teeken van nóg scherper begrenzing
en tegelijkertijd van de omkeering der wereldbeschouwing bij de besten
vertegenwoordigers der kunstenaars, in het teeken van de zegepraal en de vestiging
van de proletarisch-socialistische litteratuur.
In de jaren 1926-1928, gaf de Sovjet-litteratuur een zeer bont gekleurd beeld te
zien. Er bestonden niet minder dan 7 à 8 hoofdorganisaties. De grootste was de
‘Russische association proletarischer schriftsteller’ (rapp.) met Awerbach, Fadejew,
Kirchon, Panserwou e.a. aan het hoofd. Daarna kwam het ‘all-Russische Geseldschaft
der bäuerlichen’ - later proletarisch collectivistisch Wirtschäftliche schriftsteller
(Wopkp) - dan het ‘all-Russischer verband Sowjetistischer schriftsteller’ met Leonon,
Iwanon, Lidin e.a. aan het hoofd.
Dezen en nog enkele anderen organisaties waren op de grondslag van de
democratische vertegenwoordiging in een ‘förderation Sowjet-Russischer
Schriftsteller’ aaneengesloten.
Gezamenlijk vormden zij een geweldige litteraire publiciteit met een groot aantal
tijdschriften. Maar bij de uiterlijke organisatorische eenheid dezer groepeeringen,
vielen ingrijpende ideologische en klassenverschillen te constateeren.
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De noodzakelijke verschuivingen en het overgaan van het eene kamp naar het ander,
weerspiegelt voldoende het verschuiven van het ideologische zwaartepunt der
litteratuur in de richting der proletarische ideologie.
Bijzondere aandacht, vroeg de leiding van de ‘Rapp.’, maar ook daar teekende
zich een oppositie af. (Panserow, Deymenski) die met het achterblijven van Fadejew,
Libedinski en andere vooraanstaande proletarische schrijvers bij de Rapp, bij de
politieke opgaven van de dag, ontevreden waren.
Om kort te gaan, de jaren 1927-1930 waren een tijd van bijzonder verscherpte
litteraire strijd, die onmiddellijk de strijd om het socialisme in het land zelf,
weerspiegelde. De zelfmoord van Majakowski op 14 April 1930 gaf duidelijk te
verstaan, dat het hier op leven en dood ging. Het verleden eischte een offer van het
heden, maar het heden ontrukte het de zegepraal der toekomst.
Wanneer men de balans van deze jaren beziet, dan moet men vaststellen, dat de
meerderheid der ‘meeloopers’ ten gunste van het proletariaat heeft besloten.
Dit groeiproces met zijn vooruitgangen, maar ook in zijn tijdelijke achteruitgang,
kan men b.v. heel goed in het werk van Leonid Leonows nagaan. Nog sterker
misschien bij Marietta Schaginjan, die als mystiker begon en in 1931 ‘das
wasserkraftwerk’ schreef een van de beste Russische romans over de socialistische
opbouw.
Maar niet alleen de meerderheid der meeloopers brachten met het voortschrijden
der revolutie hun scheppende arbeid tot ontplooiing, ook de proletarische
litteratuursbeweging had in de laatste jaren een geweldige vlucht genomen. In de
zomers van 1930, las Kirchon vanaf de tribune in de groote schouwburg, waar de
zestiende partijdag der bolsjewiki daagde, vol trotsch de lange lijst van door
proletariërs geschreven boeken voor. Het waren er meer dan vijftig, waaronder de
roman ‘Genossenschaft der Habennichtse’ van Paraferow, de roman van Fadejew
‘des letzten der Udcho’, de roman van Scholochow, van Schwandastawski,
Serafimowitsch, Altausen en vele anderen.
Wanneer wij ons het wezen van de proletarische litteratuur in de Sowjet-Unie in
deze jaren voor de geest willen roepen, dan moeten wij naast de rij van deze boeken
ook de tallooze duizende koppen die er zich overbogen voor oogen stellen. Men kan
de proletarische litteratuur niet begrijpen, als men ze van de cultureele revolutie in
de gansche Sovjet-Unie losmaakt. Het is geen toeval, dat Wladimir Stawski, schrijver
van de boeken ‘Stanitza’ en ‘Anlauf’ als arbeiders-correspondent met gewone
krantenberichtjes begonnen is. Panserow was voorzitter van een dorps-sovjet,
Tschumandrin een arbeider.
Onverbrekelijke samenhang met de kultuurbeweging der arbeidersmassa, dat is
de meest kenmerkende eigenschap van de proletarische litteratuurbeweging en
klasse-activiteit is haar grondslag. Stawski stelde zelfs de theorie op, over het nieuwe
type van de proletarische schrijver, over de onvoorwaardelijke deelname aan de
practijk der socialistische opbouw (met goed gevolg door Sergej Tretjakow
ondernomen).
Organisatorisch was de rapp tot de leidende litteraire organisatie geworden, dat
wil zeggen, de boeken van de Rapp-schrijvers stonden in het middelpunt der
belangstelling en werden als een soort voorbeeld beschouwd.
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De ideologische zegepraal van de Rapp was buiten twijfel. Samengevat bestond de
door hen voorgestane theorie hier uit, dat zij de eisch stelden de werkelijkheid
realistisch, zonder eenige mooidoenerij uit te beelden, de objectieve innerlijke
ontwikkelingstendenzen bloot te leggen en de karakters en daden der menschen in
verbinding met die werkelijkheid weer te geven.
Deze theorie steunde op de opmerking van Lenin over Tolstoi: hij had ‘de
werkelijkheid het masker van het gezicht gerukt’. Nogthans riep het achterblijven
van de schrijvers bij het actueel gebeuren ook in de Rapp een oppositie op. Men
bestreed het ‘psychologisch real thema’ van Fadejew en Libedinski en stelde daar
het werk van Benjerski Panserow e.a. tegen over.
De politiek van het centraal comité bestond in de dulding van de existentie der
verschillende litteraire groepeeringen; binnen het raam van de Sovjet, op de grondslag
der revolutie liet men de verschillende meeningen op elkander botsen, om zoodoende
tot een beter begrip te kunnen komen.
Hoofdzaak is, dat er geschreven wordt. Boeken, dat is wat de partij noodig heeft,
dat verlangt het land van de proletarische schrijvers.
Enorm is de drang der millioenen om zich de elementaire ontwikkeling eigen te
maken. Nog nooit werden boeken in zoo groote oplaag gedrukt. Tien, twintig, ja,
vijftig duizend exemplaren van een eerste oplage, zijn binnen enkele dagen als van
de aarde verdwenen. Papier is het populairste artikel in Sovjet-Rusland geworden.
Duizende stootbrigadiers die in de bedrijven aan de machines of de loopende band
staan, voelen de behoefte neer te schrijven, hoe zij het socialisme bouwen, hoe het
tempo opgevoerd wordt en hoe het überhaupt in de bedrijven toegaat. De vakbeweging
in samenwerking met de Rapp, organiseeren deze beweging en zoo heeft de oproep
van de stootbrigadiers werving van nieuwe leden voor de Rapp tengevolge. Zoo staat
aan het eind van haar 15-jarige periode de Sovjet-litteratuur als een wijdvertakte,
veelomvattende beweging voor ons.
De vlucht der Sovjet-litteratuur in deze 15 jaar, is zoo enorm, dat de
organisatorische begrenzingen een belemmering gaan worden.
De Rapp dreigde een hinderpaal te worden, eenerzijds omdat haar leiding, ondanks
alles, op overigens in het algemeen juiste cursussen, tal van ideologische fouten
begingen, bovenal echter omdat zij zich voor en na tot een enkele, bepaalde groep
richtte, inplaats van de belangen van de geheele Sovjet-literatuur onder oogen te
zien. Daarom vaardigde het Centraal Comité op 23 April 1932 het besluit af, dat de
Rapp ontbonden moest worden, om allen met de Sowjet-instellingen sympathiseerende
schrijvers in één enkele organisatie samen te kunnen vatten. Dit laatste besluit, waarin
de leiding der bolsjewistische partij haar litterair-politiek standpunt uiteenzette, sluit
zich onmiddellijk aan bij de besluiten van de zeventiende partij-conferentie.
Tegelijkertijd beteekent de ontbinding van de Rapp de zegevierende opmarsch
van de proletarische litteratuur. Het beteekent, dat zij zich zoodanig heeft versterkt,
dat zij de rompslomp van allerlei organisatievormen niet langer gebruiken kon alzoo luidde het besluit van het Centraal Comité. Beteekende dit, dat de strijd ten
einde is? Neen! zij gaat verder. De grootste slag staat ons nog te wachten. Het
kapitalisme is in de rest van de wereld nog niet verslagen en zelfs in het bewustzijn
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van de Sowjet-menschen is het nog niet geheel uitgeroeid en het zal nog geruime
tijd duren, voor het proletariaat alle vooroordeelen van de oude wereld volkomen
overwonnen zal hebben.
De strijd gaat verder, tegen de resten van het kapitalisme in het bewustzijn der
menschen, dat is in algemeene trekken het thema dat de Sowjet-litteratuur in de
komende vijf jaar te behandelen heeft.

Aan de proletarische schrijvers
door Maxim Gorki.
Antwoord aan de litt, kring van de technische school te Prokrowak
(Republiek der Wolgadeutschen) die Gorki gevraagd hadden, of er een
proletarische litteratuur bestaat of niet.
Waarde kameraden!
Mij persoonlijk interesseert de strijd der kritiek over de vraag, of ik een proletarische
dichter ben of niet, maar matig.
In de tallooze gelukwenschen, die ik bij mijn jubileum van de arbeiders uit alle
deelen van de sovjet-unie ontving, noemen de arbeiders mij eenstemmig ‘onze’
‘proletarische kameraad’. En de stem van het proletariaat is voor mij natuurlijk van
meer beteekenis, dan de stem der critiek. Ik ben er zeer trotsch op, dat de arbeiders
mij tot een der hunnen rekenen, dat is mijn eerlijke trotsch en het is een groote eer
voor mij.
Maar de term ‘proletarisch’ drukt naar mijn meening niet geheel de werkelijke
toestand van de arbeidende massa in de sovjet-unie, meer uit.
Proletariërs noemt men een klasse van menschen, die van hun persoonlijke
verdiensten leven en verder geen andere middelen van bestaan hebben.
Of het woord in deze beteekenis nog voor de arbeiders en boeren in de sovjet-unie
van toepassing is, voor een arbeidende massa die de politieke macht in het land
veroverd heeft en nu ook langzamerhand de economische macht in handen neemt die vraag moogt ge zelve beantwoorden.
Ge vraagt: ‘Wat zijn de bijzondere kenmerken van een werkelijk proletarische
schrijver?’
Ik zou zeggen, er zijn verschillende van zulke kenmerken, waaronder:
De actieve haat tegen alles wat de mensch innerlijk en uiterlijk geknecht houdt,
tegen alles wat zijn vrije ontwikkeling en zijn groei in de weg staat, de
onmeedoogende haat, tegen alle leegloopers, parasieten, karakterloozen, schurken
en schavuiten in het algemeen.
De eerbied voor de mensch als bron van alle scheppende kracht, alle wonderen
der wereld, de strijder tegen natuurkrachten, de schepper van een tweede natuur door
middel van wetenschap en techniek, die hem van de nuttelooze verspilling van
physieke krachten bevrijdde: een verspilling die dwaas en cynisch en onontkoombaar
is in het systeem van de klassenhaat.
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De dichterlijke verbeelding van de collectieve arbeid door den schrijver, wiens doel
het is, nieuwe levensvormen te scheppen, vormen, die zinlooze heerschappij van de
eene mensch over de ander buitensluiten.
De waardeering van de vrouw, niet alleen als bron van lichamelijk genot, maar
als kameraad en helper, in de strijd om het bestaan.
De verhouding tot de kinderen, als tot menschen, tegenover wie wij in alles, wat
we doen, verantwoording schuldig zijn. Het streven van den schrijver, met alle
middelen de actieve stellingnamen der menschen ten opzichte van het leven te
verhoogen en hun kracht in te spreken, om zoover dat in hun vermogen ligt, in zich
en buiten zich zelve alles te overwinnen wat de menschheid verhindert de groote zin
van het leven te verstaan en de groote beteekenis en diepe vreugde van de arbeid te
kunnen voelen.
Dat is in korte woorden mijn meening over den schrijver, zooals de arbeidende
wereld die noodig heeft.
De geschiedenis heeft jullie jongeren de zware opdracht gegeven, de verkondigers
van een nieuwe menschengemeenschap te worden, de leeraren van een nieuwe
opbouw des levens.
Dat legt jullie de verplichting op, ernstig en met inspanning te leeren - vóór alles
te leeren. Hoe meer een mensch weet, des te sterker staat hij; dat is niet tegen te
spreken. En als een mensch dan bovendien nog weet, dat het doel dat hij zich stelt
goed is, dan is hij onoverwinnelijk.
Dan zullen de tallooze kleinigheden en moeilijkheden van het leven voor hem niet
bestaan, de heele ouwe plunje, alle modder en stof die duizendtallen jaren hebben
achtergelaten, alles wat de verachtelijke psychologie van het kleinburgerdom
kenmerkt, dat alles kan den schrijver dan niet meer infecteeren. Hij zal zich door de
moeilijkheden van het dagelijksche leven niet laten neerdrukken, maar er standvastig
tegen vechten. Hij zal niet lamenteeren en klagen dat de duizend kleinigheden van
het leven hem belemmeren, hem storen, maar hij zal weten, dat men de schaduwzijden
van het leven door klagen niet kan wegvagen.
De schrijver moet onvoorwaardelijk weten en mag nimmer vergeten, dat de mensch
van nature geen misdadiger is, maar een product, dat door de walgelijke verhoudingen
in de klassenmaatschappij, bedorven is: dat niet meer leven kan, zonder anderen
geweld aan te doen, zonder haat en nijd, zonder gulzigheid, gemeenheid,
weerspannigheid tegen gedwongen of zinlooze arbeid, zonder zucht naar een
gemakkelijk bestaan, naar goedkoope minderwaardige genoegens, zonder ontucht,
dronkenschap en vele andere ondeugden.
Gij jongens moet weten, en het in je geheugen prenten, dat er menschen zijn die
er voordeel bij hebben het te doen voorkomen alsof die ondeugden de menschen
aangeboren zijn, zooals ze dat noemen, - dat zij eigenschappen zijn, die in de
zoölogische wortels van het menschdom rusten, in zijn dierlijke instinkten, dat zij
door de duivel ingeblazen werden en nog worden, dat alle menschelijke handelingen
slechts ‘uitdrukking geven aan de eeuwige strijd tusschen god en de duivel, om de
menschenziel’.
In werkelijkheid dienen dergelijke uitspraken alleen maar om het goede in de
mensch te onderdrukken, en de drang naar vrijheid en een beter leven in hem te
dooden.
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kapitalistische klasse te maken: dit soort predikanten be-
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schouwen de menschen alleen maar als bruikbaar ruw materiaal, om bijlen, kettingen,
bajonetten, strijkijzers, kortom alle mogelijke wapens en instrumenten uit te
vervaardigen.
Zij, die deze leer prediken, zijn niet meer dan schoften, dat wil zeggen, menschen
die zich het leven in een andere dan hun eigen cynische, de arbeiders onwaardige
vorm, kunnen nòch willen indenken.
De leer van de ingeschapen of door de duivel ingegeven boosaardige instinkten
kan men gemakkelijk met feiten weerleggen: de zoogenaamde ‘wilden’, afrikaansche
negerstammen, onze siberische stammen zooals de jakuten, burgaten, tunguzen, zijn
zooals alle ethnografen ons kunnen mededeelen, in de grond zeer goede menschen.
Het beste echter, wat de meest conciëntieuze en slimste onder deze predikanten
hebben uitgedacht, is de theorie der evolutie, de langzame, onafgebroken ontwikkeling
van alle vormen van het sociale en staatkundige leven.
Maar concientie of sluwheid, het komt er tenslotte allebei op neer, dat deze evolutie
van de kapitalistische maatschappij ons tot een b[loe]dige, vierjarige oorlog gevoerd
heeft, die dozijnen millioenen menschen ten gronde richtte en dat in deze oorlog alle
arbeiders en socialisten meegesleurd zijn, die in die leer van die evolutie geloofden.
Zooals jullie weten heeft de oorlog de ongeloofelijkste ontreddering in de Europeesche
‘cultuur’ te weeg gebracht, dat de voorwaarden tot een nieuwe oorlog met ongekende
kracht wortel schoten in de bloedige aarde en wij weten, dat deze nieuwe oorlog nog
vèèl gruwelijker uitwerking hebben zal.
Eindelijk weet ge ook, dat de sovjet-russische ontwapeningsvoorstellen door deze
zelfde hoog cultureele naties die in de evolutionnaire theorie geloofden, werden
afgestemd. Jullie moet goed begrijpen en het nimmer vergeten, dat de zwendel met
de volkenbond niets anders inhoud, dan het bankroet der europeesche cultuur en
klasse-verhoudingen, welker anti-humanitaire structuur zich van haar laatste
omhulselen ontdaan heeft. Zoo moeten jullie, als je eerlijke menschen zijn wil,
revolutionnairen zijn.

Mededeelingen van ‘Links Richten’.
De eerste openbare discussie-avond waarop door revolutionnaire schrijvers over hun
werk gesproken zal worden en de arbeiderrs in de gelegenheid zullen worden gesteld
critiek uit te brengen en vragen te stellen, zal door de afd. Amsterdam gehouden
worden op 17 December, des avonds 8 uur, geb. ‘Harmonie’, Rozengracht.
Sam. Goudsmit zal hier zijn roman ‘Ter Bruiloft’ bespreken. Wij geven alle
belangstellenden, die deze avond willen bijwonen, de raad Goudsmits werk vooraf
te lezen en aanteekeningen te maken. Ter voorkoming van misverstand deelen wij
nog mede, dat deze avond uitsluitend voor niet schrijvers bestemd is en dat derhalve
litteratoren van deelname aan de discussie zijn uitgesloten.
DUBBEL NUMMER.
De afleveringen 5 en 6 van Links Richten zullen tegen de 25ste Januari als
dubbel-nummer verschijnen.
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Antwoorden op onze enquête
Het hoofdbestuur van de Internationale Vereeniging van Revolutionnaire schrijvers,
heeft, ter gelegenheid van de vijftiende-jaar-herdenking der proletarische revolutie
in Rusland, een wereldenquête uitgeschreven onder letterkundigen van alle richtingen.
Het Bestuur van ‘Links Richten’ kreeg de opdracht tot de organisatie van deze enquête
onder de Nederlandsche schrijvers. De vragen die gesteld werden, luidden als volgt:
a. Wat is uw meening over de Russische litteratuur van de laatste vijftien jaar?
b. Welk in de laatste jaren verschenen Russische werk trok het meest uw
belangstelling?
c. Heeft de Sovjet-litteratuur u nieuwe perspectieven geopend en is zij van invloed
geweest op uw litterairen arbeid?
d. Wat is uw meening over de Sovjet-filmkunst?
Deze vragen werden aan zes en negentig litteratoren van verschillende richting in
Nederland en Vlaanderen toegezonden. Acht aanvragen kregen wij als onbestelbaar
terug, zoodat er acht en tachtig overbleven. Wij ontvingen vijftien inzendingen en
brengen deze inzenders hierbij dank voor hun moeite. Zoodra de resultaten uit het
buitenland bekend zijn, komen wij op deze enquête nader terug. De Nederlandsche
antwoorden laten wij hier in alphabetische volgorde zonder commentaar volgen.

R. Blijstra.
Voor zoover de Russische literatuur slechts beoogt een romantische omschrijving te
geven van de communistische gedachte en als zoodanig welbewust propaganda
hiervoor tracht te voeren, lijkt ze mij nòch ‘literair’ juist, nòch effectief. Evenals het
onjuist is de theorieën van Freud of Einstein te belichamen in een aantal romanfiguren,
dus gebruik te maken van een reeds omlijnd en min of meer als juist aangenomen
begrip (een verkapt plagiaat dus) zoo is het onjuist het communisme in een roman
te ‘populariseeren’. Zulk een werk zal bovendien nooit de propagandistische waarde
verkrijgen, die b.v. een neutraal verslag van John Reed in ‘Ten days that shook the
world’ of de scherpe en zuivere betoogen van Lenin en Trotzky (men neme het mij
niet kwalijk, dat ik deze namen noem, het klinkt in dit verband, alsof men sprekende
over schilderkunst of muziek de namen Leonardo da Vinci en Rembrandt of Bach
en Beethoven van zijn lippen laat druppelen, doch het gaat niet anders) bezitten.
Tevens loopt men het risico, dat zulk ‘plagiaat’ de sfeer gaat ademen van een
Christelijk tractaatje (zooals b.v. einde ‘Der Schkid’ en zoo nu en dan in de film ‘Der
Weg ins Leben’, waar men in een vergadering van een Christelijke Jonge
Mannenvereeniging dent te zijn aangeland).
De kunst in den communistischen klassenloozen staat zal even a-communistisch
moeten zijn als de goede kunst in den kapitalistischen staat a-kapitalistisch is, omdat
geen van beide rekening houden met het systeem als zoodanig, doch alleen met de
levensverschijnselen. De toekomstige communistische roman is dus alleen denkbaar
als representant
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van een bepaalde maatschappelijke constellatie, niet als verdediger, en als zoodanig
zuiverder propaganda, doordat ze het kapitalisme eenvoudig niet kent, evenmin als
de a-kapitalistische roman, die kent (het verschil is wellicht, dat de eerstgenoemde
‘moderner’ is). In andere landen dus daar waar het communisme nog geen staatsvorm
is, kan deze a-communistische kunst natuurlijk niet ontstaan; overtuigde communisten
kunnen hier slechts zuiver revolutionnaire kunst voortbrengen, voor zoover het
kunstenaars zijn (een uitlating als ‘arbeiders staakt’ of ‘proletariers aller landen
vereenigt U’ stempelt een gedicht of roman nog niet tot een werk van kunst, dergelijke
uitroepen hebben alleen hun waarde te midden van een geestdriftige en talrijke
vergadering, doch maken op papier een machteloozen en vaak belachelijken indruk.
Hierbij onderschat men tevens m.i. de intelligentie van den arbeider, als mensch is
ook voor hem slechts het beste goed genoeg, zoodat het voor mijn gevoel fout is
opzettelijk ‘eenvoudig’ of ‘begrijpelijk’ te willen schrijven, met het oog op het
‘arbeiderspubliek’).

Ed. Coenraads.
Wie meent dat lichte of zwaardere zinsbouw, verlegging der gevoelsaccenten,
evocaties van woordklank, psychologische ontmaskeringen van sex-appeal wel heel
gebenedijde letterkundige zaken zijn, mits ze maar niet dienstbaar worden gemaakt
aan de bemanteling van gedachten-armoede, verdringing van Gevoel door
sentimentjes, intellectueele en ethische inflatie, esthetische buiksprekerij op de korte
golf, of het oprichten van eerebogen op doodloopende wegen.....
Wie meent dat literatuur ook nog.... neen vooral.... beduidt: nieuw levensgevoel,
hartstochtelijke getuigenis van blijde geboorte, passie voor vermetele
gedachtensprongen (wel te onderscheiden van de bokkesprongen van 't valsch vernuft)
en eigen visie op een sociale werkelijkheid, die beseft wordt als grandioos en
uitdagend in zijn stroomlijn......
Wie deze dingen meent: hij zal van alle letterkunden der laatste vijftien jaren de
Russische de belangrijkste vinden.
Moeilijk is dan te zeggen of het oude, krachtige talent van Maxim Gorki heviger
boeit dan Gladkow's breed scheppingsverhaal (Cement); of de tragiek van alle intellect
in iedere samenleving (Kostja Rjabzew, dl. II) ons dieper bijblijft dan die in
Kollontay's moraal-kritiek; of Leonid Leonow's ‘Opbouw’ feller ontroert dan de
blinkende zakelijkheid in Ivanow's ‘Pantsertrein 1469’. Is er teerder kinderleven ooit
opgebloeid dan uit Néviérow's ‘Land van Belofte’? Zuiver als een oog is dit talent.
Het is niet zoo gewichtig wanneer het compositie-vermogen in Bogdanoff's boek
‘Het eerste meisje’ nog wat zwak is, waar er zulke schatten aan felle vitaliteit, aan
warm-ademend jeugdleven en diep-ervaren erotische stuwing tegenover staan?
Op de mij gestelde vraag of de literatuur der nieuwe Russen op mij invloed heeft
gehad, wil ik antwoorden met de wedervraag: wie zou zich aan een bevruchtenden
invloed als deze kunnen onttrekken? Wie ooren heeft om te hooren, die hoore.
Zoowel deze letterkunde als de Sowjet-filmkunst voor zoover men ze in dit
beminnelijk-voorzichtige koninkrijk te zien kreeg, zag ik bijna a l l e Russische films
vormen voor mij de eenige uitzondering op den
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regel: dat kunst mij de zuiverste, tintelende, en meest waarachtige ontroeringen geeft,
wanneer zij naast teekenen van het groote Rijzen in zich draagt, de kiemen der devotie.

Antoon Coolen.
Van de Russische letterkunde der laatste vijftien jaren heb ik onvoldoemde kennis
genomen, om er een eenigszins behoorlijk verantwoorden indruk van te geven, dit
vooropgesteld. Intusschen vind ik Genossenschaft en Kommune der Habernischtse
van Panferow een sterken en buitengewoon prachtigen roman, die om meer dan een
reden mijn hart gewonnen heeft, waarbij ik mij niet verheel, dat, waar het boek
dienstbaar is aan de Sowjets-staatsidee, het zijn zeer zwakken kant heeft. De
strijdbaarheid is bovendien die voor een ideologie die in Rusland staatkundig
bevestigd is, en waarvan de vooropgezette overwinning, die inplaats van gegroeid
te doorzichtig geënsceneerd is, een vrij gemakkelijke is. Men kan de litteratuur en
den litterairen kunstenaar niet knechten, bepaalde consessies in de richting eener
bestaande politieke macht zullen beiden verminken, daarvan geeft ook Panferow
duidelijk waarneembare symptomen; evengoed als Gorki, die in elk boek grooter
kunstenaar is dan in De Moeder, dat aan een sociaal-politieke opdracht beantwoordt.
Voor mij persoonlijk heeft de Sovjet-ltteratuur, practisch reeds ook uit deze aard der
beperkte kennis die ik van haar heb, geen nieuwe perspectieven geopend en zij is
ook niet van invloed geweest op mijn litterairen arbeid.
Voor de Sowjet-filmkunst heb ik zonder reserve de grootste bewondering. Films
als Die Erde en Der Weg ins Leben zijn de schoonste die ik zag. In de eerste
overstijgen het zuivere en groote zien van de schoonheid der aarde en de vreugde
over de vruchtbaarheid, waarmee zij den arbeid aan haar akkers beloond, verre de
tendenz, die er in het filmverhaal mede moet worden gediend. De tweede, uit een
levend, niet gesteld en smartelijk probleem ontstaan, is voor mij de aaneenschakeling
van beelden, die vibreeren van een eerbiedafdwingend geloof in de menschelijke
goedheid, van een hymische verheerlijking van den arbeid - het lied van den jongen
machinist die in den schemer op een lorrie naar zijn eerste trein rijdt! - en van een
geloof ook in een verder dan de aardsche grenzen gelegen triomf der menschelijke
goedheid, - dit malgré tout: zoo zie ik den dood van den jongen machinist, die onder
de wrekende hand van den misdadiger valt, en wiens tijd, vóór op de locomotief
gebonden, het lint van de nieuwe spoorbaan breekt, waarbij de overwinningskreet
van de locomotieffluit en een menschelijke schreitoon overslaat met de harten mee
der vrienden van den jongen, die wel tranen schreien bij dezen dood, maar de
verhevenheid van het offer, dat er in gebracht is, volkomen gevoelen. Voor mijn
gevoel, afgezien van de toeleg in de film, ligt deze visie van de dood onmiddellijk
naast de eenig juiste, welke de dood ziet sub specie acternitatis!
De wisselwerking tusschen film en litteratuur is niet te ontkennen, en ik geloof,
dat het visueele en de plastiek van de moderne roman van de Russische film een
vruchtbaren invloed opvangt.
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C. de Dood.
a. Daar ik de Russische taal niet machtig ben en me dus moet behelpen met
Fransche, Duitsche of Engelsche vertalingen van Russische romans en gedichten,
kan ik alleen maar een indruk geven. Welnu, mijn indruk is, dat de nieuwe
Russische litteratuur geen wortels heeft in het geestelijk leven van het Russische
volk, zelfs niet in het waarachtige cultuurleven van de cultureele bovengroep.
Voor zoover de Russische litteratuur geen kunstelooze verslaggeverij is, staat
zij onder den onmiddellijken invloed van de ‘moderne’-ismen van de Westersche
letterkunst. Het is geen schande. De energie, waarmee de Sowjet-regeering den
akker des geestes van het Russische volk bestelt (denk aan de worderbaarlijk
snelle afname van het getal der analfabeten), belooft een heerlijken oogst van
rijpe letterkunst.
b. Behalve het werk van Gorki de roman ‘Zement’ van Gladkow.
c. Voor zoover ik mezelf kan contröleeren: neen. D.w.z. misschien nog niet.
d. Prachtig! De Russische filmkunst is de moeder van de èchte filmkunst. Deze
kunst (ik meen, ook de dramatische) wortelt wèl in het geestelijke leven van
het Russische volk. Mijn indruk is deze: het door de revolutie ontwaakte volk,
hoewel nog niet rijp om schoonheid te lèzen, was rijp om schoonheid te zien.
Daarom kon de Russische filmkunst hemelhoog stijgen boven het peil van
propaganda. Daarom kon zij worden tot een innige belijdenis, schoon door
overtuiging, overtuigd door schoonheid.

Sam. Goudsmit.
Deze schrijvers uit het Sowjet-Rusland van de laatste vijftien jaar hebben met alle
kracht die hun geboorte en het drama van hun dagen hen ingaven, zich op de beelding
van hun levend oogenblik gestort. In het beeld van sommigen zien wij nog kleurige
schimmen van het verleden, hier onopgelost, geheel als onaangedaan; dáár in den
nieuwen geest van de eigen wereld opgenomen; ergens anders door de walsen van
de revolutie pijnlijk verminkt, en zonder dat wij toch weten of het verloren is. Dag
en volk van vandaag hebben zij ons vrijwel volledig voor oogen gesteld; van de
toekomst hebben zij ons nog weinig mogelijkheden aan samenlevingsvormen geopend.
Van ons, revolutionnaire schrijvers der kleine West-Europeesche landen, zullen deze
beeldende kerels van De Sowjets geen betweterij aanvaarden, maar ook geen frases
verlangen: Tolstoi en Balzac, minstens de eerste, hebben zij allen verduiveld goed
gelezen; de nieuwe vormen van hun samenleving hebben in hun romans als
s c h e p p i n g -m e t h o d e n nog geen gestalte gekregen. Gaat voort, bij het voortgaan
van Uw productieleven, en ontstelt ons met uw van leven glanzende roman-giganten,
tot wij, hier, ons de pen uit de handen voelen vallen en blij zullen zijn met 'n artikeljte
in de krant te mogen schrijven.
Waarom zouden wij over de onderscheidenheid van de Russische roman-productie
hier uitweiden? Er wordt genoeg met scherpzinnigheid over geschreven. Ik heb maar
alleen aan de Duitsche ‘Linkskurve’ te denken: Kurellea, Becher, Lukacs enz. brengen
ons buitengewoon scherp
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ontledende behandelingen van de literatuur van Rusland en daarbuiten: kolossale
verblijdingen voor ons in onze stille, maar daarom nog niet onbedreigde,
West-Europeesche schrijfkamertjes. Gladkow met zijn Cement, Scholochow met
zijn Don komen als zeer groote beeldende lichamen mompelend en roepend naar
voren. Zij hebben ons een beetje aan het schrikken gemaakt; wij kennen hier geen
Tsaren-regime, geen revolutie, geen witten-contra-actie, en ja zelfs nog niet eens een
oorlog. Maar zij hebben ons niet opgepakt en in de lucht doen verdwijnen: er blijft
nog wat te zeggen over.
Maar waarom zou ik niet nog eerder mij haasten te zeggen wat ons op het hart
ligt, als ik toch hier iets zeggen mag?
Wie hier in West-Europa zich niet van meet af aan, aan de winkelende dames heeft
overgeleverd, wie niet volledig haar kapper wenscht te zijn van wien men s t e e d s
meer ‘geschiktheid’ eischt, wie verder dan ook niet later wenschte capituleeren, heeft
te kiezen: op de markt te worden uitgeworpen of zoo te schipperen dat hij zijn beeld
vertroebelt en voor niemand ten volle leesbaar blijft. Onze tongen liggen krom in
onze monden, om de verachtelijke gevoelige middenstand te bedienen die alleen
onze boeken koopt en ons een stuk brood toesmijt. Het volk geeft ons geen brood;
de reformistische leiders houden het verre van ons en dwingen de massa hun
weerzinwekkend burgerlijke vertellers op. Schokkend is het voor ons, en dit laat ons
niet meer los: dat de schrijvers ginds in Sowjet-Rusland hun grondeloozen haat aan
het liederlijke verleden met volle longen mogen uitspreken en hun solidariteit met
het blijvend-revolutionnaire en bouwende proletariaat. Sinds dat oogenblik zitten
wij op het raadsel te zinnen, hoe het zijn zou, als wij met onze bekken voluit open,
onze waarheid over volk en burgerij zouden uitschreeuwen naar allen kant.

Jan Greshoff.
Ik acht mij niet competent om op uw vragen te antwoorden. Het spijt mij en ik verzoek
u hierin geen onwelwillendheid te zien.

Roel Houwink.
De beteekenis van de Sovjet-litteratuur, voorzoover mijn gebrekkige kennis van haar
het hier toelaat te oordeelen, is voor mij als litterator deze: zij heeft een belangrijke
bijdrage geleverd tot de bevrijding van onze proza-letterkunde uit het psychologisch
individualisme der negentiende eeuw, waaraan zij dreigde ten gronde te gaan.
Voorbeeldig in dit opzicht lijkt mij nog altijd van Ilja Ehrenburg ‘De steeg aan de
Moskwa’. In hoeverre er een samenhang bestaat tusschen de communistische
beginselen van den schrijver en de wijze, waarop hij tot een zoodanige synthetische
uitbeelding der werkelijkheid gekomen is, vermag ik niet te beoordeelen. In elk geval
bestaat er voor onze schrijvers, naar mijne meening, alle aanleiding toe om ernstig
rekening te houden met de in genoemden roman geopende perspectieven.
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Albert Kuyle.
Uw enquete d.d. 2 November l.l.
Vragen a, b en c kan ik niet beantwoorden. Althans niet met een eenigszins
waardevol antwoord. Ik las slechts een enkele maal nieuwere Russische litteratuur,
en was dan nog altijd bevreesd dat bij vertaling het waasje van de druiven af was
geraakt.
Rest vraag d.
Ik zag veer veel Sovjet-films. Zoowel uit de oudere als uit de nieuwe productie.
Ik koester bijna altijd voor de vorm, en dikwijls voor de inhoud de grootst mogelijke
bewondering. Ik geloof dat voor het bereikte, een volstrekt geloof en een volstrekte
overtuiging in communistische zin zijn noodig geweest, welke vorm kregen in de
handen van schier volmaakte technici. Zelfs uit de productie van de laatste tien jaren
in Europa en Amerika vallen geen films te zoeken welke niet verbleeken naast de,
thans reeds klassieke scheppingen der Russische filmkunst. Ik bewonder Pudowkin
meer dan Eisenstein. Pudowkins films loopen altijd synchroon met het hart, die van
Eisenstein met de rekenmachine.
Natuurlijk heb ik als overtuigd katholiek bezwaren tegen het dogma van veel
Russische films, en wacht ik met schaamte en hoop op de dag dat de levenwekkende
waarheid van het Katholicisme de inspiratieve bron zal blijken van cineasten met
even groote gaven als die waarop de Sovjet zich mag beroemen. Misschien dat er
dan beweeglijke Ikonen ontstaan die zich kunnen handhaven naast de geschilderde,
waarin een al te haastig en al te overmoedig geslacht niet tijdig de gestolde genade
heeft herkend.

Jef Last
De sowjet-literatuur der laatste 15 jaar, die ik helaas, uit vertalingen, slechts zeer
onvoldoende ken, heeft zeer diepen indruk op mij gemaakt. In haar beste werken. Ik
denk hier b.v. aan Gladkof's Cement, Panferow's Gnossenschaft der Habonischtse,
Anna Karajewa's Fabrik im Walde, Pantelejef's Schkid en dergelijke, is alle
mooischrijverij gelukkig volkomen verdwenen, het leven is er tot kunst en de kunst
tot leven geworden. Deze boeken beteekenen voor ons niet slechts litteraire werken,
zij zijn een spiegel van het beste was in de Sowjet-Unie leeft, een prikkel tot strijd
en daden, een geschiedschrijving der heldhafige opbouw van het Socialisme. Zij
zijn, onder het proletariaat van het Westen, de best denkbare propaganda voor het
kommunisme.
Persoonlijk heeft de Sowjet-kunst mij geleerd dat men zakelijk, realistisch en toch
geestdriftig moet schrijven, dat de strijd voor het socialisme geen romantisch
aesthetische versieringen verdraagt maar bloedwarme waarheidsgetrouwe weergave
vraagt van de heldenstrijd, die door het proletariaat gevoerd wordt. Zij opende mij
het perspektief van een kunst, die innig met het praktische leven verbonden, de enge
grenzen van literatoren en intellektueelen kringen ver overschrijdt, om voor de groote
massa der werkers een der belangrijkste faktoren van de kultureele revolutie te
worden. Veel van de beste kwaliteiten der Sowjet-litteratuur heb ik in de
Sowjet-filmkunst teruggevonden.
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Bertus Meijer.
15 jaren proletarische revolutie is geen eeuwigheid, maar welk een eeuwigheid aan
veranderng en vernieuwing (politiek, economisch
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en cultureel) heeft zich sinds 1917, toen het oude vermolmde czarenrijk in elkaar
stortte en dit herdenkingsfeest der proletarische revolutie, niet voltrokken.
vanzelfsprekend is ook de litteratuur niet onberoerd gebleven.
met de jaren is een nieuwe proletarische litteratuur geboren, mee groeiend met de
opbouw van het socialisme, een dialectische litteratuur, bevrucht van en op haar
beurt weer bevruchtend het nieuwe russische leven.
veelvuldig en verscheiden zijn stellig de stroomingen en meeningen in de strijd
om een proletarische litteratuur geweest, en nog heden ten dage, maar de proletarische
litteratuur is niettemin een feit geworden, en leeft in een stroom van werken.
éen van de belangrijkste in die stroom lijkt ons stellig nog steeds het boek ‘cement’
van fedor gladkow. belangrijk om zijn helder beeld van de groei uit het verleden naar
het heden, met al de problemen en moeilijkheden daaraan verbonden.
de sowjet-litteratuur leert ons ook hier hoe we de revolutie moeten dienen. laten
we vooral leeren van hun zakelijk enthousiasme voor de revolutie. intusschen heeft
majakowsky de grootste invloed op ons uitgeoefend. wladimir majakowsky, de
dichter van werelddeelen en millioenen volkeren, de geweldige aanblazer der
revolutie.
ach, hadden onze revolutionaire dichters slechts één molecuul van zijn ontzaglijke
kracht. een kracht, die laait uit zijn vlammende oproepen, straalt uit zijn orkanische
revolutiegezangen, gigantisch rijzend tot olympische beelden.
majakowsky leert ons hoe men dichten moet of zwijgen.
de sowjet-film vertoont o.i. vele overeenkomsten met de sowjet-litteratuur, is
eveneens haast uitsluitend gericht op de revolutie en de opbouw. wij denken hierbij
aan ‘de laatste dagen van st. petersburg’, ‘de generale lijn’, ‘storm over azië’ etc.,
maar vooral aan de betrekkelijk oude film ‘potemkin’ van eisenstein. zij, als
150.000.000 van majakowsky, gesmeed in het heetste vuur van de revolutie, heeft
voor ons, die zelf aan de vooravond van de revolutie staan, stellig agitatorisch de
grootste waarde.

Herman Middendorp.
a. Volgens mijn overtuiging heeft de Russische litteratuur van de laatste vijftien
jaar eenige zeer goede kunstwerken voortgebracht; boeken, waarvan de schrijvers
blijkbaar rechtstreeks geïnspireerd zyn door de gewijzigde maatschappelijke
verhoudingen. De ontwikkelingsgang van de Russische litteratuur der laatste
vijftien jaren wijst m.i. ook op een duidelijke eenzijdigheid, die bewijst, dat de
conjuncturen in het hedendaagsche Rusland niet gunstig zijn voor een vrije
ontwikkeling van het artistieke leven.
b. Het boek, dat mij van de Russische litteraire werken der laatste vijftien jaren
het meest heeft getroffen, is: ‘De stille Don’ van Scholochoff.
c. De Sovjet-litteratuur is van nagenoeg geen invloed geweest op mijn letterkundig
werk, hetgeen ik toeschrijf aan mijn eigen eenzijdigheid als schrijver.
d. Mijn meening over de Sovjet-filmkunst is dezelfde als die over de
Sovjet-litteratuur.
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J.K. Rensburg.
Op uw vier vragen kan ik wegens plaatsgebrek slechts antwoorden zonder nadere
wetenschappelijke bewijzen.
a) De Russische litteratuur heeft een kolossale invloed gehad ten voordeele van
de Derde Internationale en is jong en frisch maar ontzettend eenzijdig, daar zij
nog teert op het Marxisme, zooals het door Marx zelf werd verkondigd in het
midden van de XIXe Eeuw, en is dus achterlijk, hard en kaal. Die leer ging eens
accoord met de toen overheerschende richting in de Natuurwetenschap, niet
h e t Materialisme, maar een totaal verouderde vorm ervan, de burgerlijke
beschouwing der Jacobijnen enz., geënt op het Historisch Materialisme. Maar
de Natuurwetenschap en de Geheime Leer en ook zijn Theorie der Evolutie,
waarmee ik het Ontstaan van de Taal verklaar en het Wereldtaal-Vraagstuk
oplos door het Marxisme verder door te voeren dan Marx (1883 †) doen kon,
leiden langs den spiraal van den Vooruitgang van het Atheïsme, de Republiek
en de Democratie naar een nieuwen Godendienst, een nieuw Koningschap
n a a s t Republieken en alom een nieuwen Adel.
De Chemie werd weer Alchemie en de Astronomie weer Astrologie. Zoo ontstaat
uit het Atheïsme de vereering van s t o f f e l i j k e , bovenmenschelijke wezens
op andere sterren, met ons telepathisch verbonden. Die Godsdienst als reflex
van de productiewijze met de radio bepaalt voor een groot deel het karakter
der communistische litteratuur van morgen.
b) Wege der Liebe, van Alexandra Kollontai. Cement van Gladkow. De Stille Don
van Scholochow.
c) De Sowjet-litteratuur opende mij natuurlijk geen nieuwe perspectieven.
d) De Sowjet-filmkunst vind ik prachtig, maar even eenzijdig als de
Sowjet-litteratuur.

Herman Robbers.
Het spijt mij, maar ik heb te weinig gelezen van de Russische litteratuur der laatste
jaren, om daaromtrent een meening te kunnen vormen.

Henriette Roland-Holst.
Het is zeer moeilijk voor mij om uw vragen te beantwoorden. Van de reusachtige
literatuur van het verhalend proza, die in Sowjet-Rusland sedert de revolutie is
ontstaan, ken ik misschien een paar dozijn werken. Van de nieuwe poëzie zeer weinig,
van het tooneel haast niets. Hoe kan ik dan zonder groote aanmatiging een oordeel
uitspreken? Op vraag A kan ik dus enkel antwoorden dat, te oordeelen naar het
weinige wat ik van haar ken, de russische litteratuur der laatste vijftien jaar zeer
belangrijk is voor de kennis van het russische leven en de russische geestesgesteldheid
in deze jaren. Verder, dat de onuitroeibare dorst naar waarheid, die zulk een
fundamenteele eigenschap is van den russischen mensch in deze literatuur voortdurend
aan het licht komt. Ten derde, is het duidelijk, dat zij alle problemen van den opbouw
steeds meer ook begrijpt en verwerkt als problemen van den mensch, als bezield
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organisme, van de menschelijke levenshouding. Ik zie haar daarom als een zeer
waardevol integreerend element van het sociaal-geestelijke leven in Zuid-Rusland,
- als een faktor tot zelfbezinning, zelfverdieping, zelfloutering, kortom tot groei van
dat leven.
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Ik wilde hier graag iets bijvoegen over de kollektieve arbeidswijze in de literatuur,
die in de laatste jaren is opgekomen, en over haar van hoogerhand in-dienst-gesteld
worden van den opbouw. Ofschoon de vorm, waarin dit alles geschiedt, m.i. een te
geprononceerd half militair karakter draagt, kan ik mij met het wezen ervan volkomen
vereenigen. De absoluut-individualistische werkwijze van den schrijver in de
kapitalistische wereld behóort bij die wereld. Zijn geestelijke vrijheid is een
schijnvrijheid. Wie tegen het kapitalisme, imperialisme enz. schrijft, wordt in de ban
gedaan (Upton Sinclair in Amerika) door alle officieele organen en instellingen van
het kapitalisme. Zeer sympathiek is mij vooral het streven, om de belangstelling der
schrijvers te richten op het heldendom van den arbeid. Al mogen daaruit niet direkt
meesterwerken ontstaan, zoo ontstaat in elk geval een gezonde, pittig literatuur, vol
moed en liefde, opvoedend en stimuleerend in hoog mate.
Over het tooneel zou ik willen opmerken, dat naar ik geloof de invloed van het
‘machinisme’ (verafgoding van techniek en machines, samengaande met een zekere
minachting voor de menschelijke persoonlijkheid) daarop verwoestend heeft gewerkt,
tezamen met een oppervlakkige en bijna receptmatige propaganda voor het
5-jaren-plan enz. Trouwens, men schijnt dat zelf reeds in te zien en de tegenstrooming
is begonnen.
V r a a g B. Het in de laaste jaren verschenen Russische werk, dat het meest mijn
belangstelling trok en mijn bewondering wekte, is ‘Nieuwe Aarde’ van Gladkow
(evenals in een iets vroegere periode, zijn ‘Cement’). Ik ken geen werk, waarin
zoozeer als in ‘Nieuwe Aarde’, de aard en opbouw van het nieuwe leven naar buiten
en naar binnen zoo schoon tot eenheid is gebracht. Ook is het overal even klaar en
doorzichtig gevormde en vervormde werkelijkheid, dat is kunst; terwijl andere
werken, al bevatten ze veel schoons, nog niet boven het chaotische uit zijn gekomen
(b.v. de ‘kommune der bedelaars’ en hier en daar ook ‘De stille Don’).
V r a a g C. Het eerste deel van deze vraag heb ik reeds onder A. beantwoord. Wat
het tweede deel aangaat, zoo kan men zelf daarover moeilijk oordeelen.
V r a a g D. De enkele Russische films, die ik zag, hebben op mij een diepen indruk
gemaakt; vooral de ‘Potemkin’, de ‘Generale lijn’, en ‘De Weg naar het Leven’. In
de ‘Generale lijn’ trof mij het allermeest de voorstelling van de afgejakkerde man
en vrouw, die zichzelf voor de ploeg spannen; en die van de even afgejakkerde
ploegdieren. Ook het uit elkaar rukken van de isba, door de kinderen, als de vader
gestorven is. Dit is een demonstratie van de onmenschelijkheid en barbaarschheid
van het oude leven in Rusland, die meer spreekt dan boekdeelen. De traktoren enz.
begroet men daarna als verlossers.
‘De weg naar het leven’ vind ik een heerlijke film. Zoo moedig en met zulk een
oneindig vertrouwen in de kracht tot vernieuwing en regeneratie in de verwaarloosde
jeugd door juiste leiding, kameraadschap en arbeid. Men zou er alle opvoeders en
paedagogen heen willen sturen.
Ik hoop, dat de Russische film steeds meer zóó gericht zal worden, dat zij den
groei van het socialistisch element in het leven in beeld brengt.
Hiermee geloof ik aan uw verzoek te hebben voldaan.
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Maurits de Vries.
a. Steunend op de verandering der maatschappelijke verhoudingen beschrijft de
russische literatuur der laatste vijftien jaren andere toestanden dan wij kennen,
geeft ze ons 'n inzicht in 't grootsche gebeuren dat zich langzamerhand in de
sovjet-republieken en als natuurlijk gevolg in de mensch in de sovjet-republieken
voltrekt en daarin ligt voor mij haar waarde. Al beschrijft zij dus vaak
revolutionnaire toestanden, zij is er echter tot dusver nog niet in geslaagd 'n
eigen vorm te scheppen, zoodat ze, literair gesproken niet revolutionnair
genoemd kan worden. Ze gaat nog voort in de vorm die de kapitalistische cultuur
heeft opgeleverd.
b. Cement.
c. Literair gesproken heeft de sovjet-literatuur mij geen nieuwe perspectieven
geopend; daar zij geen eigen vorm heeft is dat onmogelijk. Wel heeft ze mij tot
bepeinzing van de vraagstukken die zij behandelt gebracht en mij zoodoende
toch perspectieven geopend.
't Komt mij voor, dat zij tot dusver nog niet van invloed op mijn literaire arbeid
is geweest, maar 't is erg moeilijk uit te maken in hoeverre dit juist is.
d. De sovjet-filmkunst is voor mij de eenige belangrijke. Zij is er ook in geslaagd
eigen vormen te scheppen, heeft 'n uitgesproken eigen karakter en wordt
gedragen door 'n hechte ondergrond van allerdiepste menschelijkheid. In deze
nog wordende, jonge kunst, die nog geen geschiedenis heeft, geen groote scholen
heeft gekend is 't de jonge, vurige, energieke russische kunstenaars in verbluffend
korte tijd gelukt 'n zeer belangrijke, eigen vorm te creëeeren, die om z'n eenvoud,
z'n liefde, z'n menschelijkheid scherp afsteekt tegen alles wat er op dat gebied
wordt gepresteerd en z'n cultureele invloed zeker niet missen zal.

Gerard Walschap.
a. De Sovjetliteratuur is zeer belangrijk door haar oorspronkelijkheid, haar vitaliteit
en haar merkwaardig streven naar vernieuwing. Ik volg ze dan ook van dichtbij.
Zonder Tolstoï en Dostoievski echter zouden de Jong-Russen meer imponeeren:
het eerste wat thans opvalt is, dat zij het peil dier reuzen niet bereiken. Verder
waag ik mij niet, en moet niemand zich wagen, aan een waardevergelijking
tusschen Sovjet-literatuur en andere. Indien het al kinderachtig is te willen
uitmaken of Rolland grooter is dan Ehrenburg, of de grootste Sovjet-dichter al
dan niet opweegt tegen Claudel of Valéry, het is onvergelijkelijk verwaand te
willen oordeelen over de waardeverhouding tusschen literaturen van dergelijken
omvang, waartegenover wij nog geen afstand hebben en die in allerlei opzichten
radicaal verschillen. Eén feit staat vast: terwijl de andere letterkunden van het
eene onbelangrijke schooltje in het andere wentelen, arbeiden de Sovjets aan
een omwenteling van geweldiger geestelijke proporties dan die der Renaissance.
b. Het werk van Ehrenburg.
c. Als romanschrijver volg ik met de meeste belangstelling theorie en praktijk van
de vernieuwing, welke de Sovjets speciaal op gebied van romankunst nastreven.
Zij verfoeien de lotgevalletjes van Jan en Anna voor de historie en de problemen
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van de gemeenschap, maar ik geloof dat liefde evenzeer het lot van den mensch
zal blijven bepalen als honger, zelfs in den Sovjetstaat. Ik kan ook niet inzien,
dat de waarlijk
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grooten in het geschiedenisje van Jan en Anna niet het lot der menschheid
hebben uitgebeeld. Ik ben echter bereid te gelooven en te erkennen, over de
theorie heen, bij het eerste werk dat mij als kunstwerk overtuigt, Gladkow,
Ognjow en anderen hebben mij in dat opzicht eerder teleurgesteld.
Wat mij vooral belet met de literaire opvattingen der Sovjets volledig te
sympathiseeren, is hun beperking der vrijheid van den scheppenden kunstenaar,
dien zij dienstbaar maken aan hun sociaal doel. Alhoewel hartstochtelijk vijand
van individualisme en kunst om de kunst, weet ik nochtans dat een kunstwerk
het tegenovergestelde van een propagandaschrift is. Doorgaans betaalt de kunst
het gelag van den schrijver, die uit eigen aandrang een tendenz beoogt, maar
deze schrijver voelt zich dan ten minste nog vrij. Wat moet het worden, als hij
werkt met het besef dat het niet eens anders mág?
Bewust heb ik geen Sovjet-invloed ondergaan. Op mij hebben indruk gmaakt
de grondeloosheid van Dostoievski, het genadeloos schrijnen van Ibsen, de
helderheid van de Unamuno en de glimlach van Hamsun.
d. De Sovjet-filmkunst argumenteert mij vaak al te simplistisch, maar overigens
geef ik alle andere films, zooveel als er zijn, cadeau voor de russische.

Zoo leven de werkloozen
Een werkplan van de afd. Rotterdam door Bertus Meijer.
We weten het thans stellig allemaal, dat de werkloozen het beroerd hebben: dat hun
steun te laag, hun voeding te slecht en hun kleeding onvoldoende is.
Maar wat weten wij tenslotte van hun eigenlijk leven in de finesses (zoowel
geestelijk als materieel), van hun leven van dag tot dag, van maand tot maand, vaak
van jaar tot jaar?
Van de verbittering, wanhoop of doffe berusting der mannen en vrouwen, vaders
en moeders? Van de moreele depressie, die de kinderen (nergens geen uitkomst meer
ziende) maar al te dikwijls op het pad van de misdaad en de prostitutie drijft? Kortom
van gansch de psychologische constellatie der in werkeloosheid levende
klassegenooten?
Nagenoeg niets!
Dit leven kunnen we ook alleen leeren benaderen door een nauwkeurig en ernstig
onderzoek.
Bijvoorbeeld door van het leven van de kameraden van één stempellokaal, alles
probeeren te weten te komen, nauwkeurig en juist, zonder dichterlijke vrijheden.
We moeten, willen we werkelijk iets van het wezenlijke leven der werkloozen
mededeelen, ons heenvreten door bergen cijfers en feiten.
Daartoe moeten we alles weten van hun dagelijks leven: de duur der werkeloosheid,
het bedrag hunner uitkeering, staat hunner kleeding en
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voeding, de behuizing, de gezondheid, vooral van de kinderen, de ontspanning,
kortom alles wat hun leven maar uitmaken kan of ten eenemale mist.
Alzoo doende komen we misschien ook tot de staat van het eigenlijk geestelijk en
moreele bestaan, de depressie en psychologische verzieking, waaraan honderden en
duizenden gezinnen wegrotten.
Deze zaak is stellig een taak voor ‘links-richten’, die op vervulling wacht.
Voor het bovenstaande plan kunnen de volgende werkgroepen in ‘links-richten’
gemobiliseerd worden: schrijvers-groepen, architecten-groep, opvoedkundige en
medische groep, film-, foto-, en hygiënische groep. De uit het door collectief
samenwerken tot stand gekomen totale reportage, sprekend door de taal der feiten,
geïllustreerd door ter plaatse gemaakte interieurfoto's en teekeningen der
kamerafmetingen en slaapgelegenheden etc., wordt gepubliceerd onder de titel: ‘zoo
leven de werkeloozen’ in ‘links-richten’ of in een appart uit te geven boekje of
brochure. Bij de uitvoering van dit schetsmatig aangegeven plan zou ‘links-richten’
metterdaad een eerste serieuze poging doen om, iets naders omtrent het leven van
honderdduizenden in diepe ellende verkeerende werkelooze kameraden aan het licht
te brengen.
Gelijk met deze publicatie zouden de werkgroepen van de film, tooneel en foto,
met een spreker in een openbare vergadering (waartoe naast de revulutionnaire ook
de sociaal-democratische en burgelijke pers moet worden uitgenoodigd) nogmaals
met hun middelen en op hun wijze de verzamelde feiten en toestanden naar voren
moeten brengen (zelfs in de gemeenteraden moet worden doorgedrongen) om een
zoo breed mogelijke basis van publiciteit, maar vooral van agitatie te verwekken.
Een agit-prop stuk ontstaan en gegroeid uit het onderzoek zou deze avond kunnen
aanvullen.
Bovenstaand plan zou zoowel voor Rotterdam, als Amsterdam en den Haag
(Utrecht?) kunnen gelden.
Door een zoodanig nauwkeurig rapport (dat zooals reeds gezegd natuurlijk meer
moet zijn dan alleen een rapport of een artikel) zou er een min of meer totaal beeld
(feitelijk en psychologisch) van de werkeloozen toestanden in Nederland ontstaan.

Fragmenten uit: Honderdvijftig Millioenen
door Wladimir Majakowsky.
Honderdvijftig millioenen adem
ademt dit gedicht.
wie spreekt nog van dagen of nachten!?
Zou ik de maan aanklagen,
roepen:
‘de zon is schuldig?’
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Zou ik de wind smeeken
mijn boeien te breken?
Zou ik bidden om voorspraak
van bovenaardsche heiligen
om vergeving van schulden?
Neen! neen! een naamlooze immers,
is de dichter van dit gedicht.
Wat dicht ik?
Licht stralende woordfanfares,
die de toekomst verklanken.
In dit jaar,
Op deze dag,
In deze ure Onder de aarde,
en aan den hemel
projecteeren wij:
MASSA-OPROEPEN
manifesten - pamfletten - plakkaten:
AAN ALLEN! ALLEN! ALLEN!
Op!
Het nieuwe rusland te gronden!
Het onverwinlijke - eeuwig jonge!
Van honderdduizend kanonschoten ombliksemt!
Een onbestormbaar bolwerk tegen de dood.
Marcheeren wij!
Gij, artistieke monopolisten:
Weg met julli!
Weg met de wereld der romantiek!
Weg met het defaitistische godsgeloof!
Weg met elke bezitswaan, in welke vorm ook!...
Wij willen sterk zijn, de spieren gestaald,
vol van de religie der daadkracht!
Onze zielen:
Stoom - luchtdruk - electriciteit!!!
Tabula rasa!
Slijp je gebit,
bijt je vast in den tijd,
doorknaag de tralies!...
Nieuwe vergezichten! nieuwe droomen!
Nieuwe gezangen! nieuwe vizioenen!
Nieuwe mythen slingeren zich
door een nieuwe eeuwigheid.
Weg met julli, weg!
Gij dichters, poëtische zwakkelingen!
Weekdieren - slappelingen!
(alles wat leeft,
alles wat wroet en werkt,
hebben julli met je smerige rijmsaus bezoedeld,
jullie zielen smaken naar marmelade!)
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Straat vrij!
Stormt de straat op!
Klimt op de daken!
Demonstreert!....
Millioenenkoren zingen:
‘makkers, ten laatste male
tot den strijd ons geschaard!!!....’
Opwiekend, boven de bloedige puinhoopen ruslands,
lichtstralend gevoegd,
gebouwen! gebouwen!
Als gasten zetten zich
de van pokken geschonden bedelaars
aan gedekte tafels, voor dampende spijzen....
O, rusland!
De toren uwer sterkte heet Iwan
en alle de volken prijzen zijn naam.
Zijn hand is de Newa,
Zijn vloeiende zangen de Kaspische meren. Marcheert! Marcheert!
Marcheert! Vliegt!
Hoort!
Marcheert! Vliegt
Hoort!
‘Dit is het einde
van der eeuwen onderdrukking.’
Trommelt ons,
Trommelt!...
Gij, dapperen met uw sterke oogen!
Trommelt! Trommelt!...
Als verwonnenen - als verwinnenden...
Trommelt, trommelt, trommelt!!!
Wat is,
Wat was,
Wat wezen zal...
Marcheert! Marcheert! Marcheert!
(Vert. Freek van Leeuwen.)

PROVOCATIE.
In verband met een tekort aan plaatsruimte moest het vervolg van de
novelle ‘Provocatie’ tot het volgende nummer overstaan
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De arbeiders en de schrijvers
De schrijvers van ‘Links Richten’ gaan met de arbeider van gedachten wisselen over
hun roman-werk.
In Holland.
Een nieuw, opzienbarend plan van het schrijvers-collectief ‘L.R.’
De arbeiders moeten de boeken waar het om gaat, l e z e n , en dan met hun
opmerkingen over het beeld van hun eigen wereld, voor den dag komen.
De schrijver die het eerst aan de beurt is, moet zijn lezers zelf oproepen om te
komen zeggen wat zij van zijn werk denken: Sam. Goudsimt, met zijn boek: ‘Ter
Bruiloft’.
Ik roep de arbeiders die dit tijdschrift in handen krijgen op, niet alleen om te komen
praten over m i j n boek, maar over alle boeken die verder ter behandeling zullen
worden gebracht, in een reeks avonden van ‘Links-Richten’.
Ik ben het eerst aan de beurt.
Zullen de arbeiders werkelijk komen?
Het gaat niet om de schrijvers; het gaat om ieder die zichzelf maar een beetje een
ernstig l e z e r noemt. Het gaat er niet om, een letterkundige discussie-avond in elkaar
te zetten, waar het jullie om de ooren zou ratelen van allerlei letterkundige vak-termen!
O, nee! Het gaat om het l e v e n van de boeken; om het beeld van het l e v e n dat de
schrijver jullie voorzet. Het gaat erom, dat de schrijvers en de arbeiders-lezers
noodzakelijk van elkander moeten l e e r e n .
Schat de beteekenis van zooiets niet te gering.
Niet alleen dat de arbeider-lezer de schrijvers die hem nastaan, hierdoor zal leeren
kennen en onderscheiden. Maar hij zal ook van enorme invloed gaan worden op het
werk van die schrijvers, door de inwerking van wat hij te zeggen zal hebben op den
geest, op het werk van die schrijvers.
En dit: de arbeider-lezer van zijn kant zal er die schrijvers die hem niet nastaan,
die schrijvers uit die andere wereld, zal hij door-en-door gaan proeven; ja, precies
zooals hij elk politiek gebaar van zijn vijanden nu al proeft, zoo zal hij dan ook de
maatschappelijke daad van het vijandige boek leeren doorzien. En dat is van het
grootste belang!
Komt dus vooral, juist deze eerste avond: het zal zeer zeker voor beide partijen
nog wat ongemakkelijk gaan. Maar er is goede wil om de juiste toon met elkaar te
vinden; en de tweede keer zal het oneindig veel beter gaan. Kom de eerste avond
Zaterdag 17 December. Laat er niet gezegd worden: de Hollandsche arbeiders zijn
te sloom; ze zijn bang zich aan koud water te branden. Critiek is niet alleen
geoorloofd, maar g e b o d e n . De eerste keer, en de tweede keer, en de derde keer.
De eerste keer dus over ‘Ter Bruiloft’. De schrijver van dit boekje noodigt de
lezers dus uit, daar een hartig woordje over te komen praten. Moet hij soms liever
zeggen: hij d a a g t ze uit?
Het m a g niet zoo wezen dat er enkel ‘collega's’ zijn en ijdele zabbelaars.
Sam. Goudsmit.
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‘BROOD!’
E e n r e v o l u t i e - r o m a n d o o r M a u r i t s D e k k e r Ingenaaid f
3.25 Gebonden f 3.95 I n e l k e g o e d e b o e k h a n d e l
verkrijgbaar.
Een roman voor den bewusten, revolutionnairen proletariër, die zich
zelfstandig een meening durft vormen en geen critiekloozen naprater is
van schoolmeesterende salon-revolutionnairen, voor wie de klassenstrijd
slechts een politiek spel is. ‘Brood’! is géén boek voor
bourgeois-communisten, die ondanks hun schoonklinkende revolutionnaire
phrases doodsbang zijn voor de proletarische opstand, maar een boek voor
den proleet, die daden verlangt.
UIT DE PERSBEOORDEELINGEN:
‘Stellig een der beste boeken in de proletarische litteratuur. Een boek, dat
ieder arbeider behoort te lezen, zonder de oogen te sluiten voor de fouten,
die het ook stellig heelt, maar die de groote waarde ervan niet werkelijk
schaden’
‘SPARTACUS’
‘De inzet van dit boek is geweldig. De schrijver geeft met al de kracht
waarover de Nederlandsche taal beschikt een beeld van het ‘Hemelpad’,
de bewoners, de politie, de fabriek, de chaos, de heele vervloekte bende
van dit kapitalisme, zooals het nog nooit te voren gegeven is’
‘DE FAKKEL’
‘Dat Maurits Dekker behoort tot de belangrijkste onder de moderne, jonge
schrijvers, zal iedereen, die eenige bladzijden in dezen revolutie-roman
gelezen heeft, gaarne erkenner’
‘WEEKBL. v. ROTTERDAM’
‘Een krachtig boek, een waar boek, een boek dat aangrijpt en den lezer
voor zich annexeert’
‘CRITISCH BULLETIN’
TER VERGELIJKING!
Meester ALEX DE LEEUW over Brood:
Altijd die visioenen van gemakkelijke overwinningen! Altijd die
voorschotten op toekomstige dapperheid!
‘DE TRIBUNE’
3 Nov. 1932
Kam. I.M. GRONSKAWO, voorz. Al-Russisch Verbond van Schrijvers,
over proletarische litteratuur in het algemeen:
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Wij verwerpen niet de revolutionnaire romatiek, die romantiek, welke de
menschen opwekt tot strijd voor onze toekomst en welke die toekomst
toont.... Wij zijn vóór zulk romantisme
Iswjestia, 1 Nov. 1932
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[Links richten no. 5 & 6]

Van Cattaro tot Zeven Provinciëen
door Gerard Vanter.
Wanneer ooit het groote belang eener revolutionnaire literatuur duidelijk is gebleken,
dan toch wel in deze dagen. De prachtige daad der mannen van de Zeven Provincieën
staat in de geschiedenis niet alleen, zij is één in de reeks van marine-opstanden, in
het Czarenrijk, in Oostenrijk, in Duitschland, op de zwarte zeevloot van Frankrijk,
in Engeland en Australië. Ieder dezer opstanden houdt voor het proletariaat zijn les
in, iedere muiterij was een stap op de lange weg van het proletariaat naar de vrijheid.
En hoeveel sterker zouden onze Indonesische makkers thans staan indien zij het
stuk van Wolf gezien hadden, indien zij gewaarschuwd waren tegen de strikken die
officieren, regeering, reaktie en sociaal-demokratie hun op dit oogenblik spannen.
Het Indonesisch en Nederlandsch proletariaat beschikt echter nog niet over een
tooneel, dat de heldenfeiten van het proletarisch verzet openlijk en geestdriftwekkend
in de massa uitdraagt. In de plaats daarvan werd ‘de matrozen van Cattaro’ gespeeld
door een gezelschap, dat, in dienst van het sociaal-fascisme de revolutionnaire kantjes
van het stuk afsleep, zooals thans weer diezelfde sociaal-demokratie de revolutionnaire
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beteekenis van de Zeven Provincieën tracht te verdoezelen. Wij weten, op het
oogenblik, dat wij dit schrijven, nog niet, hoe de strijd der Zeven Provincieën zal
eindigen. Wij weten slechts, dat ons hart, als proletarische schrijvers, vol geestdrift
gloeit voor de daad van onze Indische makkers, wij weten dat het onze taak zijn moet
onze beste kracht te geven om deze daad in revolutionnaire literatuur en tooneel uit
te beelden, opdat zij op haar beurt de voorlooper moge worden van nieuw verzet,
zoolang tot het kommunisme het kapitalisme heeft overwonnen.
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De arrestatie van onzen medewerker Adekom
Dezer dagen ontvingen wij uit Suriname de volgende brief van onzen medewerker,
den Surinaamschen arbeider-schrijver Adekom:
Paramaribo, 15 Jan. 1933.
Waarde makkers,
Sedert mijn komst te Paramaribo heerscht er een staat van beleg. Politie en militairen
gemobiliseerd. Voor mijn huis politie. Op straat word ik achtervolgd. Men heeft mij
letterlijk gemuilkorfd. Nog nooit zag ik zulk een willekeur. Ik mag nergens
vergaderen, alle meetings worden uit elkaar geslagen.
Later schrijf ik meer, heb nu geen tijd.
Met kam. groeten aan allen, ADEK.
Nog voor de ontvangst van dezen brief bereikten ons de berichten, dat kam. Adekom
gearresteerd was. Een protest-demonstratie van Surinamers die zijn bevrijding
eischten, werd door de politie uit elkander geslagen waarbij verscheidene dooden
vielen. Deze terreur is niet toevallig. Kameraad Adekom stond steeds op de bres
waar het gold de belangen der koloniale proletariërs te verdedigen. Zes jaar lang
werkte hij aan zijn groote boek ‘Wij slaven van Suriname’, waarin de mishandeling
en uitbuiting van zijn volk geschetst wordt. Voor dit boek kon in Holland geen
uitgever gevonden worden. Op dit oogenblik bevindt het manuskript zich in Moskou,
waar het, in vertaling, gedrukt zal worden. Een kort artikel van Adekom, waaruit het
interesse blijkt waarmede hij, tot kort voor zijn vertrek naar Suriname, de zaak van
zijn landgenooten volgde, laten wij hieronder volgen. Een serie protestvergaderingen
tegen de arrestatie van kameraad Adekom zijn in voorbereiding.

Hoe Van der Sleen Suriname zag
door Adekom.
De Heer van der Sleen die in zijn lezingen Indonesië als een aardsch paradijs en het
Digoelkamp als de tuin van Eden pleegt voor te stellen, heeft thans ook over Suriname
zijn licht doen schijnen.
Na een verblijf van 5 à 6 weken in de West verklaarde hij in zijn interview van 4
Sept. 1932 voor de K.R.O., dat een inlandsch gezin in Suriname best van ƒ 0.15 per
dag rond kan komen. Verdient zoo'n gezin bij ongeluk 25 cent per dag, dan beteekent
dat slechts weelde voor de slaven, ze kunnen best van 75 of 80 cent per week
rondkomen.
De heer van der Sleen tracht daarmede de loonsverlaging der gekleurde
plantagearbeiders goed te praten wier loonen van ƒ 4.80 per
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week voor mannen en ƒ3.60 per week voor vrouwen, teruggebracht werden tot ƒ
1.80 en ƒ 1.20 per week van 7 dagen.
Het initiatief tot deze loonsverlaging ging uit van den agent der Nederlandsche
Handels Mij., den Heer Schnitzler, gouverneur Rutgers gaf er zijn
Christelijk-Galvinistische zegen op en van der Sleen heeft tot taak de voorstelling
te wekken alsof deze loonsverlaging door de arbeiders vrijwillig aanvaard werd.
Hij vertelt er niet bij hoe zij die weigeren het verlaagde loon te accepteeren, wegens
onwil om te werken of werkverzuim, ingevolge het werkcontract, door blanke klassenen rassenjustitie tot dwangarbeid aan de wegen worden veroordeeld.
Er is trouwens veel dat de Heer van der Sleen niet durft te vertellen. Hij zwijgt
over het hongeroproer in Paramaribo toen de opgestane slaven de kerken in brand
hebben gestoken.
Hij zwijgt over de geneeskundige dienst die arme boeren botweg de kinine, ter
genezing van hun koorts weigert, omdat zij de 10 cent per persoon voor dat
geneesmiddel niet op kunnen brengen.
Hij zwijgt over de ontbinding der Surinaamsche Algemeene Werkers Organisatie
onder het schandelijk voorwendsel, dat deze vereeniging ‘zaken den godsdienst
rakende op vergaderingen zou hebben behandeld’. Hij zwijgt over de hetse der blankeen in het bijzonder der R K. pers die er sterk aanstoot aan nam, dat deze organisatie
ook de vrouwen en het huispersoneel in den strijd voor lotsverbetering trachtte te
betrekken. Hij zwijgt over het verbod der kol. regeering om zalen aan deze organisatie
ter beschikking te stellen.
Wanneer de Heer van der Sleen den mond opent dan is het slechts om de blanke
koloniale machthebbers te prijzen.
De Heer van der Sleen ziet Suriname door den kapitalistischen bril. Wie echter
door proletenoogen kijkt die ziet in Suriname slechts toenemende werkeloosheid,
toenemende honger en toenemend verzet.
Nauwelijks was de S.A.W.O. ontbonden of het S.A.V. (Surinaamsch Arbeiders
Verbond) werd opgericht en was spoedig, ten spijt der heerschers, nog sterker dan
de oude S.A.W.O.
Waar mooipraters als van der Sleen de arbeiders omtrent den toestand in Suriname
misleiden is het de taak van proletarische schrijvers de ellende in het oude slavenland
in haar volle naaktheid te toonen, opdat de strijdbare broederschap van zwarte en
blanke proletariërs tot stand mag komen.

De verkeerde Gemeenschap
door Jef Last.
In het Aprilnummer van de Gemeenschap bespreekt Anton van Duinkerken op zeer
lezenswaardige wijze die uitgaven van ‘Links Richten’ welke vóór de aansluiting
onzer Vereeniging bij den Internationalen Bond van Proletarische Schrijvers, en vóór
het verschijnen van ons blad, tot stand kwamen. Met het volste recht bekritiseert hij
de kleinburgerlijke platheid van een Iependaal die sindsdien en na zijn uittreden uit
onze groep onder protektie van A.M. de Jong aan den boezem der
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S.D.A.P. zijn warmen stal heeft gevonden. Niet minder scherp is het opportunistisch
humanisme van den links-socialist gekenschetst wanneer de schrijver naar aanleiding
van den bundel: Gevangenis opmerkt: - ‘Er wordt een ruw cipier in geschetst, doch
daar bestaan cipiers, die heelemaal niet ruw zijn. Er wordt een zwetsende dominee
aan het woord gelaten, doch het is niet de plicht van dominee's, te zwetsen. Er wordt
een afschuwelijke regent in gehekeld, doch niemand zal geloven, dat alle regenten
even afschuwelijk zijn’.
Evenzeer heeft hij gelijk wanneer hij, voor onze oude produktie, opmerkt, dat ‘de
jonge revolutionnaire lyriek tot heden.... minder ingegeven schijnt door een hardnekkig
verlangen naar het nieuwe, dan door een hartstochtelijken afkeer van het bestaande’.
Tot voor korten tijd ontbrak inderdaad aan onze revolutionnaire litteratuur, met
uitzondering van Vanter's roman ‘De Voorsten’, de positieve pool, ontbrak de
hartstochtelijke bevestigende trots die toch bij ieder waarachtig revolutionnair ontstaan
moet over de heldhaftige en zegevierende wijze waarop reeds over deel der aarde
het Socialisme gebouwd wordt. Thans echter, nu onze jonge letterkunde bezig is dit
verzuim in te halen meenen wij het recht te hebben den bal terug te kaatsen en dezelfde
opmerking van van Duinkerken aan de jong-katholieken van de Gemeenschap voor
te leggen.
Wij nemen als basis het voor ons liggende nummer met Jan Derks' ‘oordeel’ over
den kapitalist, van Oosten's ‘Gebed voor de arme dienstmeisjes’, zijn ‘Zomer’ en
‘Kantoorgebouw’, het artikel van Stolte over ‘kapitalisme en nationalisme’, de
‘Etalages’ van Jor. Münzebrock en de ‘Hagel’ die met de rechtvaardigheid van dit
natuurverschijnsel even hard op de steek van den minister als op de tonsures van
verschillende eerwaarde vaders neerklettert.
Het is alles kritiek wat de klok slaat, bijtende anti-kapitalistische kritiek, die vaak
in zeer goede verzen tot uitdrukking gebracht wordt. Maar is het positieve
daartegenover werkelijk niet anders dan een verheerlijking der Middeleeuwsch
katholieke levensgemeenschap? Dan vreezen wij, dat ‘de arme dienstmeisjes’
waaromtrent het ‘rapport over den toestand der dienstboden, uitgebracht in de
Bisdommen Breda, 's Hertogenbosch en Utrecht’ bericht: - ‘In zeer veel gevallen
schept de dienstbodenbetrekking, nog meer dan de fabriek, groote gevaren voor het
zedelijk leven, direkte door den heer en de zoons, indirekte door het voorbeeld van
mevrouw en de dochters’, - toch weer aan het verkeerde kantoor komen.
Er bestond n.l. in die gezegende katholieke middeleeuwen nog zoo iets als het
recht van den eersten nacht voor den ridder. Er waren kuischheidsgordels noodig
wanneer de heer gemaal op een kruistocht naar het heilige land toog. Men heeft de
gemeenschappelijke badhuizen moeten sluiten om het voortwoekeren der ‘Fransche
ziekte’ te stuiten. De katholieke keizer Karel de V werd bij zijn inhuldiging in Gent
door een eerewacht van 500 naakte jonkvrouwen uit het gilde der prostituées
ontvangen. En wat de zeden der geestelijkheid en kloosterlingen aangaat, daarover
mag de katholieke literator nog eens met vrucht den Reinaerd, Erasmus, Marnix van
St. Aldegonde of de geestelijke liederen der mystieken naslaan! Wie wenscht men
eigenlijk met dat sprookje eener echt menschelijke, katholieke levensgemeenschap
in het verleden
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te foppen? Is zij te vinden in den kerkelijken wanstaat of aan het hof der Habsburgsche
imperialisten, of onder kardinaal de Richelieu aan het hof van den allerchristelijksten
koning? Bestond zij op de kasteelen der edelen die de lijfeigenen den buik opensneden
om hun voeten te warmen en den koopman in de onderaardsche cellen van den
Doornwerth opsloten? Of moeten wij gaan tot die gilden, waar het meesterschap
slechts door huwelijk met meesterdochters was te winnen en de gezellen reeds in de
14e eeuw als moderne proletariërs tegen hun uitbuiting vechten? Is het te vinden bij
den bisschop van Munster, die Jan van Leiden in een kooi aan den toren laat
doodhongeren, of bij de hooge geestelijken, die, als ridders gewapend tegen de
hongerende Duitsche boeren optrekken, omdat deze het waagden zich op den Bijbel
te beroepen? Is het bij de monopolische handelaars der Hanzesteden of bij de
onderkruipende kooplieden van Amsterdam te vinden? Is er ook maar een periode
of één land in de geschiedenis aan te wijzen waar, ondanks de zoogenaamde eenheid
des geloofs, niet klassenstrijd, uitbuiting, woeker, oorlog, moord en roof het leven
voor den arme tot een hel gemaakt hebben?
De heeren van de Gemeenschap weten dit natuurlijk even goed als wij, en even
goed als zij b.v. weten, dat er een Vatikaansche bank bestaat, dat Zijne Heiligheid
de paus bij verschillende olie-ondernemingen geïnteresseerd is, dat katholieke priesters
en prinsen der kerk voor, in en na den wereldoorlog de wapens voor de
imperialistische rooftocht gezegend hebben, en dergelijke kleinigheden meer. Maar
dat Middeleeuwsche droomkasteel is noodig om het gebrek aan een werkelijk ideaal
te maskeeren. Men is tégen de ongebreidelde winzucht, maar vóór de winst als
economische prikkel, tégen de knechting door het kapitaal, maar vóór het
natuurrechtelijke privaatbezit, en zoo verder.
Overal halfheid, het is of men de kat aanvaardt, maar niet zijn nagels, of men den
duivel nog niet zoo zwart zou vinden als hij zijn bokkepooten maar thuis hield.
Deze halfheid is het meest typische kenmerk van het blad, dat den dienst aan het
goud verwerpt en zich daarom hult in een zilveren kaftje.
Halfheid wanneer men oekonomische nood als grondslag van het
neomalthusianisme aanwijst, maar schijnt te meenen, dat kapitalisten met christelijker
harten dien nood zouden kunnen lenigen.
Halfheid die tot lafheid wordt wanneer men de kwestie van het nationalisme
aansnijdt zonder te durven wijzen op de oplossing die daarvoor in de Sowjet Unie
is gevonden, wanneer men in een adem Mussolini en het koloniale vraagstuk
bespreekt, maar niet vermeldt hoe scherpe koloniale uitbuiting een der faktoren is
van het regime van den duce.
Halve. misleidende lafheid wederom, wanneer men boutweg beweert, dat de
machine noodzakelijkerwijs de arbeidsvreugde doodt en geestelijk leven vernietigd,
terwijl diezelfde machine onder kommunistisch beheer, tot een bron werd van
onafhankelijkheid, geestelijk leven en hoog geluk voor de mannelijke en vrouwelijke
arbeiders der Sowjet Unie. De heeren van de Gemeenschap kunnen schoone preken
schrijven over de voldoening die eenmaal, in dienst van God, vrome monniken
vonden in het kopieeren van kerkelijke manuskripten, letter voor letter, zij wei-
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geren echter te aanvaarden, dat kommunistische arbeiders in dienst der menschelijke
gemeenschap, een nog grooter geluk kunnen vinden bij het verrichten hunner
eentonige handgrepen aan de machine.
En toch doen wij de heeren van de Gemeenschap onrecht aan, wanneer wij hun
verwijten, dat nergens een positieve lijn is te vinden, die lijn is er wel degelijk, maar
ze ligt eenigszins onder de oppervlakte en het enthousiasme van enkele oprechte
jongeren verborgen. Lees het eerste artikel b.v. over den veelgeprezen Diepenbrock
en prent u de volgende citaten in het geheugen:
‘Bovendien hangt ons het Damocles-zwaard van de Semitische overheersching
boven het hoofd, 't zij in den vorm van socialisme (Marxisme) of Americanisme’.
dat wij weten dat ieder werk van ons een nagalm in zich heeft en een spiegel van
die oudere en grootere tijden in enkele of meerdere opzichten is, wier verwoesting
het oogmerk der hedendaagsche wereld beheerschende semieten is. Wij kunnen dus
gemeenschappelijk alleen dat oogpunt gemeen hebben, dat wij als kunstenaars ons
in dienst van den strijd der rassen stellen (waarbij Arisch en Katholiek voor een groot
deel voorloopig althans samenvallen.).
Daarmee wandelen we meteen op de rechte Hitler allee en wanneer we dan tevens
lezen, dat ‘Het grootste geluk ligt in den kleinsten nood; een beker water en een
handvol brood’, dan begrijpen we dat ook Hitleriaansche loonsverlagingen van
katholieke zijde geen principieele bestrijding zullen vinden. Als versobering toch
een keer levensdoel is, waarom dan niet de groote massa tot haar eigen bestwil te
dwingen? Het doel van de Gemeenschap is duidelijk, zij is als het ware de tweede
linie der bataljons die tegen Rusland gericht zijn. Zie de uitlatingen in het koloniale
artikel en in van Duinkerken's verwijten aan Lutkie.
De nationale katholieke regeering, de staatspartij en onze kapitalisten hebben zich
in het oog van vele prolotariërs onmogelijk gemaakt, welnu er zijn nog wasechte
katholieken die tegen deze nationale uiwassen durven vechten (zonder te vermelden
dat de politiek der Roomsche Kerk over de geheele wereld en tot in haar fijnste
vertakkingen in dienst staat van kapitalisme en imperialisme), men hoeft dus, ook
als opstandige, de kerk niet te verlaten. Onder bepaalde omstandigheden echter eischt
die kerk van haar lidmaten gehoorzaamheid en onderwerping om de Eenheid des
Geloofs te beschermen.
Zoo speelt de ‘Gemeenschap’ in katholieke kringen de zelfde rol als de linksche
sociaal demokraten ten opzichte van het sociaal facisme. En daarbij slaat men zich
op de borst en roept de uitgehongerde arbeiders en werkloozen toe, - ziet toch
kameraden, ook die sympathieke dichters van Links Richten raden jullie aan om je
lot in handen van Jezus te stellen! Maar de schrijver vergat daarbij te vermelden, dat
het bedoelde vers in den bundel ‘uitverkoop’ ironisch onder de rubriek: ‘lichtelijk
verkleurd’ was gerangschikt!
Inderdaad, waarde van Duinkerken, lichtelijk verkleurd. Wij wenschen met de
‘Gemeenschap’ generlei gemeenschap, juist omdat wij de nieuwe gemeenschap der
menschen willen die nooit komen zal wanneer men zijn lot in handen stelt van Jezus,
maar slechts wanneer de arbeiders klasse, zooals zij dat deed in de Sowjet Unie, haar
lot in eigen hand durft nemen.
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Wij verwerpen de tegen Rusland gerichte Gemeenschap als de verkeerde gemeenschap
der halfslachtigen. Wij erkennen daarnaast de oprechtheid van menig vers, dat in
diezelfde Gemeenschap afgedrukt staat.
De kantoorarbeider die zich beklaagt dat zijn bond slechts met den mond
protesteert, is echt en zal weldra zijn weg naar onze rijen vinden.
Echt zijn de duizende Roomsche proletariërs die onder omstandigheden leven
waarover het rapport der katholieke vakbeweging een boekje open gedaan heeft.
Echt is de groeiende behoefte aan revolutionnair verzet tegen het kapitalisme.
De ‘welwillende’ kritiek van van Duinkerken toont ons aan hoe gevaarlijk het is
met religieuse woorden te spelen.
Wij kunnen het, ook den katholieken arbeiders, niet duidelijk genoeg zeggen, dat
de nieuwe gemeenschap alleen bevochten kan worden tegen de vereenigde macht
van kerk en kluis en kazerne, met het wapen in de hand, op de barrikade, onder het
kommunistisch vaandel.

Groet aan Rusland
door Geert Grub.
Ik ben een kind van het oude Europa
en mijn hart groet het Jonge Rusland.
Ik ben geboren in het paradijs der kapitalisten,
maar om te wensen het nieuwe Rijk,
dat een paradijs zal zijn zonder kapitalisme,
een paradijs van Mensen!
Daarom groet ik Jong Rusland.
Mijn bloed roept om liefde en schoonheid,
want kunst en roem vullen het verleden van mijn stam
- een stam vol adel in oud Europa.
Adel is er in mij: edelheid van gevoelens,
edele smaak, edel streven.
Daarom, bewoners van de Nieuwe Wereld
die alleen onze ondeugden geërfd hebt en niets weet van adel en trots,
vrijheidsliefde en idealisme, rekenen wij niet op U voor morgen.
Wij zien de dageraad uit het Oosten komen,
waar Jong Rusland in de barensweeën ligt van de Nieuwe Tijd
lang door onze denkers en dichters, gedroomd en voorspeld.
Mijn vaderland is het paradijs der kapitalisten.
Het verdrukt mijn volk dat verhongert,
dat vergaat, ontmand en onmondig.
Het is mijn vaderland niet, want ik ben er niet vrij, niet gelijk,
word er niet geacht maar bespot en bespogen,
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Ik word er gedrild en bevolen,
tot koeliewerk gedoemd en tot verraad gedwongen
als ik omhoog wil komen.
Het is mijn vaderland niet, want het vermoordt mijn volk.
Zoals ik zonder vaderland geraakt ben,
kwam ik zonder god, toen ik Hem, in de personen der kerkelike prinsen
aan de zijde zag staan van machtsmisbruik, verdrukking en uitbuiting.
En in oud Europa, nu door de Nieuwe Wereld, onze ontdekking,
gekoloniseerd en in gouden ketens geklonken,
sta ik, met alle verlaten mensen een verlatene,
met alle armen een arme,
naast alle misbruikten, bedrogenen en geplunderden
in de koude nacht van een liefdeloze tijd,
en zie naar U, Jong Rusland, zie naar U,
en groet U.
En als ik nog bidden kon dan deed ik 't opdat g' uw strijd
zoudt winnen.
Maar meer dan een gebed, helpt U en ons een Daad.
Dus sla 'k de sikkel in het onkruid,
voorpostvechter in Uw strijd,
en groet U, Jong Rusland, dat de Mens bevrijdt!

De Tijdstem
door Willem v.d. Aker.
Niet in het kletteren van zwaarden
als toen de Klauwaart sloeg
de Leliaart
niet in het kraken der musketten
wanneer Oranje greep
de Spanjaard naar de keel
niet in het luide krijsen van de valbijl
noch in de donder van het eksekusiepeloton
Maar in de droge ratel
maar in de lange droge ratel
van de mitraljeur
als onze broeders stormen in de straten
herkennen wij de stem
van onze tijd.
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Willem Kloos
door Frans Hulleman.
Naar aanleiding van den vierden druk zijner verzen.
Uitg. Wereld-Bibliotheek.
Als achttienjarig ‘jonchelinch’, in den dweepzieken tijd van zalig minnen en doelloos
dolen, van klanken en rhythmen, van tranen en lachen, van diepgevoelde poëzie,
vindt ge de verzen van Willem Kloos een openbaring en de dichter-zelf een
godbegenadigd mensch.
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon.

Je leest zulke regelen voor aan anderen, in de huiskamer, op straat of in de wei, maar
de luisterende schare wil er niet aan, ze schudt het hoofd en spreekt van dwaas en
krankzinnig:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.

Die man lijdt aan hoogmoedswaanzin. Je tracht een verklaring te geven voor de
echtheid van dien regel, je wijst op de overeenkomst met de fantastische
zeggingskracht in het beeldend sonnet van Jacques Perk:
‘De Godheid troont diep in mijn trotsch gemoed.’
Maar de menschen loopen weg. Er is niemand die meer naar je luistert. De één
gaat naar school, de ander naar een kantoor, een derde naar de fabriek, een vierde....
En je blijft met Willem Kloos alleen achter.
De vraag rijst op: hebben die menschen dan geen gevoel, geen verbeelding, kennen
ze geen passie, geen haat, geen liefde, geen teederheid, hebben ze geen oog voor
zuivere natuurweerspiegeling als in:
De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
De Zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegeld ziet;

Gevoelen die nuchtere, dagelijksche proza-menschen dan geen zweem van
waardeering voor dichterlijke stemmingsbeelden als:
De boomen dorren in het laat seizoen,
En wachten roerloos den nabijen winter?

Neen. Ze moeten geld-verdienen. Ze moeten naar het Heyermansche woord zich een
vaste po-pó-pósitie veroveren. Hebt u ooit een huwelijksadvertentie gelezen waarin
vermeld staat: ‘Een dame, P.G. niet onbemiddeld, wenscht kennismaking met Heer
met standvastige genegenheid voor Kloos' verzen?’
De positie, de geldelijke basis, is alles.
Keeren wij thans tot den ernst terug. De verzen van Willem Kloos zijn prachige,
sonore klanken uit het verleden. Zij hebben een historische beteekenis verkregen.
Was de stem van Jacques Perk in zijn Mathildecyclus als het fijne gekwinkeleer van
een vogel, die de lente inluidt, Willem Kloos was de tierelierende zanger van den
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Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht
De witte bloesems in de scheem'ring - ziet,
Hoe langs mijn venster nog, met rasch gerucht,
Een enkele, al te late vogel vliedt.

Maar deze verzen zijn nooit tot de massa doorgedrongen. Zij blijven het geestelijk
eigendom van den dichter en aan hem verwante zielen. Na deze ik-poezië, na de
ikkerige sonnetten van: Ik denk.. Ik droom.. Ik ben... Ik was... Ik zal...
volgde de socialistische poëzie met haar sterke vertegenwoordigers als Adama
van Scheltema, van Collem en anderen. Het was een verruiming, een verademing,
deze nieuwe verskunst. Zij sprak meer tot het hart van de eenvoudigen, de werkers,
de zwoegers, de slovers en slaven. Zij was dan misschien aesthetisch niet zoo zuiver
als Kloos in Okeanos dichtte:
Gelijk een bloem bij avond nauw beweegt,
Maar in de wind'looze atmosfeer zich heft,
Klaar-schijnend op het kristallijn der lucht,
Rees Afrodite vóór 't onmeet'lijk ruim
Van licht, dat om haar was, één reine eind'lóósheid.

In wezen was zij krachtiger, sterker, minder literatuur, maar meer leven. Zij sprak
niet steeds van de ‘Innigheid’ of over het ‘allerdiepste Binnenste-binnen’ van de
ik-ziel, zoo, dat het zielig werd om er naar te luisteren, de nieuwere dichtkunst gaf
de innigheid-zelve door de keuze van den inhoud en de verzorging van den vorm.
Wie als dichter steeds uit de bron van zijn eigen ‘ik’ wil putten, sterft, hoe begaafd
hij ook is, een langzamen, maar zekeren dood. De dichter moet tot de Gemeenschap
gaan. Indien hij zich afzondert en maar door blijft dichten, - lees rijmen! - wordt zijn
werkcliché een eeuwige herhaling van hetgeen hij eens voortreffelijk gezegd heeft.
Die herhaling wekt op den duur geen ergernis, maar onverschilligheid.
De burgerlijke poëzie is al jaren morsdood. Want hoe hevig revolutionnair de
Tachtigers gestreden hebben voor een nieuwe kunst, hoe krachtig zij gevochten
hebben voor een nieuwe Schoonheid, hoe antiburgerlijk hun kunst ook scheen, zij
was in wezen individueel-anarchistisch, zonder socialen achtergrond, zonder
algemeen-menschelijk gevoel, een gebrek, een leegte, die zich allerduidelijkst
manifesteerde in den uitroep van één hunner tegenstanders van en theoretici over het
socialisme, n.l., dat één idee meer waard was dan duizend menschen levens!
Deze napoleontische geestesgesteldheid kan ons niet bekoren. Integendeel. Zij
stoot af. Gelijk in dezen tijd, bij den geweldigen opbouw van het socialisme, menig
vers van Willem Kloos zal afstooten. En wat eens zoo goddelijk en ontroerend klonk
is een vreemd geluid geworden uit het verre verleden. Ge neemt, zoo'n boekje als
deze vierde druk van Kloos' verzen ter hand, ge bladert het door, ge tracht uw oude
genegenheid te hervinden voor menig, zoogenaamd ‘zielvol’ sonnet, maar neen, de
tijd, de na-oorlogsche ellende. de ontbinding dezer maatschappij, laten een dieperen
indruk achter. De schijnbaar-felle scheld-sonnetten voor ‘de jongste generatie’ zooals:
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Geslacht, dat was en thans verdwijnt, wees stil maar,
Raap niet dees vloeken voor Uw voet gestrooid, -

doen niet zoo hevig meer aan. Het opstandig verzet in dezen tijd gloeit voor diepere
dingen, die meer algemeen dan persoonlijk zijn. De nieuwere dichtkunst zal een
afspiegeling zijn van wat er leeft en lijdt in de massa. Het verzet geldt meer de
bederfelijke stelsels, die het mensch-beeld vermorzelen en tot karikatuur maken, dan
persoonlijke geraaktheid of hevige opgeblazenheid-in-woorden waarvan Fred. van
Eeden zoo aardig schreef, dat hij ‘de donderende vuist’ van Kloos naast de
‘leeuwenklauw’ van van Deyssel in zijn rariteiten-kabinet had gelegd.
De nieuwere dichtkunst eischt strijd. De nieuwere dichtkunst, die het
maatschappij-leven raakt, is in wezen, échter, gezonder, dan al het gesonnetteer en
gelamenteer, dat geen denkend wezen meer interesseert.
De nieuwere dichtkunst zal beelden de ellende van het Heden, maar zij zal ook
geven de vreugde, de uitgelaten vreugde, waarmede het socialisme wordt opgebouwd.

De Kunstenaar in de Crisis
door Alex Booleman.
‘Het zijn gemeene vragen, die welke over eten en drinken, over huisvesting
en kleederen loopen. Eerst wanneer in deze nooden voorzien is, vangt het
hoogere maatschappelijke leven aan’.
‘Het land van Rubens’. (Cd. Busken Huet).
In deze door en door corrupte kapitalistische maatschappij, die, de hemel zij dank,
op haar laatste kreupele pooten loopt, is kunst heelemaal niet in tel en dientengevolge
de kunstenaar tot vale armoede gedoemd. Wekt, in zoogenaamd normale tijden, de
bezittende klasse nog den schijn dat zij de kunst waardeert, wijl onmisbaar acht voor
de beschaving en cultuur van volk en land, tengevolge waarvan zij den schepper
dezer waarde niet geheel verhongeren laat, in de periode van verval, waarin het
kapitalisme nu al jaren verkeert, houdt zij zelfs dien schijn niet op en verklaart zij
onomwonden geen rooien duit over te hebben voor zaken van hoogeren dan
stoffelijken aard. Wat ook de bezitters femelen over de groote beteekenis welke de
kunst heeft, in hun hart hebben zij vierkant maling aan dingen van idieele waarde,
omdat zij, vooral in tijden van economische inzinking, slechts oog kùnnen hebben
voor zaken die een tastbare zakelijke waarde vertegenwoordigen.
De kunstenaar die van zijn kunst moet leven is maatschappelijk afhankelijk van
de bourgeoisie, die thans zelf in zak en asch zit en deswege geen gulden durft uitgeven
voor iets dat haar geen materieel voordeel brengt, of voor iets waaraan zij geen
dadelijke behoefte heeft. En aan kunst heeft zij in dezen voor haar benarden tijd
allerminst behoefte.
De arbeid van den kunstenaar dient al sinds eeuwen ter loutere opluistering van
de naar weelde en vermaak verlangende bezittende klasse.
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In tijden van welvaart wil zij zijn werk wel hebben, maar ook dán kan zij er buiten.
De kapitalist die zijn uit den arbeid van het proletariaat vergaarde en overlegde geld
in kunst, of wat hij daarvoor houdt, beleggen wil, troost zich al spoedig als hij dat
nalaten moet, omdat die maker van die schoone cultuurwaarde het in zijn verwaten
hoofd mocht halen er méér voor te eischen dan hij er, louter ter voldoening aan een
gril, voor geven wil. Hij kan immers de maatschappelijke waarde (kunst-, zedelijke-,
en aesthetische-waarde kent en erkent hij niet meer en niet anders dan wanneer het
in zijn kapitalistische kraam te pas komt) hij kan immers de maatschappelijke waarde
er niet van taxeeren omdat de grondstof, het benoodigde materiaal ter vervaardiging
van een kunstwerk gering en het loon nihil is.
Een arbeider die zijn diensten aan den werkgever weigert tast daardoor de hartader
van een kapitalistisch belang aan. Een staking van arbeiders beteekent voor het
kapitaal winst-derving, een bedreiging, in ieder geval verstooring van het toevloeien
van winsten. Wie anders dan de kunstenaars zélf zou schade ondervinden, en dan
nog slechts moreele schade, van de werk-weigering der kunstenaars? Wat zou er
veranderen aan den loop der maatschappij indien er geen kunst werd voortgebracht?
Niets, hoegenaamd zou er veranderen. Het maatschappelijk leven zou ongestoord
zijn normalen gang gaan. Waar dus de arbeiders wél en de kunstenaar géén
maatschappelijke macht bezitten, zijn de eersten in een voordeeliger positie dan de
laatsten. Wat zij samen gemeen hebben is dat de kunstenaars zoowel als de arbeiders
in deze vooze, verdeeldheid zaaiende, in-verdorven kapitalistische maatschappij de
geknechten, in dat thans, gelukkig, ondergaande stelsel van onrechtvaardige
bevoorrechting, dat de werkers met den geest en de werkers met de handen in
ontbering en de niet-werkenden in overdaad leven doet,...... wat zij samen gemeen
hebben is dat zij in deze maatschappij de verongelijkten, de bezitloozen, de
verworpenen zijn. En dat brengen zál in den strijd tegen het in zijn laatste phase
verkeerende kapitalisme en vóór een Socialistische maatschappij. Voor een
maatschappij waarin de kunstenaar zal kunnen zijn de in-beeld-brenger van de idealen
der menschheid. Voor een maatschappij waarin hij zal kunnen zijn de ware
cultuur-drager, de werkelijke schenker van schoonheid. Een maatschappij waarin hij
niet zal moeten leven ván, maar zal kunnen leven vóór zijn kunst.
Het kapitalisme heeft den menschen alle gevoel voor schoonheid ontnomen. Het
heeft hen omringd met al wat leelijk, gevoelloos en grof is. Het heeft den arbeieder
de liefde tot zijn arbeid ontstolen, het heeft hem verlaagd tot knecht van de machine.
De machine die de wereld overstroomt met massa-producten, die niets dan doode
dingen zijn. Schier alles wat het kapitalisme, in zijn ongebreideld verlangen naar
winst, al maar meer, al maar meer, heeft voortgebracht is van een wanstaltige
leelijkheid.
Kan in een dergelijke maatschappij de kunstenaar leven naar zijn aard en de kunst
haar der menschheid dienende werking doen? Kan in deze stervende maatschappij,
waarin millioenen proletaren naar arbeid snakken en tot lediggang gedoemd zijn, de
kunstenaar zijn roeping als roeping verstaan? In déze maatschappij moet hij kracht,
weerstand en uithoudingsvermogen puren uit zijn aangeboren of aangekweekt idea-
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lisme. Hij moet den taaien wil in zich hebben om iedere ontbering te weer- en
doorstaan, wil hij in staat zijn, althans eenigen tijd zich te wijden aan zijn kunst. Hij
moet zich onweerstaanbaar stalen tegen telkens zwaarder wordende materieele zorgen,
wil hij den lust en de kracht tot scheppen behouden. Maar die naar zijn aard niet zoo
sterk wezen kán, zal zich, hij moet toch eten, ook zijn vrouw en kinderen hebben
magen die om voedsel vragen, schikken naar wat de geld-bezittende klasse, naar
háár smaak, dat is met de maat harer smakeloosheid gemeten, wansmaak, van hem
eischt.
En in het tijdsgewricht waarin wij thans leven, waarin voor tienduizenden arbeiders
geen werk, slechts kommer en ellende is, waarin de bezittende klasse de angst voor
eigen lijfsbehoud om het hart geslagen is, is de nood onder de kunstenaars wel zéér,
erbarmelijk hoog gestegen.
Wat doen de regeeringen van alle kapitalistische landen voor de
kunstenaars-in-nood? Haast niets. Hier en daar strooit een regeering een fooi uit naar
de hulpbehoevende kunstenaars en de kunstenaars in hun zeldzame, bijna verfoeielijke
gemoedelijkheid, aanvaarden den hoon en de gaven. Zij die, in cultureelen zin, de
scheppers zijn van de hoogste waarde worden zoo hier en daar, en dan nog zeer
bescheiden, zij mochten zich eens te buiten gaan aan overdaad, beliefdadigd en zien
nog altijd niet in dat dan nog maar deze kunstenaars worden ‘gesteund’, die als de
kleerenmaker Landsheil in Multatuli's ‘Vorstenschool’, na rijp beraad gekozen hebben
de kleur die zijne majesteit behaagt.
‘Ministrieele subsidie's zijn een fraai gebaar, een modern gebaar: de geste
van twee vliegen in één klap. Liefde tot het vaderland en liefde tot de
kunst. De regeering zal de kunst helpen als de kunst de regeering helpt’.
Eduard Coenraads, in No. 5 van ‘De Nieuwe Tijd’ 1920).
Al deze bovengenoerde zaken worden door verschillende sprekers, iedere spreker
voor de groep van kunstenaars die hij vertegenwoordigt op het kunstenaars-congres,
dat op 25 en 26 Maart a.s. in het Muziek Lyceum te Amsterdam zal worden gehouden,
aan de orde gesteld. De vraag Arbeid en Brood voor de kunstenaars, niet als een
fooi, niet in den vorm van pariculiere liefdadigheid, die vernedert en den mensch
demoraliseert, maar als een recht, zal daar onder de oogen worden gezien en zullen
de middelen worden beraamd, de wegen aangegeven waarlangs dit zal kunnen worden
bereikt.
Het wordt nu eens eindelijk tijd dat de gemeenschap zich het lot aantrekt van de
kunstenaars die onder de gevolgen der eindelooze economisch crisis het allernoodigste
ontberen. En het wordt meer dan tijd dat de kunstenaars zélf opkomen voor hun recht
op Arbeid en Brood en dat zij inzien zij zelf en zelf alleen, om dat te bereiken, de
handen aan den ploeg moeten slaan.
Van ons socialistische kunstenaars mag er niet één op dit congres ontbreken. Van
óns moet den stoot naar alle kunstenaars uitgaan. Want álle kunstenaars zijn
noodlijdend, allen gaan zwaar gebogen onder den zwaren druk dezer tijden en wij
allen te samen moeten op dit con-
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gres de lijnen weten uit te stippelen waarlangs kan worden verkregen wat allen
behoeven.
Want, niet waar, de maatschappelijke verzorging van ieder individu is het primaire,
de geestelijke verzorging het secundaire. Zeker, ieder mensch heeft andere behoefte
dan stoffelijke alleen. Maar de stoffelijke verzorging is het middel om de geestelijke
werkzaamheid mogelijk te maken. De materieele welvaart is het onontbeerlijk voedsel
voor het geluk om te arbeiden.
Dat zag zelfs de zeer bezadigde predikant-letterkundige, Cd. Busken Huet, of
omstreeks 1878 in, zouden wij in 1933 den strijd daarvoor niet aanbinden?
Allen dus óp naar het ‘Congres kunstenaar in de crisis’.

Huisuitzetting
door Carel van Oeveren.
Morgen om tien uur - zoo klonk het bevel -,
Gaan we je boel verkoopen.
Zes weken huurschuld - de man trekt van 't steun Honger en droefheid drenzen hun dreun -!
De mensch durft niets meer - dan - hòpen -!
's Morgens om tien uur - de straat zwàrt van volk Toonend hun solidair zijn Deurwaarder komt met z'n knechies en blaat:
‘Is dat rapaille tot zóó iets in staat?!
Werkelijk - kàn zooiets wáár zijn?!’
Vlak voor de deur staan kam'raads - kop aan kop:
Mènschen -, die niet verwikken.
De trappen, de ramen - kijk goed! - puilen uit -!
Dàn - snerpt een felle politiefluit -,
Hartstochtelijk laaiende blikken -!
De menschen zijn tot het uiterst bereid -,
Eén in hun strijd -, één van zinnen -!
Marcheerend in ren - komen knuppelaars aan Zien dan een strijdbereid leger staan,
En -, durven niets te beginnen -!
‘Rapaille’ - het stáát - geeft de daad - stil - bewust -,
Minachtend politieparade -!
d' Agenten staan wat te grijnzen - ziet Maar de makkers - de kérels - ze deinzen niet Zóó moet het zijn - Kameraden!
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Zwenkt Bakboord!
door Jan van Weelden.
hoeveel knoopen je vaart, kap?,
welke kaap gepasseerd?
staat dát in je logboek geschreven?
zit er eelt op je vuist? man je pen staat verkeerd......
een matroos heeft, als een schip, ook een steven!
sla verder een blaadje
nog één witte plek?
dat denk-ie, daar kan je naar fluiten!;
het logboek vertoont - ha -...... een bloedroode vlek:
de jongens van ‘De Rotterdam’ muiten!!!
de golven bedwingen
dat kan een kap'tein
zijn schip weerstaat stormen en hoozen maar één macht blijkt sterker dan alles te zijn:
de solidairiteit der matrozen!
haal bakzeil gij reeders,
wij wisselen koers!
wij steven op andere haven!
wij vieren de wimpels met hongerfloers:
wij waren, maar zijn niet meer slaven......
vereelt onze handen
de gelaten verweerd,
maar de harten zijn rood als de lippen.
wij stormen, in veilige haven gemeerd,
de reedersprauw op de klippen!
de ankers gelicht!
trem bij! - vuuren an!!
maak stoom! - smeer! - de krukken gaan draaien!......
wij jagen full speed heel de rataplan
met baas en bons naar de haaien!!!
stoomt Potemkins
van de koopvaardij!
zwenkt bakboord! koerst links! seint: V - I - C - T - O - R - I - E!!!
slaat open het logboek, bij de roode zij'
zij meldt de matrozen de glorie!!!
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Boekbespreking
Een gevaarlijk boek. door Dr. J.A.N. Knuttel.
De kunst in den klassestrijd. Kort overzicht van de Nederlandsche
Letterkunde, door C. de Dood. N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam
1932.
In lang heeft geen boek mij zoo hartelijk doen lachen als dit, maar daarom is zijn
verschijning niet minder een schandaal. Hier is iemand over letterkunde aan het
schrijven gegaan, die niet alleen over onvoldoende feitenkennis beschikt, maar wien
bovendien elk historisch inzicht ontbreekt, wiens aesthetisch
onderscheidingsvermogen zeer beperkt is en die zich nooit ontziet, zwart wit te
noemen, wanneer het in zijn kraam te pas komt.
Reeds de inleiding bereidt ons voor op wat wij te wachten hebben. Na de
verzekering, dat de schrijver wil betoogen, ‘dat de litteratuur haar hoogste schoonheid
ontleent aan de opstandige strooming in het volk’, een zeer simplistische en goedkoope
beschouwing van zeer ingewikkelde verschijnselen, komt een uitkraming van
onverteerde wijsheid over het wezen der taal, die met het onderwerp niets hoegenaamd
heeft te maken en die uitdraait op de geweldige onthulling, dat ‘de taal geen erfelijke
eigenschap van den mensch is.’ Na eenige zotheden over taaltakken en dialecten,
waaruit blijkt, dat de schrijver de beteekenis van de termen die hij gebruikt niet eens
verstaat en een stuntelig overzicht van de ridderromans, krijgt De Dood gelegenheid
een eerste bewijs voor de juistheid van zijn theorie te leveren in zijn beschouwing
van Jacob van Maerlant. Hij valt met de deur in huis:
De middeleeuwsche litteratuur van geheel Europa (fraai uitgedrukt? K.)
doet ons verscheidene groote en hoogstaande persoonlijkheden kennen,
doch in deze heele litteratuur vindt men geen grooter dichter, edeler denker,
scherper criticus en hartstochtelijker opstandeling dan Jacob van Maerlant.
Het is niet mogelijk, hier toe te lichten, waarom dit een belachelijke, chauvinistische
overschatting is van een respectabele figuur, die noch buitengewoon als dichter, noch
een oorspronkelijk denker was. Evenmin kan ik al de baarlijke nonsens aanhalen die
De Dood over Maerlant ten beste geeft, maar ik mag niet voorbijgaan de stelling ‘dat
in het werk van Van Maerlant het revolutionnair socialisme van heden ten volle en
in concreten vorm (de D. onderstreept) aanwezig is’, ja dat Kautsky een van zijn
redeneeringen ‘zij het ook onbewust, letterlijk (d.D.) overneemt’. Het socialisme
van De Dood, dat in concreten vorm en ten volle bij Maerlant is te vinden, moet wel
zeer eigenaardig zijn en inderdaad lazen wij op blz. 25 van ‘Het groote Mededoogen,
zonder 't welk geen sociale vooruitgang, ja zelfs geen sociale kritiek, voorstelbaar
is’. Niet de nood en het verzet der massa's, maar het mededoogen van..... ja, in
elk geval dan toch van niet-proletariërs als drijfkracht, zoo ziet het socialisme
van De Dood er uit. En deze man heeft de weergalooze brutaliteit met Marx te
schermen en zich historisch-materialist te noemen. Dat ook het heele feminisme en
anti-militairisme bij M. is terug te vinden (hij verschilt in zijn opvattingen niets van
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de modernste anti-militairisten), kan hierna niemand verwonderen. In 't voorbijgaan
heeft hij ook nog de Nederlandsche schrijftaal geschapen.
Hoe weinig historisch gevoel De Dood heeft, blijkt nogmaals als hij zijn volgend
hoofdstuk betitelt ‘De Vos Reynaerde’ en het lied - deze beide verschillen namelijk
slechts 200 à 250 jaar. Terwille van de opstandigheid wordt de roover Reynaert een
‘burger’. Over den Duitschen oorsprong van de meeste liederen, over de landsknechten
geen woord. Daarentegen een fenomenale ontdekking: de geestelijke liederen zijn
grootendeels voor de kinderkamer gemaakt. Alleen de meest fundamenteele onkunde
omtrent het middeleeuwsche denken en de middeleeuwsche verhoudingen kan zoo
iets zots doen neerschrijven. Even verder behaalt De Dood een daverend lachsucces
door de in 1930 door Jan Waleh gemaakte vertaling van een oude Fransche klucht
bij de middelnederlandsche dramatiek in te deelen. Uit den onzin over de rederijkers
visch ik op, dat in anderhalve eeuw (dus 1400-1550) geen enkel behoorlijk gedicht
is geschreven, behalve door Anna Bijns. Afgezien van de vrij talrijke
rederijkersgedichten, die poëtischer zijn dan die van Anna Bijns en van meer, was
dit toevallig juist de bloeitijd van het lied!
Dat over het opkomend handelskapitalisme en de hervorming geen verstandig
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woord wordt gezegd, begrijpt men. Uit de dwaasheden die wel gezegd worden, slechts
enkele grepen. Bredero wordt geprezen om de daverende vroolijkheid in dat liedje
over ‘het wijf dat spon, al op een houten spinnewiel’ - dat hij helaas niet heeft gedicht.
Een meesterwerk als de Klucht van den Molenaer heet ‘een vrij verachtelijk stuk
platte boertigheid’. De Spaansche Brabander wordt niet eens genoemd, evenmin
Moortje. Alleen door wat hij over Bredero schrijft wordt de onbevoegdheid van De
Dood om literatuur te beoordeelen al afdoende bewezen. Dat Vondel de tweede
groote revolutionnair is, heeft men zeker reeds vermoed. Dat hij steeds en nog wel
erg onderdanig aan de zijde der heerschende klasse, inzonderheid de Amsterdamsche
regenten stond, dat zijn katholicisme reactionair was, dat juist de stadhouderlijke
partij die der kleine burgers was en de dominees hun woordvoerders waren, wordt
volkomen genegeerd. Vondel wordt ook geweldig overschat, 't is alleen jammer, dat
hij Thomas More niet gekend heeft. Dan was hij vast socialist geworden. Van Cats'
beteekenis begrijpt de schrijver ook niets, dat de al te bedachtzame man een losbandig
leven leidde, zuigt hij puur uit zijn duim. En nu springen we ('t wordt toch al te veel
eer) maar over naar de tachtigers. Ook hier een paar frases in plaats van historische
ontleding. Bij de voorbeelden wordt Byron geheel ten onrechte genoemd en Keats
maar heelemaal niet; Heine werd volstrekt niet ‘aanbeden’ en de groote belangstelling
voor De Balzac kwam eerst later. Geen enkele figuur wordt scherp of fijn
gekarakteriseerd, de meeste appreciaties zijn geheel onjuist, evenals menige keuze
voor het uitteraard beperkt aantal schrijvers dat kon behandeld worden. De grootste
kunstenaar, Jac. van Looy krijgt twee regels. Van het onderscheiden van stroomingen,
behalve dan de zeer heterogene socialistische, is geen sprake. Komt dit socialisme
aan de orde, dan volgt ten aanzien van de hoofdfiguren een vrijwel critieklooze
opkammerij. Als we dan denken klaar te zijn komt er opeens nog een hoofdstuk van
de romans, waarin na een verwarde verklaring van het begrip, teruggegrepen wordt
tot de 17de eeuw en verder in sneltreinvaart rijp en groen van Van Lennep tot heden
wordt afgehandeld. De roman staat, schijnt het, los van periodes en scholen - of is
dit een lijst van vergeten namen? Het smalen op Ali Smeding, het verheffen van
A.M. de Jong, zijn onder vele onjuiste kenschetsingen weer typeerend voor De Dood's
gebrek aan aesthetische critiek. Een zeker licht wordt op deze warhoofderij geworpen,
door het noemen van Bolland als (naast Van Deyssel en vooral Querido) groote
taalverrijker. O, waalt de wind uit dien hoek, zijn we geneigd te zeggen. Vandaar
wellicht ook die zucht om allerlei historisch geworden begrippen te toetsen aan een
woordafleiding (juist of niet), zooals de onzin op pag. 216 over cerebraal.
Dat ik de verschijning van dit boek een schandaal noemde, is niet zoo zeer, omdat
De Dood zijn onkunde gebruikt om werkverschaffingsobjecten aan typografen te
leveren, maar omdat een vrij groote kring van arbeiders, die zich willen ontwikkelen
een product voorgezet krijgt, dat beneden elk mij bekend burgerlijk staat en het
socialisme slechts kan compromitteeren.

Rubber. - Koelie.
Romans door mevr. M.H. Szekely Lulofs. Uitgave Elzevier,
Amsterdam.

Links richten

Toen wij deze twee koloniale romans van mevrouw Szekely Lulofs gelezen hadden,
toen kwam bij ons de lust op, in de boekbespreking van Links Richten niets over
deze boeken te zeggen, maar alleen in een reeks citaten het werk zelf te laten spreken.
Wij zetten ons aan het kopieeren, wij schreven één bladzijde, twee bladzijden, vier
kantjes, toen beseften wij, dat het onmogelijk was, dat er geen keus viel te maken,
dat wij, zoo voortgaande, de heele roman zouden overdrukken.
Inderdaad, misschien ware de plaatsruimte van Links Richten niet beter te benutten
dan door onze pagina 's voor mevrouw Lulofs open te stellen. Nog altijd is het
koloniale probleem een der brandendste vragen der revolutionnaire politiek, nog
altijd zitten de bannelingen aan den Digoel, nog altijd ranselt de rotan in Glodok.
Wij herinneren ons echter niet, dat er, sinds de dagen van Multatuli, een zoo felle
aanklacht tegen de koloniale uitbuiting is verschenen, een boek dat zoo geschikt is,
om den arbeider in Holland het schaamrood naar de kaken te jagen en zijn hart sneller
te doen kloppen van verontwaardiging en strijdlust als dit boek: Koeli.
Toch is mevrouw Lulofs allerminst een revolutionnaire, de heldenstrijd der partij
kommunist Indonesia, het ontwakend bewustzijn der massa's, de stakingen en
propaganda zijn in deze boeken niet te vinden, gevaarlijk werkt het, wanneer mevrouw
Lulofs het doet voorkomen alsof er, in de behandeling der koelies, toch wel iets ten
goede is
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veranderd, zij voelt dikwijls nog een duidelijke sympathie voor die blanda's, waaraan
wij slechts met walging en afkeer kunnen denken.
Haar getuigenis wordt er slechts des te waardevoller door. Hier kan niemand
spreken van partijdigheid of propaganda, van vooringenomenheid of de hand van
Moskou. Maar het beeld dat zij, met weergaloos kunstenaarsschap, schetst, van deze
Indische uitbuiterswereld, is zoo ontzettend, zoo aangrijpend en ontroerend, dat
Dante's Hel daarbij vergeleken ons een bijna kinderachtige fantasie toeschijnt. Deze
twee boeken van mevrouw Lulofs, waarvan ‘Koelie’ verreweg het belangrijkste is,
zijn niet slechts boeiende, spannende en hoog artistieke lectuur van begin tot einde,
zij zijn onmisbaar voor iedere arbeider die iets over het leven in Indonesië wil
begrijpen, zij zijn in de handen van den revolutionnair machtige wapens tegen het
opkomende nationalisme en fascisme, zij behooren een eereplaats te hebben in de
boekenkast van iederen arbeider, dien het met de bevrijding der koloniale volkeren
ernst is.
(J.L.)

Ter Bruiloft.
Sam Goudsmit. - Uitg. Ned. Keurboeken.
Geeft ons. zoo roept Links Richten den Nederlandschen schrijvers toe, geef ons in
Uw werk, zonder fantasie of romantische versiering de strijd der arbeidersklasse van
onze eigen dagen, de klasse-worstelingen van het Nederlandsch proletariaat, zijn
vijanden en zijn vrienden. Geef ons datgene, wat noch Dekker, noch Last, noch
Vanter tot nog toe ìn hun prosa beschreven, het reëele beeld van onze krisistijd, met
den invloed der kommunistische partij, met revolutionnair perspectief, met de
stroomingen waartusschen de arbeidersmassa heen en weer wordt getrokken. En ziet,
als antwoord op onze luide eischen legt een schrijver, die tot nog toe (waarom
eigenlijk?) buiten onze groep stond, zijn roman ‘Ter Bruiioft’ op onze recensietafel.
Een boek over het Amsterdam uit de krisisjaren, een boek met duidelijk uitgesproken
revolutionnaire sympathie, een boek over de C.P.H. en de S.D.A.P., de R.V.O., de
I.R.H. en de fascisten. Ziedaar een feit, dat inderdaad met een krijtstreepje aan den
balk geteekend moet worden, een feit, dat bewijst hoezeer gelukkig aan alle kant de
revolutionnaire kentering in de lucht zit. Beteekent dit, dat wij het nieuwe boek van
Goudsmit in alle opzichten kunnen aanbevelen? Het beteekent dit natuurlijk niet. De
revolutionnaire literatuur van Nederland staat nog in de kinderschoenen, zij heeft,
evenals het Nederlandsche proletariaat zelve nog zware en dure lessen te leeren eer
zij, zooals de Russische maats, den rechten weg naar de overwinning kan vinden, in
haar zullen waarschijnlijk alle sektarische tendenzen, alle ideologische verdoolingen,
welke onder het Hollandsche proletariaat leven, telkens weer opduiken en slechts
een niets ontziende vlijmscherpe zelfkritiek, slechts een voortdurend verdiepen van
ons marxistisch politiek en litterair inzicht zullen kunnen voorkomen, dat het kind,
dat met vallen en opstaan moet leeren loopen, niet op een kwaden dag zijn beenen
breekt bij het vallen.
Zoo zijn er ook in dit boek ideologisch zeer zwakke plekken, wij denken b.v. aan
blz. 191 waar de schrijver zelf onder den invloed schijnt te zijn gekomen van het
koffiehuisgeleuter, dat hij elders zoo meesterlijk geeselt, zoo moet men zelfs in het
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algemeen konstateeren, dat Goudsmit van huisuit met zijn sympathiën in den
anarchistischen hoek zit, hij is niet doorgedrongen in het Marxisme, hij weet
hoegenaamd niets van Sowjet-Rusland, en hij is allerminst nog een overtuigd
kommunist, maar net als de beste arbeiderselementen uit de oude Domela-beweging,
komt hij onder den indruk van kommunistisch élan en daadkracht en de beste deelen
van zijn boek zijn o.a. die waarin hij de bazar der I.R.H., de demonstratie in Den
Haag en de stempeldagen in de Jordaan voor ons schildert.
Daarnaast levert de schrijver prachtig werk bij zijn bestrijding van het fascisme,
het sociaal-demokratisch bonzenverraad en de zelfgenoegzame burgerlijkheid der
arbeiders-aristokratische elementen. Zijn psychologisch inzicht is dikwijls
bewonderenswaardig en figuren als Louw, Piet Woudenberg en Marie zijn in staat
om het hart van iederen proletariër sneller te doen kloppen.
Neen, dit boek beteekent ongetwijfeld een groote aanwinst voor onze
revolutionnaire letterkunde en wij zouden kunnen volstaan met hier en daar de
ideologische foutjes aan te stippen, wanneer wij niet helaas een veel belangrijker
gebrek aan moesten wijzen, het bezwaar dat het boek stylistisch onleesbaar is
geworden. Het boek is namenlijk geschreven in...... telegramstijl, en ik geef het zelfs
den meest welwillenden proletarischen lezer te doen om zich door een telegram van
232 pagina's heen te werken! Hoe, in den naam van Oudegeest (als wij dan als
proletarische vrijdenkers niet meer
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van den duivel mogen spreken), is een auteur als Goudsmit er toe gekomen zijn
Nederlandsch door een zoo afzichtelijke gehaktmolen heen te draaien die strijk en
zet kop en staart van iedere sin afhakt en de gesprekken van onze arbeiders
kondenseert alsof ze allen in Lacedemonië in plaats van aan de Zaanstreek geboren
waren. Een enkel willekeurig voorbeeld op blz. 106 (het gaat over het verkoopen
van I.R.H.-bonnetjes).
Vrouwen langs de stalletjes:
‘Mot me man maar doen hoor. Ja die heb ze wel genomen!’ Sjansjongens troeven
de ouwere nog af. Lachsnikjes toe van de hartelijke vrouwen. Steun voor uit de
kampen ontslagenen, in conflict met uitzendorganisaties en justitie, overal bij de
tewerkstelling verzet. Vakvereeniging van groote oude democratische partij en
syndicalisten hun vertegenwoordigers in de ‘contact-commissie’, wilden dragelijke
verstandhouding. Redelijk protest bij al te prikkelende tekortkoming: in
laagconjunctuur geen revolutionnaire acties. Socialisme van uit economischen bloei.
Bij de communisten schrapzetting tegen verpaupering; eischen stellen en opdrijven;
nooit verzet aflaten.
Dat is nu precies even literair miserabel als het politiek juist is. Dat is de taal
gekondenseerd tot een busjesmelk, voedzaam misschien, maar zonder eenig aroma
van de frissche weide. Daar moet men eens een roman als ‘Sturm auf Essen’ of
‘Munition fabrik N. und K.’ naast leggen om de volle afstand van revolutionnaire
kunst tot Nederlandsche literatuur te voelen. Want, daar zit de kneep, Sam. Goudsmit
is nog voor alles literator. Hij is een ‘woordkunstenaar’ die nog met zijn eene oog
naar de burgerlijke kritiek kijkt en daardoor blikt het andere een beetje scheel als het
zich richt op de proletarische massa. Hij wil modern zijn en de korte periode invoeren
in plaats van Querido's langademige volzin, maar tegelijk kan hij zijn
impressionistische liefde niet loslaten en komt zoodoende tot een gewrongenheid,
die misschien psychologisch verantwoord is, maar die nog mijlen ver staat van de
voor alles natuurlijke dynamika van het socialistisch realisme. Het is jammer, want
(nog afgezien van de duurte van zijn boek, die op debet komt van den uitgever), zal
het Goudsmit de lezers kosten, juist in die kringen, voor wie hij toch dunkt mij zijn
boek wel bedoeld zal hebben. Laten wij echter niet al te zeer treuren. Goudsmit heeft
de eerste stap gedaan in onzen richting en zoo die stap ook nog wat wankelend uitvalt,
er is geen reden waarom de tweede niet vaster en forscher zijn zou. De weg naar een
revolutionnaire literatuur is nog lang en velen van ons zijn nog bezig de kaart van
het landschap te bestudeeren. Goudsmit is reeds de wandeling begonnen. En wie
zegt ons, dat hij niet als een der eersten het doel zal bereiken?
ARGUS.

De Intern. Arbeiders Theater Olympiade
De I.A.T.B. (Intern. Arb. Theater Bond), die haar hoofdzetel te Moskau heeft
(M.O.R.T.) heeft besloten Mei 1933 een Intern. Olympiade te houden. Het theater
moet als propaganda-wapen gebruikt worden als wapen, om de massa te mobiliseeren
tegen de nieuwe oorlog, als opklaring van de breede lagen der bevolking over de
gevolgen van zulk een oorlog. Verder opgave van het arbeiders-theater is het
weergeven van de grandioze opbouw van de Sowjet-Unie in een tijd, dat de wereld
gebukt gaat onder een geweldige crisis.
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De bourgeosie hoopt dat het haar zal gelukken een uitweg uit den crisis te vinden,
door de gevolgen hiervan af te wentelen op de schouders van de arbeidersklasse, en
een nieuwe oorlog speciaal tegen de Sowjet-Unie te provoceeren. In bijna alle landen
gebruik de bourgeoisie 't theater voor deze doeleinden om chauvinistische,
vaderlandsche stemmingen te verwekken. Het theater is een labyrinth van leugen en
bedrog, en moet den arbeider de illusie geven, dat met vreedzame middelen de
armoede, honger en werkeloosheid wel zal worden opgelost.
Op het gebied van den idiologie in de kunst beweren zij nog steeds, dat de
arbeidersklasse de kunst als zoodanig niet kan beheerschen. De arbeidersklasse moet
zich tevreden stellen met de heerlijkheden die de heerschende klasse hen voorzet.
En welke zijn die heerlijkheden, wanneer zij niet chauvinistisch of militairistisch
zijn? Dwaze, zoutelooze amusementskunst, leeg oppervlakkig gedoe, nergens een
spoor van kunst van en voor dezen tijd, kunst, die de problemen van dezen tijd
behandelt, kunst als strijdmiddel, als wapen in dienst der arbeidersklasse.
Het theater leeft niet meer, is stervende en ligt in crisiskrampen, evenals het
kapitalisme, waarvan het een afspiegeling is. Daarom ziet men dan ook vele
kunstenaars teleurgesteld het kamp der bourgeoisie verlaten en front maken met de
arbeidersklasse.
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Dit gelukkige verschijnsel komt in de eerste plaats door de steeds omvangrijker
wordende rev. literatuur en muziek door het ontstaan van nieuwe strijdliederen en
door het groeien van een arbeiders-theaterbeweging. Deze beweging wordt van dag
tot dag grooter, bewuster en verovert steeds nieuwere vormen en nieuwere
strijdmethoden.
Het arbeiders-theater is niet een gesloten ruimte, waar stukken worden opgevoerd,
het is het theater van de straat en het plein, het theater in en uit de demonstraties en
stakingen. In dit theater speelt men de actueele gebeurtenissen, dit theater toont niet
alleen het leven der massa, maar wordt ook georganiseerd door de massa.
Onder deze omstandigheden krijgt de voorbereiding van de Int. Arbeiders
Olympiade een bijzondere belangrijkheid voor de verdere ontwikkeling en vestiging
van het Prol. Strijdtheater. De Olympiade moet helpen een nieuwe kunst voor
millioenen arbeiders te scheppen. De Rev. Kunstenaarsorganisaties uit alle landen
moeten daarbij helpen. De muur, die deze organisaties van de massa scheidt moet
afgebroken worden. Alle proletarische organisaties moeten geïnteresseerd zijn in de
Olympiade, vooral de schrijvers en componisten. De Int. Theater Olympiade zal niet
alleen een overzicht geven van de resultaten van het arbeiders-theater, maar
tegelijkertijd de ontwikkeling van de Prol. cultuur in de kapitalistische landen, het
resultaat van de arbeid van alle rev. massa-organisaties toonen.
De bourgeoisie lokt de arbeider in haar kwasie arb.cultuur en
propaganda-vereenigingen en tracht ze zoo van de werkelijke strijd van een werkelijke
rev. strijdkunst af te houden. Maar de arb.klasse wordt zich van deze bedriegerij
bewust en begint te begrijpen het machtige wapen, de kunst in de klassestrijd. Daarom
is er onder de rev. kunstenaars van alle landen een geweldige belangstelling voor de
aanstaande Olympiade.
De I.A.T. conferentie te Moskau, Nov. 1932, als voorbereiding van de Olympiade
gaf daar een duidelijk beeld van. Alle landen hadden hun afgevaardigden, arbeiders
en kunstenaars, vertegenwoordigers van het Prol. Theater en Agitprop-troepen naar
Moskau gezonden, om aan deze conferentie, die 7 dagen duurde deel te nemen.
Buitengewone resultaten op het gebied van Prol. Theaterkunst zijn reeds te Japan
bereikt, terwijl Tschecho-Slowakije een groote hoogte heeft bereikt op het gebied
van Agitprop-werk. Alle landen, ook Holland, waren op deze conferentie
vertegenwoordigd. Bij gelegenheid hopen wij uitvoerig terug te komen op deze
conferentie, waaraan een tweedaagsche muziekconferentie verbonden was. De beide
conferenties gaven blijk een groote eensgezindheid en een groote activiteit ter
voorbereiding van de Olympiade.
Begin Mei 1933 zullen de troepen te Moskau samenkomen; daar zullen de
ondervindingen besproken, methodes uitgewerkt worden. De wapens gesmeed worden
door verdere strijd door middel van de kunst. Daarom is de oproep tot de deelneming
aan de Olympiade van geweldige belangrijkheid voor allen die werkzaam zijn op
gebied van de kunst. Aan deze Olympiade zullen de Arb. Theaters van alle landen
van Europa en Japan, China en Amerika deelnemen, terwijl uit de Sowjet-Unie 6
theater-Agitpropagandatroepen en 4 T.R.A.M. (Arb. Jeugd Theater) door een
commissie gekozen zullen deelnemen. De Arb. theater- en Agitproptroepen zijn in
elk land ondergebracht bij de A.T.B. van dat land, die is aangesloten bij de I.A.T.B.
te Moskau.
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De Agitproptroepen en Arb. theaters, in Holland aangesloten bij de A.T.B.H.,
zullen allen aan de Olympiade deelnemen, d.w.z.: zij zullen onderlinge wedstrijden
organiseeren. De beste troep uit een plaats (door een commissie gekozen), zal
deelnemen aan de districtswedstrijd. De troep gekozen uit deze wedstrijd zal naar
Amsterdam gezonden worden, waar einde Maart, begin April een Holl. Olympiade
zal plaats hebben en de beste troep gekozen zal worden, die naar Moskau zal worden
gestuurd.
Deze voorbereiding kost geld, veel geld, reisgeld van de troepen naar Amsterdam,
reisgeld van de gekozen troep naar de Sowjetgrens. (vandaar af is de troep de gast
der U.D.S.S.R.).
Maar even noodig als geld zijn de stukken, die geschreven moeten worden. De
muziek, die gecomponeerd moet worden. Het Agitprop-werk is een hoogst belangrijk
werk. Dit moeten de schrijvers en componisten inzien. De A.T.B.H. wacht, wacht
op stukken als op brood! De A.T.B.H. doet een beroep op van de rev. Holl. schrijvers
om stukjes, scènes voor de troepen, een beroep op de componisten om goede liederen
en begeleidende muziek bij de scènes, want Agitpropwerk is actueel, er moet steeds
nieuw materiaal komen.
De A.T.B.H. heeft besloten de I.A.T.B. voor te stellen de schrijver, die het beste
stuk schrijft, de componist, die de beste muziek maakt, te doen deelnemen aan de
Olympiade te Moskau. De tijd dringt, nog slechts enkele maanden scheiden ons van
deze Olympiade! Revolutionnaire schrijvers en componisten van Holland, stelt U in

Links richten

139
verbinding met de A.T.B.H. secretaris Cleemputte, Kromme Mijdrechtstraat 16,
A'dam.
Neemt kennis van het werk, door toelichting en materiaal. Gaat met de A.T.B.H.
aan den arbeid, ter voorbereiding van de Int. Arb. Theater Olympiade.
Vormt een front met de arbeidersklasse en weest solidair met het proletariaat in
den strijd voor het kommunisme.

Foto als wapen in de klassestrijd.
door S. Palsma.
De foto raporteert, geeft de toestand zooals zij is, liegt niet, is niet afhankelijk van
een speciale uitleg, kan nooit bestreden worden, is documentair, overtreft als rapport
alle andere schriftelijke of mondelinge rapporten van ooggetuigen.
Voorbeeld:
De foto die gemaakt werd, waarop de amerikaansche anarchist Mooney voorkomt
en een klok die de tijd aanwijst, welke op de foto zichtbaar is.
Op dat tijdstip gebeurde de aanslag, die Mooney aangewreven wordt en waarvoor
hij thans 15 jaar onschuldig in de gevangenis zit.
Het was uitgesloten, dat Mooney op twee plaatsen tegelijk kon zijn.
Foto is de fixeering van een oogenblik.
Dit oogenblik kan typeerend zijn voor een toestand.
De fotocorrespondent heeft tot taak, de meest typeerende momenten van een
toestand vast te leggen.
De propagandistische taak van een fotocorrespondent is om elke toestand vanuit
het standpunt van den klassestrijd te bezien. Hij moet op de hoogte zijn van de
factoren die de klassestrijd beïnvloeden.
De foto wordt dan pas een wapen in de klassestrijd, als de fotograaf de suggestie
van de factoren als propagandamiddel begrijpt.
Hij zal een klassebewust oog op de toestand moeten hebben. Dan zal hij aan die
factoren die als aanklacht tegen dit systeem het meest naar voren komen de meeste
aandacht moeten besteden.
Niet heel vaak foto's maken is van belang, maar rake foto's, die aansluiten bij de
propaganda gevoerd in de klassestrijd.
Een propagandist is dan pas waardevol, als hij de nadruk kan leggen op die dingen,
die invloed hebben op de mobilisatie van de massa voor de klassestrijd.
Deze dingen zijn de argumenten in de propaganda.
Alleen de grootst mogelijke directe eenzijdigheid geeft de grootste kracht aan de
correspondent.
Hij moet het alleen maar vanuit één standpunt, fel belicht kunnen zien.
Met de wapens tusschen twee fronten staan is beide partijen in de weg loopen.
Het heet niet voor niets klassestrijd.
De uitersten bevechten elkaar, wat er tusschen staat loopt in de weg en houdt beide
partijen van de strijd af. ...............
De klasse-bewuste correspondent moet zich hiervan doorloopend rekenschap
geven.
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Geen objectiviteit, maar klasse-bewuste subjectiviteit maakt de kracht van de
klasse-strijd uit. ............... ..................
De klasse-bewuste fotocorrespondent moet eenzijdig ingesteld zijn en in deze
eenzijdigheid zijn propagandistische elementen zoo fel mogelijk belichten, dat is
suggestie. Het foto-apparaat zoodanig gehanteerd, is een waardevol wapen.
Dit verlangt geoefendheid en studie.
De klasse-bewuste proletariër kent maar één doel, neerwerping van het
kapitalistisch gezag. ......... ............... .........
Elk middel wat hem daarin ten dienste staat moet hij als wapen tot zich trekken.
De overwinning ligt bij hem, die de wapens het beste hanteert. Een wapen hanteeren
vereischt oefening. Het is dom te veronderstellen, dat alleen het feit dat je proletariěr
bent, voldoende zou zijn om in de klassestrijd wapens te kunnen hanteeren.
De taak van een klasse-bewust proletarisch strijden, is zich te oefenen en meester
op de wapens van de klassestrijd te worden.
De oefening van de proletarische fotocorrespondent moet in de eerste plaats het
hanteeren van zijn toestel zijn, in de tweede plaats de bestudeering van de suggestie.
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Geen romantiek, geen kunst, maar zakelijke felle-suggestieve propaganda: tactisch
ingesteld op de klassestrijd, technisch ingesteld op het vak.
Links Richten wil niet alleen het woord als middel in de klassestrijd hanteeren,
maar ook het beeld. Hierom zijn fotocorrespondenten noodig.

Waarom onze fototentoonstelling in Den Haag door de politie werd
gesloten.
Uitgaande van de hierboven ontwikkelde stellingen organiseerde Links Richten in
den Haag, in samenwerking met de Arfots een tentoonstelling van Nederlandsche
en buitenlandsche arbeidersfoto's. De eenheid van foto en litiratuur als wapens in
den klassestrijd werd niet slechts gedemonstreerd door een tafel vol boeken van rev.
schijvers, die dezelfde onderwerpen behandelden als de fotografen. Belangrijker nog
was de eenheid van foto en tekst. Deze wekte dan ook in de eerste plaats de woede
op van bourgeoisie en politie. Verscheidene teksten moesten verwijderd worden.
Toen later een nummer van Links Richten met het gedichtje ‘Vogelvrij’, naast een
foto van het antioorlogskongres opgehangen werd, achtte de politie het noodig te
demonstreeren hoe vrij wij leven, en sloot de tentoonstelling. Duidelijker kon het
belang dezer arbeidersfoto's voor den klassestrijd niet bewezen worden. Toch waren
natuurlijk op deze eerste tentoonstelling nog vele zwakke plekken. Het was niet de
schuld van Links Richten, dat de Duitsche inzending aan de grens werd
tegengehouden. Dat echter geen enkele foto betreffende de koloniale terreur aanwezig
was, is een leelijke leemte. Ook de boekentafel was ver van volledig, terwijl we
daarentegen enkele kontrarevolutionnaire boeken met verbazing zagen liggen. Of
golden zij wellicht als afschrikkend voorbeeld? In ieder geval beteekent deze
tentoonstelling een daad, welke, dank zij de groote toewijding van de organisators
en ook door de verschillende gehouden lezingen een groot sukses is geworden. De
tentoonstelling werd bezocht door meer dan 500 personen. Het is het plan van ‘Links
Richten’ deze tentoonstelling ook naar andere afdeelingen over te brengen. Tevens
wordt de mogelijkheid overwogen, om in de afdeelingen wandkranten samen te
stellen met een kombinatie van tekst en foto's
De afdeeling den Haag hoopt zich in een scherp manifest onmiddelijk tot de
arbeiders gericht, met een protest tegen het kultuur-fascisme der politie.

Mededeelingen van het bestuur van Links Richten.
Ter protest tegen de arrestatie van kameraad Ludwig Renn, secretaris der Duitsche
sektie van de I.V.R.S., werden door Links Richten 5000 exemplaren verspreid van
een manifest, inhoudende een artikel van Niko Rost en een gedicht van Jef Last. De
S.K.K. zegde steun toe voor het verder voeren der actie. Ook de V.V.S.U.
ondersteunde ons protest. Inmiddels is Ludwig Renn uit voorloopige hechtenis
ontslagen.
In den Haag organiseerde Links Richten in samenwerking met de Vereeniging
Nederland U.S.S.R. een avond, waar Jef Last over de literatuur der Sowjet Unie
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sprak. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden vergaderingen voorbereid
met Jef Last, Geert Grub (Antwerpen), Nico Rost en Gans als sprekers.
De diskussieavond over het werk van Goudsmit werd door ongeveer 70 personen
bezocht. Een uitvoerige analyse van dezen avond verschijnt in het volgende nummer.
Een kursus voor arbeiderskorrespondenten is in voorbereiding.
Het bestuur werkt hard aan de verbetering der financieele positie van ons maandblad.
Het abonnementental neemt snel toe, doch de schulden, bij de oprichting van ons
blad gemaakt, drukken zwaar op de uitgave.
Wie het voortbestaan van ‘Links Richten’ wenscht, sture zijn steunpenning aan
Henk Bruintjes, Banjonetstraat 20. Ons orgaan heeft dringend kolporteurs noodig in
plaatsen waar wij geen afdeelingen hebben. Wie geeft zich hiervoor op?
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Provocatie
door Jef Last. (Vervolg.)
Zoo komt het dat de socialistische ideeën onder deze, in haar jeugd door dominees
en pastoors geestelijk vergiftigde, arbeidersgroep, slechts langzaam doordringen, en
waar zij veld winnen, daar is het meestal in den, voor het boerenverstand zoo
aanvaardbaren, nuchteren vorm der sociaaldemocratie; de strijd om een cent meer
en een uur minder kan door allen begrepen worden, vooral wanneer zij zich met den
noodigen eerbied voor baas en patroon laat verbinden. Al moet men, aan den anderen
kant, op dezen eerbied toch ook weer geen huizen bouwen.
In de haven komen de arbeiders uit het dorp snel in aanraking met de kameraden
uit het Noorden. De oude gewoonten slijten, de nieuwe denkbeelden worden wakker.
En wanneer de schroef al te fel aangezet wordt, kan komt onverwachts voor de
heerschers de uitbarsting, dan volgen de groote klassekonflikten zooals de stakingen
van '89, '96, 1903, 1907, 1911, 1917 en 1920 waarbij de geheele haven plat gaat.
Grinnikend kijken dan de zakkendragers en bootwerkers toe hoe studenten, bazen
en kantoorpersoneel tevergeefs trachten hun arbeid over te nemen. Een lichter met
onderkruipers uit de visschersdorpen vaart onder de Maasbrug door. Van boven
wordt ze bekogeld met klinkers die, dwars door de luiken heen, neerhagelen op de
koppen van de maffers. Een groote kraan van de steenkolenhandelvereeniging zet
zich, midden in de nacht, zoo maar van zelf in beweging en duikelt voorover in de
Maashaven, de helft van de brug waarop hij liep met zich meesleurend. De bereden
politie gaf gratis les in de eerste beginselen van straatgevechten. De bittere
werkelijkheid van het leven zorgt voor een opvoeding tot klassestrijders van een
steeds breedere massa.
Ook in Nederland ziet het kapitalisme zich gedwongen zijn eigen doodgravers te
kweeken!
Het was in deze omgeving dat Frits Reeders opgroeide, als 4e zoon van een, op
zijn 20e jaar naar de stad gekomen, Christelijken arbeider en, zooals vele jongens
van zijn leeftijd bezocht hij van zijn 6e tot zijn 12e jaar de openbare staatsschool,
welke tot officieele taak heeft haar leerlingen op te voeden tot alle Christelijke en
maatschappelijke deugden. Ware Frits Reeders een jaar of vier later geboren, dan
zou hij waarschijnlijk terecht gekomen zijn op een der tallooze religieuse scholen
waarmee, mede door het verraad der sociaal democratie, in de laatste jaren ons land
overdekt wordt. Zooals het nu was, genoot hij de zegeningen van een zoogenaamd
‘neutraal’ onderwijs dat in werkelijkheid natuurlijk tot taak heeft bruikbare en
gehoorzame knechten voor de bourgeoisie te produceeren. Want al heeft het liberale
burgerdom in 1902 de algemeene leerplicht doorgevoerd, omdat men in een moderne
fabriek nu eenmaal geen arbeiders kan gebruiken die niet lezen, schrijven en rekenen
kunnen, daarom was het toch nog allerminst de bedoeling aan het proletariaat ook
de gevaarlijke kunst van het denken te leeren. Daarom haten de proletariërkinderen
in Holland de school en

Links richten

142
zingen zij, na afloop van het zangonderwijs het volgende, zelf gemaakte lied, tot
uiting van hun opgekropte gevoelens:
De school dat is een apenhok, hoezee!
De apen zitten twee aan twee, hoezee!
De grootste aap staat voor de klas
Die slaat de kleinen op hun bast
hoezee hoezee hoezee!

De kinderen in Holland haten hun school, niet omdat ze, zooals b.v. de Berlijnsche
proletariërskinderen, zoo sterk doordrongen zijn van proletarische strijdlust, maar
omdat ze spontaan voelen hoe hun geestelijke groei hier verdrukt en vervormd, hun
jonge levenswil getemd en geknecht wordt. Stilzitten en op je beurt wachten is het
parool dat de schoollokalen vult met een doodelijke verveling. Zelf denken is
overbodig en ongepast, omdat de meester immers denkt voor allen. Zijn woord is
wet en zooals hij het dicteert, zoo is het. Eigen waarneming, onderzoek, analyse zijn
uitgesloten, de meester is de vertegenwoordiger van den alwijzen God op aarde en
het is zijn taak om de kinderen bij te brengen dat niet slechts de vreeze des Heeren
maar vooral ook de vreeze der heeren, het beginsel is van alle wijsheid. Zoo werkt
dan de heele schoolgemeenschap als een kapitalistische maatschappij in het klein,
niet uit liefde tot den arbeid, niet uit interesse of eigen behoefte, maar uit vrees voor
straf en uit een egoïstischen wedijver om den buurman, bij de wedloop naar de
hoogste rapportcijfers, de loef af te steken. Hoe minder solidariteit, hoe minder
kameraadschap, hoe beter het er later voor de heerschende klasse uitziet. Daarom is
klikken de hoogste deugd en voorzeggen de zwaarste zonde. Daarom zetten ijverige
leerlingen, die een wit voetje bij den meester willen halen, een vloeitje voor hun
werk opdat hun makker naast hun, die wat minder knap is in rekenen, toch vooral
niet af zal kijken. Wie het beste de jaartallen van dood en geboorte onzer Hollandsche
graven, stadhouders en koningen uit het hoofd kan opdreunen, krijgt een plaatsje op
de voorste bank; wie de eilanden van Indonesië niet volgens het rijtje op kan zeggen,
moet tot zijn schande voor de heele klas in de hoek staan. Verband tusschen leven,
school en arbeid bestaat niet, alles is grijze kennis uit stoffig geworden boeken en
iedere jongen die de kans schoon ziet, trekt er tusschen uit om te spijbelen en riskeert
de kans van 500 regels ‘Ik mag geen stukjes draaien’ tegen het genot van een dag
zwerven langs velden en sloten, terwijl de anderen de tandformule van het konijn
uit hun hoofd moeten leeren.
Op deze wijze bereikt de bourgeoisie het ideaal dat de meeste volksjongens,
wanneer zij van school komen, voor goed een hekel aan alle schoolsche kennis en
ontwikkeling hebben gekregen en dat zelfs de donkerste werkplaats waarin zij
terechtkomen, hun na de loodzware verveling der grijze schooluren een bevrijding
toeschijnt.
Ook Frits Reeders scheen het toe dat het echte leven pas ging beginnen toen hij,
als jongmaatje, in de kelder van een bottelarij werd aangenomen. Het was zijn werk
om het bier uit de vaten in flesschen te tappen. Wanneer de vloeistof daarbij beneden
het spongat gezakt was gebruikte men daarbij een gummislang als hevel. De jongen
had dan tot taak om net zoo lang te zuigen tot het bier in zijn mond kwam.
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Zoo leerde hij de smaak van deze volksdrank tenminste vroeg genoeg kennen en, in
den eersten tijd kwam het nogal eens voor dat de knechts hem, lachend, op een hoop
zakken neerlegden om zijn roes uit te slapen, wanneer de drank hem naar het hoofd
was gestegen.
Niet voor niets echter zegt het Hollandsche spreekwoord dat je aan alles went,
behalve aan hangen, en toen Frits 14 jaar was moest het een flinke kerel zijn die hem
met bierdrinken onder de tafel kon werken.
Als Frits tegenwoordig aan dien tijd terugdenkt is het hem of hij feitelijk dat heele
jaar in één doorloopende roes geleefd heeft, waarin alles hem hoe langer hoe
onverschilliger werd, en het beetje schoolkennis dat hij had opgedaan verdampte als
koolzuur uit bier dat men te lang staan laat, zoodat er tenslotte niets over blijft dan
een bitter en schraal drankje. Hij was ongemerkt op weg om een van die afgestompte,
permanente alcoholici te worden, die men 's avonds in ieder proeflokaal, op de hoeken
van de Rotterdamsche straten, kan vinden.
Maar het noodlot, of liever het geluk besliste anders en de vochtigheid in de kelder
werd oorzaak dat Frits Reeders leven onverwachts in de richting van het communisme
werd omgebogen.
Nadat de busdokter van het zekenfonds verschillende keeren verstrooid naar zijn
klachten had geluisterd kwam eindelijk de dag dat aspirine niet meer in staat was
om de pijnen zelfs maar tijdelijk te stillen; de dokter, die eindelijk tot een grondig
onderzoek overging, moest tot zijn verbazing geen simulatie maar een aanval van
ernstige rheumatiek konstateeren, daarmee was het werk in den kelder afgeloopen,
een lange periode van gedwongen rust volgde en Frits kreeg den raad om zooveel
mogelijk, als het warm weer was, zonnebaden te nemen.
Een goeie raad, maar net zoo moeilijk op te volgen als stereotype voorschrift van
versterkende middelen, dat men bloedarmoedige arbeidersvrouwen aanbeveelt die
nauwelijks weten hoe ze de centen bij elkaar zullen schrapen om brood en boter voor
het ontbijt te koopen.
Want al is de zon in Nederland nog altijd niet door de een of andere Naaml.
Vennootschap in monopolistitsche exploitatie genomen, je kunt toch moeilijk vergen
dat een arbeidersgezin iederen dag de spoorreis heen en terug naar het strand zou
betalen en op andere plaatsen is, in Calvinistisch Holland, het vertoon van een naakt
bovenlichaam uit zekedelijkheidsgronden verboden. Het was onder deze
omstandigheden dat vader Reeders, hoewel aarzelend, het aanbod aannam van zijn
bovenbuurman om voor den jongen, bij mooi weer, een matras op het platte dak te
leggen.
Zoo lag dan Frits Reeders, elken mooien zomerdag van het jaar 1927, plat op zijn
rug naar de witte en grijze duiven te kijken die boven zijn hoofd rondcirkelden,
verveelde zich stierlijk, en geloofde eigenlijk maar half dat die lamme pijn in zijn
botten nog ooit heelemaal weg zou trekken.
Een rare kerel denkt hij, is deze buurman Jansen, ze zeggen van hem dat hij de
koningin wil vermoorden en het vorig jaar is de politie met veel bombarie boven
geweest om de verboden plaat achter zijn raam weg te halen met die Indonesiër die
door de rood wit blauwe vlag gesmoord wordt. Maar als hij zoo nu en dan eens boven
komt om met je te praten, merk je heelemaal niet dat het zoo'n rabauw is. En dom is
hij ook niet, dat heeft hij al lang gemerkt, in zijn kamer beneden staan meer boeken
dan hij ooit te voren bij elkaar zag, en het wonderlijkste
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is dat hij over allerlei dingen met hem spreekt alsof hij geen jongen maar al een
volgroeide man was.
Dingen waarvan hij vroeger nooit dacht dat ze hem iets aangingen maar die hem
nu meer en meer beginnen te interesseeren totdat tenslotte de lange uren op het dak
alleen met het denken daaraan gevuld zijn.
Tot hij tenslotte zelf naar boeken, brochures en kranten begint te vragen.
Dit mag niet opgevat worden alsof de Hollandsche arbeidersjongens een kopvol
hakstroo hebben, zich negens voor interesseeren en niets begrijpen. Ze zijn
bijvoorbeeld uitstekend op de hoogte met de voetbaluitslagen, kennen de opstelling
van ieder elftal en weten je nauwkeurig te voorspellen of Feyenoord of Ajax dit jaar
kampioen wordt. Ze bezoeken geregeld de bioscoop, vooral als er Wild West films
vertoond worden en ze kennen de namen der beroemde filmacteurs: Douglas
Fairbanks, Tom Mix, George Bancroft en Harry Liedtke op hun duimpje. Ze lezen
trouw de nieuwe afleveringen van Raffles: de gentlemaninbreker, Buffalo Bill en de
oude en jonge Wilson, dectective romans die in stukgelezen exemplaren van hand
tot hand gaan.
Ze weten wat een ‘upper cut’ is en een ‘left wing’ en spreken als deskundigen
over Carpentier en Canera. Ze zijn zeer bedreven in petoeten, zwikken, pandoeren
en de andere kaartspelen; wanneer ze geld hebben om de café's te bezoeken krijgen
ze verstand van het billiardspel, daarbij kan men een bijna encyclopaedische kennis
voegen over karakter en gewoonten van de meisjes die in hun buurt wonen, en de
kans die je hebt om met hun te ‘chansen’. Kom hun echter niet te na met
onbegrijpelijke woorden als, socialisme, communisme, reformisme of bolsjewisme.
Je loopt kans dat je dan voor een opschepper versleten wordt, een kwasigeleerde
kwast, die zich ophoudt met dingen welke een gewone arbeidersjongen niet aangaan.
Het waren de gesprekken met buurman Jansen, die Frits Reeders in deze maanden
voor het eerst deden begrijpen dat die dingen de arbeidersjongens wel dégelijk
aangaan, dat er zelfs niets in het leven belangrijker is dan deze vragen, waarvan men
hun kunstmatig door de praatjes van dominee en onderwijzer en door het oppervlakkig
vermaak van de groote stad tracht af te leiden. Het was Jansen die hem, als in een
diorama, met plotselinge scherpte, het beeld toonde van het leven waartoe deze
maatschappij hem heeft veroordeeld: de grauwe sleur en het leege vermaak zoolang
men jong is, de zorg en armoede wanneer men ouder wordt, de jammerlijke oude
dag als van zijn grootvader in het armenhuis. Hier heeft hij voor het eerst het onrecht
leeren beseffen van een levenslange slavernij en de schade van het onverschillig
berusten. Hij heeft de verhalen in zich opgenomen van helden, honderd maal grooter
en waarachtiger dan de cowboys met hun paffende revolvers.
Hij heeft voor het eerst de groote stem gehoord der revolutie, zooals jij, roepende
uit het verre Rusland weerklank vindt tot in de verste landen, hij heeft leeren voelen
wat het beteekent deel te zijn van een klasse op welke de taak rust de wereld voor
menschen bewoonbaar te maken, hij is niet langer, in zijn eigen gevoel, slechts de
snotjongen en duvelstoejager die naar de pijpen van de grooteren moet dansen,
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hij is een strijder van de jonge garde die opstaat om den laatsten slag met den erfvijand
van zijn klasse te beginnen.
Ach, er is niet veel noodig geweest, om het zoo ver te brengen; geen diepzinnige
overreding, geen listige demagogie, geen verheven phrases. Tenslotte lag dit alles
reeds lang diep in zijn hart verborgen en was het slechts noodig de sliklaag van sleur,
vooroordeel en onverschilligheid weg te spoelen zooals men, bij een huis dat lang
leeg stond, het stof wegveegt van de ramen en het zonlicht binnenlaat in de kamers.
Tenslotte kan iedere proletariërsjongen, hoe weinig hij ook geleerd heeft, zoodra hij
met open oogen om zich heen kijkt, hetzelfde leeren zien wat Frits Reeders nu heeft
begrepen. Maar niet iedere proletariërsjongen heeft het geluk, dat hij plotseling een
tijdlang uit het sleurleven van werkplaats of fabriek wordt weggenomen, niet iedere
jongen moet zonnebaden nemen op het dak van een communistischen buurman. Het
zou dwaas en misdadig zijn in een strijd als deze ook maar voor nog zoo'n kleine
fractie op het toeval te rekenen. Agressief moet de aanval op de arbeidersjeugd ingezet
worden. Ze moet worden gevoerd door die arbeidersjongens zelf, welke de taak die
op hun rust, hebben leeren begrijpen. Ze moet gevoerd worden door de kleine groep
van jonge kommunisten, waarmede Jansen hem in kennis gebracht heeft en het was
de eerste daad van Frits Reeders, nadat de dokter hem voor genezen verklaard had,
om lid van deze groep te worden.
Weinige weken later werd hij als leerling nageljongen, als aanbrenger, zooals men
dit noemt, op de groote werf Feyenoord aangenomen.
(Wordt vervolgt.)

Internationale prijsvraag, van de Internationale Vereeniging van
Revolutionnaire schrijvers.
De Internationale Vereeniging van Revolutionnaire schrijvers schrijft volgenden
wedstrijd uit voor de schepping der krachtigste anti-oorlogswerken.
1.
Onderwerp: Imperialistische oorlog (de vorige wereldoorlog, oorlogen in het
heden en oorlogsvoorbereiding), materieele en ideologische bewapening, oorlogen
voor de herverdeeling der kolonieën en halfkolonieën, militairisme en fascistische
oorlogspropaganda. Interventies en provokaties tegen de Sowjet-Unie. Gevraagd
worden werken die duidelijk tegen den imperialistischen oorlog en het imperialisme
gericht zijn.
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2.
Literaire richting en kwaliteit: Toegelaten worden alle literaire stylrichtingen
zonder uitzondering. De voorkeur genieten werken met een massa invloed (op de
breede massa's der arbeiders, met een massa-invloed (op de breede massa's der
arbeiders, boeren, employe's en de jeugd).
3.
Kunstvorm en omvang: Toegelaten worden: Romans, novellen, vertellingen,
gedichten, reportages, schetsen, satires (literaire pamfletten) dramatische scènes en
agitpropstukken.
4.
Onderscheidingen en prijzen:
a. Twee eerste prijzen, een voor het beste anti-oorlogsgedicht, een voor het beste
anti-oorlogsprosawerk, beide prijzen van 300 dollar en een reis van 2 maanden
door de Sowjet-Unie;
b. twee tweede prijzen, bestaande uit een reis van 2 maanden door de Sowjet-Unie;
c. vier derde prijzen, bestaande uit een reis van één maand door de Sowjet-Unie;
d. twintig openbare onderscheidingen met als prijs een aantal der beste
revolutionnaire boekwerken;
e. twintig openbare onderscheidingen.
Alle bekroonde werken worden door de I.V.R.S. uitgegeven en speciaal
gehonoreerd. De I.V.R.S. behoudt zich voor alle binnengekomen werken in
haar eigen of bevriende organen te publiceeren tegen betaling der gebruikelijke
honoraria.
Het voordragen van alle ingezonden werken op massavergaderingen en speciale
avonden blijft onbetaald.
De schrijvers kunnen ook anoniem aan den prijsvraag deelnemen onder opgave
van naam of pseudoniem der schrijvers in gesloten koeverts.

5.
Termijn der inzendingen. Op zijn laatst 1 Juni 1933.
6.
Adres. Alle manuskripten worden door het sekretariaat der Hollandsche sektie
(Baarsjesweg 184 III Amsterdam W.) onmiddellijk aan de I.V.R.S. opgezonden.
7.
Termijn der publikatie van het ingezonden werk: 1 Aug. 1933.
8.
De jury zal bestaan uit internationale en sowjet-schrijvers van naam. Haar
samenstelling wordt nader bekend gemaakt.
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V E R Z E N VA N J E F L A S T
KAMERADEN! Prijs f 1. VERLEDEN TIJD. Prijs f 1. Binnenkort verschijnt:
TWEE WERELDEN. Prijs f 1. In deze laatste bundel zijn, behalve een aantal gedichten, waarin Jef Last
van zijn felle haat tegen deze wereld en van zijn groote vereering voor die
nieuwe wereld in de Sowjet-Unie getuigd, ook een aantal door hem
vertaalde gedichten opgenomen van hedendaagsche russische dichters.
De keuze van deze gedichten werd gedaan door de Internationale van
revol. schrijvers.
PRIJSVERLAGING
KARL MARX
GESCHIEDENIS VAN ZIJN LEVEN, DOOR FRANZ MEHRING.
Geautoriseerde vertaling van Jan Romein. Met een portret, een inleiding
en een verklarend register, 560 blz. VROEGER f 4.90
NU f 2.25
Dit boek geeft, behalve het levensverhaal van Karl Marx, in beknopten
vorm de beginselen die door hem en Engels zijn ontworpen en door de
wereldbeweging van het proletariaat erkend en nagestreefd werden. Nu,
bij de 50ste herdenking van zijn sterfdag, is dit boek meer dan ooit aller
belangstelling waard.
W.L. & J. BRUSSE N.V. - ROTTERDAM. IN DEN BOEKHANDEL
VERKRIJGBAAR
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[Links richten no. 7]

revolutionnaire schrijvers aan het werk door
Uit een vliegmachine vallen bommen op ‘De Zeven Provinciën’. Acht en twintig
Hollandsche en Indonesische matrozen worden gedood. Een noodlottig toeval?
Neen - een signaal.
Hollandsche en Indonesische matrozen hadden voor de eerste maal in de
Hollandsche geschiedenis den moed, in verzet te komen tegen de maatregelen der
autoriteiten en geweigerd deze maatregelen als door God bevolen, zwijgend en
onderworpen te accepteeren.
Deze daad, die matrozen van verschillende rassen in één kampfront vereenigde,
wekt herinneringen op aan de grootsche revolte op de Potemkin, aan het oproer der
Duitsche matrozen in Kiel en Wilhelmshaven, aan de muiters op de Engelsche vloot,
aan den opstand der Fransche vloot in de Zwarte Zee, aan het verzet van de matrozen
van Cattaro in 1917 (Revolten, die steeds voorboden waren van een komende
revolutie).
De daad van de mannen der ‘Zeven Provinciën’ legt de jonge revolutionnaire
literatuur in Holland, die onder den druk der economische verhouding begint te

Links richten

ontstaan en spoedig van zich zal laten hooren - groote verplichtingen op. De jonge
revolutionnaire schrijvers zullen in hunne werken deze daad moeten uitbeelden, de
oorzaken, die tot dit optreden aanleiding gaven ontleden en beschrijven, en de
toekomstmogelijkheden, die door dit verzet duidelijker worden, onder het oog zien
en propageeren.
De jonge revolutionnaire schrijvers zullen er voor moeten zorgen, dat de revolte
der ‘Zeven Provinciën’ rotsvast in de annalen der internationale arbeidersklasse wordt
gegrift. De heldhaftige Hollandsche en Indonesische matrozen zijn de eenige ware
representanten van het proletariaat, daar ze voor de zaak van het proletariaat op den
bres
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stonden en stierven. Het feit, dat deze proletariërs later beweerden geen communisten
te zijn, is bijzaak. Hun daad was revolutionnair, en dit alleen beslist over de waarde
dezer revolte voor de zaak der arbeidersklasse.
Deze matrozen waren revolutionnair niet geschoold, maar doordrongen van een
zuiver gevoel voor recht en solidariteit. Het is de diepere zin van de strijd, die de
arbeidersklasse voert voor een nieuwe tijd, dat de tijden, waarvoor ze vecht met
inspanning van al haar krachten, niet alleen beter, maar ook rechtvaardiger zijn
moeten.
‘Links Richten’ heeft in dit nummer, dat geheel aan de revolte op ‘De Zeven
Provinciën’ gewijd is, een eerste poging gedaan, revolutionnaire schrijvers voor het
gebeurde te mobiliseeren.
De jonge revolutionnaire schrijvers zullen met inspanning van al hun krachten de
onvoorwaardelijke invrijheidstelling der gevangen matrozenaf moeten dwingen. Ze
kunnen dit, wanneer ze in woord en schrift en ondersteund door de Hollandsche
arbeiders steeds weer opnieuw wijzen op de oorzaken, die aanleiding tot deze revolte
gaven.
De jonge revolutionnaire schrijvers zullen met behulp van verklaringen van
ooggetuigen en zoo mogelijk van mededeelingen van de opstandige matrozen zelf,
moeten trachten het gebeurde zoo nauwkeurig mogelijk te reconstrueeren.
De jonge revolutionnaire schrijvers zullen moeten beginnen met eenvoudige scènes
voor onze agitprop.-groepen te schrijven en kleine novellen en schetsen te
vervaardigen.
De jonge revolutionnaire schrijvers zullen de werken over andere vlootrevoltes
nauwkeurig moeten bestudeeren: het werk van Theodor Plivier over de opstandige
matrozen van Kiel en Wilhelmshaven en de geschiedenis van Marti, over de revolte
van de Fransche vloot in de Zwarte Zee. De jonge revolutionnaire schrijvers zullen
steeds weer opnieuw pogingen aan moeten wenden, om ook de Hollandsche en
Indonesische zeelieden zelf te laten schrijven over de omstandigheden waaronder
zij leven en de behandeling, waaraan zij bloot staan.
De jonge revolutionnaire schrijvers zullen strijdgedichten moeten vervaardigen,
die steeds opnieuw gedeclameerd en gezongen worden.
De jonge revolutionnaire schrijvers hebben de plicht, het gebeurde op de ‘Zeven
Provinciën’ tot een onvervreemdbaar deel der internationale literatuur te maken, dat
op haar beurt tot nieuw verzet aanmoedigt, tot de idealen der Hollandsche en
Indonesische muiters, die ook de idealen der jonge revolutionnaire schrijvers zijn,
werkelijkheid zijn geworden.
Revolutionnaire schrijvers aan het werk!

de lessen van de potemkin!
(uit Lenin's Ausgewählte Werke, die Revolution von 1905-1907)
Voorjaar 1905 was de Boerenbeweging nog in haar beginstadium: zij maakte slechts
de minderheid uit in de districten, en wel een zevende gedeelte hiervan. Maar de
‘vereeniging van de proletarische massastaking’ in de steden, en de boerenbeweging
op het land, waren reeds
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voldoende om ook het ‘hechtste’ en het laatste bolwerk van het czarisme aan het
wankelen te brengen. Ik bedoel h e t l e g e r .
Bij de marine zoowel als bij de landmacht vonden m i l i t a i r e o p s t a n d e n
plaats. Alle groote uitingen van de stakings- en boerenbewegingen gedurende de
revolutie gingen gepaard met militaire opstanden in alle deelen van Rusland. De
beroemdste van deze opstanden is wel de muiterij aan boord van het slagschip ‘Vorst
Potemkin’ van de Zwarte Zee-vloot, dat in handen der muiters geraakte, aan de
revolutie te Odessa deel nam, en dat zich, na de mislukking dezer revolutie, en na
het niet geslaagde pogen om andere havens (b.v. Feodosia in de Krim) te veroveren,
te Konstanza overgaf, aan de Roemeensche overheid.
Men zal mij wel toestaan om een korte scène uit deze rebellie van de Zwarte
Zee-vloot uitvoerig te beschrijven, waarmede een konkreet beeld verkregen zal
worden van de gebeurtenissen op het hoogtepunt der beweging:
‘Bijeenkomsten van revolutionnaire arbeiders en matrozen werden belegd,
en steeds menigvuldiger. Waar militairen niet tot de arbeidersmeeting's
werden toegelaten, begonnen de arbeiders in massa de
soldatenbijeenkomsten te bezoeken. Bij duizenden kwam men te samen.
De idee van gezamenlijke actie vond enthousiasten weerklank. In de
vooruitstrevende compagnieën werden afgevaardigden gekozen. Toen
vond de militaire overheid het tijd om in te grijpen. De pogingen van een
enkelen officier om op de meetings “patriottische” redevoeringen af te
steken, hadden een bedroevend resultaat: voor de, in discussie geoefende
matrozen, sloegen de superieuren smadelijk op de vlucht. Na het mislukken
van dit middel werd besloten de bijeenkomsten geheel te verbieden.
Op den morgen van den 24sten November 1905 werd voor de poort van
de marinekazerne een compagnie, in volle krijgsuitrusting, opgesteld. De
vice-admiraal Pissarewski deelde, verstaanbaar voor allen, het volgende
bevel mede:
- Niemand uit de kazernes laten! In geval van weigering:...... schieten! Uit de compagnie, tot welke dit bevel gericht was, trad de matroos
PETROW naar voren, laadde voor de oogen der anderen zijn geweer,
doodde met één schot den eersten luitenant STEIN van het Brester regiment
en verwondde met een tweede schot den admiraal Pissarewski. Een
commando klonk:
“Neemt hem gevangen!” Niemand bewoog zich. PETROW wierp zijn
geweer tegen den grond.
“Waarom staan jullie daar nog? Grijpt me toch!”
Hij werd gevangen genomen. De van alle zijden aangesnelde matrozen
eischten stormachtig zijn vrijlating, terwijl zij verklaarden borg voor hem
te zullen staan. De opwinding had haar hoogtepunt bereikt.
- “Petrow, het schot is zeker toevallig afgegaan?” vroeg hem de officier,
om een uitweg te zoeken.
- “Och wat, toevallig? Als men naar voren treedt, laadt en aanlegt, is dat
dan misschien toevallig?”
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- “De manschappen vorderen je vrijlating.”
En PETROW werd vrijgelaten. De matrozen wilden het hierbij niet laten.
Alle dienstdoende officieren werden gevangen genomen, ontwapend, en
in de kantoren opgesloten. De gedelegeerden der matrozen, ongeveer 40
man, confereerden den geheelen nacht door. Besloten werd de officieren
in vrijheid te stellen, doch hen niet meer toe te laten tot de kazernes.’
Deze aanhaling illustreert, hoe zich de gebeurtenissen in de meeste militaire opstanden
afspeelden. De revolutionnaire gisting onder het volk liet niet na ook den militair te
beïnvloeden. Want die elementen onder de marinemacht en het leger, die voor het
grootste gedeelte uit industrie-arbeiders gerecruteerd waren, die meest technisch
onderwijs genoten hadden, werden de leiders der beweging. Maar de groote massa
was nog te naief, te vredig, te goedmoedig, te christelijk gestemd. Zij was echter
gemakkelijk in beroering te brengen: ieder geval van onrecht, ieder barsch optreden
der officieren, slechte kost enz. waren in staat om den opstand te doen ontstaan. Maar
de volharding mankeerde, het ontbrak aan het heldere bewustzijn van de opgelegde
taak: men begreep niet dat alleen het meest energieke voortzetten van den gewapenden
strijd de zege op de militaire en civiele overheid, en alleen de omverwerping van de
regeering, en het grijpen naar de macht in den geheelen staat de eenige borg kon zijn
voor het succes der revolutie.
De groote massa der matrozen en der soldaten was gemakkelijk tot opstand te
brengen, maar even gemakkelijk beging zij de naieve domheid om de gevangen
genomen officieren weder vrij te laten. Zij liet zich door beloften en overredingen
tot berusting verlokken, de overheid won aldus kostbaren tijd, liet versterkingen
aanrukken, versplinterde de kracht der opstandigen, en spoedig kwam de gruwelijkste
onderdrukking, en de terechtstelling der leiders.
Het is bijzonder belangwekkend de militaire opstanden in Rusland in 1905 te
vergelijken met die der Dekabristen in 1825. Toen waren het bijna uitsluitend
officieren, voornamelijk uit den adelijken stand, die, door aanraking met de
democratische ideeën van West-Europa geïnfecteerd, de politieke beweging leidden.
De massa der soldaten hield zich passief. De volmaakte tegenstelling toont ons de
geschiedenis van 1905. De officieren waren, met weinig uitzonderingen, of
burgelijk-liberaal, reformistisch, of direct contra-revolutionnair.
De arbeiders en de boeren in het soldatenpak waren de ziel van de opstanden, de
beweging kwam voort uit het volk, zij ontstond voor de eerste maal in Rusland's
geschiedenis door de meerderheid der uitgebuitten. Wat ontbrak was eenerzijds het
doorzettingsvermogen, de vastberadenheid der massa anderzijds echter de organisatie
van de revolutionnaire sociaal-democratische arbeiders-in-soldatenpak, die te slecht
de kunst verstonden om de leiding in handen te nemen, zich aan het hoofd van het
revolutionnaire leger te stellen en een offensief te beginnen tegen het regeeringsbeleid.
Terloops zij opgemerkt, dat beide gebreken, niet alleen door de algemeene
ontwikkeling van het kapitalisme, maar ook door den laatsten oorlog - misschien
langzamer dan we wenschten, maar niet minder zeker - werden opgeheven.
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In ieder geval geeft ons de geschiedenis van de Russische revolutie, alsook de
geschiedenis van de Parijsche Commune in 1871, die harde leering, dat het militarisme
nooit of te nimmer, op welke wijze ook, kan worden overwonnen of afgeschaft, dan
door den vruchtbaren strijd van het eene legerdeel tegen het andere. Het is niet
voldoende het militarisme te verwenschen, te vervloeken, ‘af te wenden’, zijn
schadelijkheid door critische argumenten te bewijzen; het is dom vreedzaam dienst
te weigeren - het geldt slechts het revolutionnaire klassebewustzijn van het proletariaat
wakker te houden, en zeker niet alleen in algemeenen zin, doch ook de beste elementen
konkreet voor te bereiden tot het zich in de oogenblikken van de heftigste beroering
onder het volk, aan het hoofd stellen van het revolutionnaire leger.
De opstand in Odessa en het overloopen van den pantserkruiser ‘Potemkin’ naar
de zijde der Revolutie, beteekenen een nieuwe en groote stap voorwaarts in de
ontwikkeling van de revolutionnaire beweging tegen het absolutisme.
(v.d. W, vert.)

Dwars door de vloot
Aan boord van de ‘Potemkin’ werd het volgende telegram ontvangen: ‘Waarom
antwoorden jullie niet. Vorst Potemkin ligt op de buitenste reede van Odessa’. Het
bericht kwam van de kruiser ‘Drie Doopers’ en was aan de ‘Twaalf Apostelen’
gericht.
‘Het eskader komt’ - Odessa was vergeten. Waarom de bemanning van de
pantserkruiser Potemkin meer door de aanstaande aankomst van het eskader dan
door de gebeurtenissen in Odessa opgewonden geraakte? Ze kreeg nu met schepen
te maken.
Met matrozen, masten, scheepsmachines, scheepsgeschut, bakboord en stuurboord,
voorschip en achterschip: met bekende dingen. Niet met kozakken, soldaten, generaals,
stadstheaters, stadscommandanten, landrotten... Het schip werd direct klaar gemaakt:
30.000 mud kolen waren er, 2000 granaten, water, brood, meel voor eenige dagen.
Wjescha werd als hospitaalschip ingericht. Zullen wij het eerst schieten? De
matrozen waren er tegen. Laten zij het eerste schot maar afvuren, dan zullen wij ons
mannetje wel staan.
Het eskader in zicht. Anker lichten, volle kracht vooruit. Het eskader trok zich
terug.
De mannen van de ‘Potemkin’ jubelden. Een knap eskader! trekt zich terug......
Nu wij hadden hun ook wel een lesje gegeven!
Tien uur: drie pantserschepen, een mijnenlegger, torpedobooten aan de horizon.
Pantserkruiser Vorst Potemkin maakt zich gevechtsklaar, geeft het sein: stop of
ik schiet.
Het eskader stopt. Seint: matrozen van de Zwarte Zee, we zijn bedroefd over jullie
daad. Dwazen, wat willen jullie? Vice-Admiraal Wischnewetsky.
Antwoord van de bemanning der Potemkin: de admiraal moet bij ons komen. Een
vrijgeleide verzekerd.

Links richten

156
Het admiraalseskader schijnt deze woorden als een bedreiging op te vatten. Maakt
rechts omkeert en verdwijnt. De mannen van de Potemkin kloppen elkaar op de
schouders: Heb je het gezien? Ze zijn er tusschen uit geknepen!
Dan begonnen zij hun koolsoep te eten.
Alle hens aan dek. Het eskader riskeerde het voor de derde maal, niet zonder vanuit
de verte te seinen: Jullie beste matrozen! Wat doen jullie? Komt tot inkeer.
Daarop de mannen van de Potemkin: Wij noodigen de admiraal uit tot ons te
komen. Maar hij wil niet. Stuur jullie delegatie maar op het vlaggenschip. ‘Drie
Doopers’ voor een onderhandeling.
Wij sturen geen delegatie, kom op de Potemkin.
De kanonnen, zijn gereed om te schieten. De matrozen omarmen elkaar, gaan weer
op hun post. De vaandrig Alexejew doorleeft angstige oogenblikken. Wat - zou vadertje......
Matjuschenko nam de leiding over. Het dek met water bespuiten.
Het eskader nadert in gevechts-linie de Potemkin: ‘Twaalf Apostelen’, ‘Georgy
Pobjedonossez’, ‘Sinop’, ‘Rostislaw’, ‘Drie Doopers’, ‘Kasarsky’ in één rij, daarachter
de torpedobooten.
De Potemkin-mannen richten de kanonnen. Rechts, links, steeds het doel in het
oog - het Admiraal-smaldeel!
Tusschen ‘Sinop’ en ‘Rostislaw’ vallen zij op het eskader in.
Hoerra! van de ‘Sinop’, Hoerra! van de ‘Rostislaw’. Hoerra! van de ‘Drie Doopers’.
Hoerra! van de ‘Georgy Pobjenossez’. Hoerra! van de ‘Twaalf Apostelen’. Hoerra!
van de ‘Kasarsky’.
Hoerra! van de pantserkruiser ‘Vorst Potemkin van Taurien’....
Matjuschenko seint naar de pantserkruiser ‘Sinop’: sluit u aan! Neemt uw officieren
gevangen!
Duizend mutsen vliegen in de lucht, vallen in zee.
Sluit u aan! Neemt de officieren gevangen, leve de vrijheid! schreeuwen de
Potemkin-mannen. Het eskader vaart voorbij, stuurt op Odessa aan. ‘Terug naar
Odessa!’ roepen de Potemkin-mannen.
‘Potemkin’ draait. Met volle stoom voorwaarts, richting Odessa.
Het eskader draait, vaart ‘Potemkin’ tegemoet. Het admiraalschip seint: ‘Sta ons
toe het anker te werpen!’ - ‘Eerst de officieren ontschepen!’ luidt het antwoord.
De admiraal weet nu genoeg en slaat de koers in naar Sebastopol.
‘Potemkin’, het vrije schip, doorbreekt voor de tweede maal het eskader, maakt
rechtsomkeert, achtervolgt den tegenstander - één tegen allen!

Ter vergelijking
resolutie van het c.a.m.b.o.
De groote vergadering van marinepersoneel, belegd door het Cambo in het Casino
te Den Helder en bezocht door duizend personen.
kennis genomen hebbende van de per 1 Januari 1933 opgelegde salariskorting aan
het marinepersodeel in Oost-Indië en de gebeurtenissen die in verband daarmede
hebben plaats gevonden,
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gehoord de diskussies,
overwegende, dat in gevolge het bepaalde in de statuten van de Cambobonden de
actie dezer bonden steeds gevoerd moet worden langs wettigen weg en met
inachtneming van den krijgstucht,
overwegende, dat door de Cambobonden mede op grond van voornoemden
regel elke actie, waarbij de wettige weg wordt verlaten en inbreuk wordt gepleegd
op de krijgstucht, altijd is en zal worden afgekeurd,
protesteert met klem tegen de uitlatingen in het parlement en de pers, waarbij wordt
geïnsinueerd, dat de Cambo-bonden door hun optreden een geest van verzet tegen
de krijgstucht zouden hebben aangekweekt, en thans verantwoordelijk gesteld
dienen te worden voor de excessen, die in Oost-Indië hebben plaats gevonden,
constateert met instemming, dat de besturen van de bonden in Oost-Indië tot het
uiterste hebben gepoogd de actie van het marine-personeel in de juiste banen te leiden
en het voorts tot hun plicht hebben gerekend de autoriteiten te waarschuwen
voor den geest van verzet, die onder het personeel tegen de maatregelen
betreffende de salariskorting dreigde te ontbranden, betreurt het, dat de minister
van Defensie aan het Cambo niet de gelegenheid heeft geboden om zoowel in het
belang der marine of in het belang van het personeel zijn meening ter zake kenbaar
te maken,
is van oordeel, dat mede door deze uitzonderlijke behandeling de bij het Cambo
aangesloten bonden zijn belemmerd in hun optreden ten aanzien van het behartigen
der belangen van de leden en daardoor ook in mindere mate hun geruststellenden
invloed op den geest van het personeel hebben kunnen doen gelden,
2. dat met den geheel onverwachten maatregel verhooging van de salariskorting
per 1 Jan. '33 in Oost-Indië de soldijen beneden het uiterste minimum zijn
teruggebracht en het verklaarbaar moet worden geacht, dat een dergelijke
verlaging van het levenspeil betrokkenen ten zeerste verontrust, ofschoon
uiteraard de naar aanleiding hiervan gepleegde inbreuken op de krijgstucht
niet kunnen worden goedgekeurd en ten hoogste moet worden betreurd,
spreekt de hoop uit, dat de minister van Defensie alsnog maatregelen zal willen
overwegen, waardoor de knellende druk van de nieuwe salariskorting wordt
opgeheven en voorts bij het beoordeelen van de gepleegde strafbare handeling zooveel
mogelijk clementie zal willen betrachten,
en doet een dringend beroep op alle marine-schepelingen om vooral in de huidige
moeilijke omstandigheden hun plicht te blijven vervullen en zich in nog grooter
aantal aan te sluiten bij de Cambo-bonden, opdat door een zoo eensgezind
mogelijk optreden de goede behartiging van alle belangen blijft gewaarborgd.
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Het lied van de muiters der ‘zeven’
door freek van leeuwen
stem nu de snaren, dichter
van harp en lier.
en staak uw bloedeloos klagen:
de lang vervlogen dagen
de tijd der helden sagen
is weder hier.
zing nu de zware ballade
der heldenmoed:
het ijzeren front werd doorbroken
verdrukking en honger gewroken
de vlam van den opstand ontstoken
met vuur'gen gloed.
stem nu de snaren, dichter:
groot is de tijd! zij hebben de eenheid gevonden
trots allen, die tegen hen stonden.
door armoe en honger verbonden
in eene strijd.

Doof de vuren!
(een episode uit het boek: Der Kaiser ging, die Generäle blieben, van
Theodor Plivier)
29 October 1918!
Op den zelfden avond, dat de Keizer van Berlijn naar het hoofdkwartier vluchtte,
op het zelfde uur, dat Karl Liebknecht in de zitting van revolutionnaire leiders het
woord nam en tot den revolutionnairen massastrijd opriep, kreeg de Duitsche vloot
bevel tot uitvaren.
- ‘De strijdmachten voor de open zee moeten voor den slag tegen de Engelsche
vloot gereed gemaakt worden!’
Aldus luidde de order den vlootcommandant door den admiraal v. Scheer uit het
hoofdkwartier doorgezonden.
‘Stoom opvoeren voor 12-mijlsvaart!’ is vanaf de brug doorgegeven. 20 ketels
heeft het schip, 200 vierkanten meter verwarmend oppervlak met 60 vuurgaten.
Daarvoor staan de stokers ‘van de wacht’, met vuurhaken en schoppen. Ze gooien
kolen op, wakkeren den gloed aan, visschen slakken. De tremmers sleepen kolen
aan. De halfnaakte lichamen zijn rood. Het zweet trekt witte groeven in de door
kolenpoeder bedekte huid.
‘Hé Job, maak een beetje voort, hierheen die kolen!’
‘Wat sta je toch te lazersteenen vanmorge!’
‘Die kan achter niet los kommen, daar komt het van’.
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‘Ja en van de groene kool van vanmiddag! En de marmelade 's avonds, daar krijg je
ook niks van in je botten!’
‘Stoom opvoeren voor 12 mijl’ - dat is wel uit te houden, dat is werk, waarbij men
zich ook wel eens kan uitrekken, en wat kan uitblazen. Bij het stoom opvoeren voor
24 mijl per uur denken de stokers er zelfs niet meer aan om met elkaar te spreken.
Dan kleven de natte flarden aan je lijf, de spieren trillen, de tongen zijn als stukken
hout in den mond.
‘Voor twaalf mijl - dat gaat wel, hè?’
‘Ja, als het tenminste na het “anker op” niet meer wordt’.
‘Dat we nu toch nog es uitvaren......’
‘We gaan niet ver, tot Helgoland!’
‘We varen alleen tot dekking van de mijnenvegers!’
‘Negentig duikbooten zijn nog buiten. Die weten de vaargeul niet. Nu moeten wij
ze binnenhalen! Dat heb ik gehoord van de commandant.’
De machine-centrale wordt door de commandobrug opgebeld. De dienstdoende
ingenieur van de centrale geeft door de spreekbuizen door naar de machinekamer:
‘Stoom voor 14 mijl!’
‘Stoom voor 16 mijl!’
De eerste bootsman hangt de buis weer op:
‘Daar heb je 't al! Maar nou aan de gang: stoom! stoom!’
‘Wat nou? meer stoom?’
‘Snap jij dat, Karel?’
‘Geen biet snap ik er van!’
‘Om mijnen te vegen is 12 mijl toch genoeg?’
‘En om die onderzeeërs binnen te halen toch ook?’
‘Wat is er dan toch aan de hand? waarom meer stoom, bootsman?’
‘Doe alsjeblieft je werk, en bemoei je niet met andere zaken!’
Raumschuh kijkt den bootsman na:
‘Ah zoo, ik dacht, dat die tijden voorbij waren! Maar verdomd! we zullen ons met
die zaken bemoeien! Jongens, 't is niet zuiver, d'r hangt wat in de lucht!’
Jacob Bonczyk is de lange scheepsladder al opgeklauterd, en bovenop het dek
geslopen. Uit het half duister van de stookruimte gekomen, is hij verblind, en moet
voorzichtig, met de handen tastend, voorwaarts kruipen. Zelfs ‘De Markgraf’ kan
hij niet zien. Bij de laatste schoorsteenpijp ontmoet hij een matroos.
Bonczyk herkent de stem.
‘Schorsch, ben jij het?’
‘Brummschick, waarom kruip je hier eigenlijk rond?’
‘Wat is er toch aan de hand, Schorsch?’
‘Zoojuist is de order gekomen: Wacht aantreden! Anker op!’
‘Dat is toch alleen om mijnen te vegen? 't Is nu toch vrede?’
‘Vrede? - ja, een rotzooi, een verdomd groote rotzooi: een aanval!’
Schorsch staart plotseling, geboeid, naar de grijze jagende rook, niet in de richting
van de op een rij geankerd liggende schepen, doch over het wijde water.
Hij pakt Bonczyk bij den arm en schudt hem heen en weer:
‘Job, kijk nou, zie je dan niks?’
‘Nee niks, waar dan? wat dan?’
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Nu ziet Bonczyk het ook. Het doemt op van voren, drijft op korten afstand het voor
anker liggend eskader voorbij: een groot, donker lichaam met twee
reuzenschoorsteenen en schiettorens, een schip uit de reeds opvarende linie. Het
heeft het front verlaten en drijft in de breedte op de golven, zonder vaart, stuurloos.
‘Kerel! Bonczyk! Begrijp jij dat?’
‘Dat is...... eh...... is dat niet......’
‘De “Koning Albert”, maar...... stil even, hij seint’, Het vaartuig is weer opgeslokt
door den nacht, even snel verdwenen, als het verschenen is. Alleen de morseteekens
van den grooten schijnwerpers vlammen op in de duisternis. Eerst geeft het schip
zijn herkenningsteeken, dan een morsetelegram aan het commando. De twee zeelui
staan tegen de pijp aan. Bonczyk kan het morsetelegram niet lezen, maar de matroos
ontcijfert teeken na teeken.
‘Verdomd, verdomd - kerel! Brummschädel!’
‘Wat is er toch! Zeg op dan!’
‘Ze liggen daar, en kunnen niet verder. Ze hebben geen stoom meer!’
Van het achterdek komen een paar mannen, die het schip ook gezien, en het
telegram gelezen hebben.
‘Hebben jullie het gezien?’
‘Die willen niet meer!’
‘Die willen geen aanval wagen!’
‘De stokers van de Koning Albert!’
‘Wat is dat nou? Wat hebben ze gedaan?’
‘Wat ze gedaan hebben? Sabotage!’
Verrek nou met je nonsens!
‘Och ja, jou moeten we het weer eens precies uitleggen! Enfin: je weet toch dat
de ketels, de lekke vlampijpen......’
‘De vlampijpen......!’
‘Ja, dat die lasschen op de werf toch altijd opgelapt worden? En die hebben ze er
bij het vuuraanleggen uitgeslagen. En bij het varen is het water er door geloopen en
heeft de vuren verzopen!’
‘De stokers muiten!’
‘De matrozen ook!’
Schorsch en de matrozen loopen met dit bericht naar de batterij op de voorplecht.
De tremmer Jacob Bonczyk staart in den nevel, waarin het drijvende schip
verdwenen is. Afwezig ziet hij den voor anker liggenden ‘Markgraf’, vanwaar het
schrille geluid van een signaalfluitje overwaait, en hij is enkele seconden niet in staat
iets te denken. Dan keert hij zich met een ruk om, loopt het dek terug, en verdwijnt
door de deur naar de stookruimte. Zoo vlug als hij dat op zijn klompen kan, klimt
hij de ladder af......
De stokers muiten!
De matrozen ook!
Op de brug staat de commandant, stijf als een stok.
De Duitsche vloot zal voor den slag tegen de Engelsche zeemacht gereed gemaakt
worden. Het opvaren der vloot moet het vaderland den stoot geven tot volhouden,
en voor de nationale verdediging de overweldigende voorbode vormen.
Als de kanonnen der vloot spreken, zullen de verachtelijke klets-
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praatjes over den vrede, en de onteerende onderhandelingen van de nieuwe
burger-regeering moeten te niet gaan. Maar het uitvaren werd uur na uur verschoven.
En er kwamen alarmeerende berichten:
- In de sluizen hebben manschappen hun schepen verlaten.
- De matrozen van de ‘Helgoland’ hebben het lichten der ankers verhinderd.
- De matrozen van de ‘Thüringen’ lieten het anker weer vallen, nadat dit reeds
was ingehaald, en daarna sloegen zij een barricade op achter de batterij op de
voorplecht. En nu dit morsetelegram! Sabotage op den ‘Koning Albert’. De
commandant geeft den seinofficier het kladje met het binnengekomen licht- en
morsetelegram, terug.
‘Het bericht blijft geheim, luitenant!’
‘Jawel, kapitein!’ antwoordt de officier-seiner.
Maar het nieuws springt reeds als een vonk door het schip, door de kazematten, de
gevechtstorens, door de ketelruimten en de machinekamers: het doet de matrozen
achter het geschut vandaan loopen en brengt de stokers in opwinding.
De stokers muiten!
De matrozen ook!
Bonczyk heeft Raumschuh gehaald. Nog nooit hebben die twee den weg van de
stookruimte door de smederij den ijzeren ladder op, zoo snel afgelegd. Ze rennen
door de kazematten en komen bij de batterij op de voorplecht. Daar heeft zich een
groot aantal matrozen verzameld: ook de matrozen die niet de wacht hadden, staan
er bij. Allen schreeuwen door elkaar, iedere voorzichtigheid hebben ze uit het oog
verloren.
‘Vier en een half jaar hebben we gezwoegd, en nu, nu de vrede komt......’
‘Nu we al een volksregeering hebben!’
‘En Prins Max Wilson reeds een wapenstilstand heeft aangeboden...’
‘Nu...... nu de oorlog verloren is...... nog een slag!’
‘Dat is natuurlijk weer een telegram van een schijthuis!’
‘We moeten toch alleen maar uitvaren om mijnen te vegen!’
Schorsch staat op de ankerketting.
‘Wat? Mijnen vegen? Jij stomme hond, kan jij niet zien, waarheen we gaan? En
de verf, die die op de brug gereed staat om de schoorsteenpijp bij te kleuren, weet
jij niet wat dat beteekent? En bij de navigatie liggen de kaarten van de Engelsche
oostkust op tafel!’
‘We moeten dus naar Engeland!’
‘En allemaal verzuipen.’
Meerdere gelaten duiken op. Meerdere matrozen komen uit de kazematten, en
meerdere stokers uit de ketelruimten.
Buiten hoort men schreeuwen. Een paar matrozen komen bij de batterij:
‘Kom aan dek, vooruit, vlug!’
‘Waarom?’
‘Waarom toch?’
‘De stokers van de Markgraf!’
Ineens vlamt het licht van den eigen schijnwerper op. De lichtbundel zoekt het
dek af, en blijft op de groep menschen rusten, die plotseling in het felle licht staan.
Verblind staren de matrozen naar de commando-
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brug. Ze kunnen niets zien, zij hooren slechts een stem. De commandant roept naar
beneden:
‘He, jullie daar - wat heb je daar te staan!? Vooruit, van 't dek af, tusschendeks!’
De stokers en matrozen gaan niet van hun plaats. De halzen zijn gerekt, niemand
beweegt zich, niemand spreekt een woord. Ze staan bij den voet van de schoorsteen.
Een spraaklooze massa.
De stoker Raumschuh neemt plotseling het woord:
‘Jawel, kapitein naar beneden in den bunker, maar niet als gewoonlijk! We kunnen
ook ànders!’
Ook de tremmer Bonczyk vindt zijn woorden:
‘De schop nemen, en inhakken op hun smoelen!’
‘Officier van de wacht! Wachtmeester! Stelt die man in arrest. Stelt die menschen
in arrest!’
‘Allemaal staanblijven!’ roept de officier van de wacht van boven.
‘Je kan ons allemaal de kont likken!’
‘Vooruit, allemaal naar de stookruimte!’
De geheele troep keert om, rent door de kazematten, in de richting van de
stookplaatsen, stokers en matrozen, in bonte verscheidenheid. Zij dalen den ladder
af naar beneden.
Raumschuh heeft al een stang in de hand. Hij springt naar zijn ketel, gooit den
klep open, en gaat het vuur dooven. Hij werkt gejaagd, bij elken ruk werpt hij een
hoop gloeiende kolen op de tegels onder hem.
‘Brummschick - de brandslang hier!’
‘De brandslang, waar is de brandslang?’
‘Water hier!’
Iemand draagt de slang aan. Bonczyk houdt haar in den gloed. Een derde draait
het ventiel open.
Stoomwolken slaan omhoog en drijven snel tot onder het dek. De mannen zijn in
die opstijgende nevels als schimmen.
De bootsman herwint zijn kalmte:
‘Zijn jullie dan allemaal gek geworden? Raumschuh, stoker Raumschuh!’
Deze draait de sleis naar hem toe, zijn oogen flikkeren. De bootsman deinst voor
dit gelaat terug en vlucht voor het roodgloeiende ijzer.
Raumschuh steeds achter hem aan. En slechts de omstandigheid, dat de stoker
klompen, en de bootsman schoenen draagt, en ook dat toevallig alle deuren van alle
stookruimten open staan, redt den bootsman, die anders neergeslagen zijn zou.
Klep na klep wordt opengegooid. De stokers, zoowel van de gewone als van de
vrije wacht, die te samen met de matrozen hier binnen gedrongen zijn, zij allen
werken, om het schip stil te doen liggen, alsof zij plotseling door massa-waanzin zijn
aangegrepen. En tijdens deze werkzaamheid wordt nauwlijks gesproken.
De bootsman, die rapport had uitgebracht in de machinecentrale, komt terug.
Achter hem de officier van de wacht, de chef-machinist, een zeeofficier, dekofficieren,
met revolvers in de hand.
‘Kerels, zijn jullie dan waanzinnig geworden?’
‘Weet jullie wel wat je doet!’
‘Dat is muiterij voor den vijand!’
Een luid gejoel is het antwoord.
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Eén heeft de lichtdraden doorgesneden. De stookruimten veranderen in een chaos.
Vuur stort neer. Wild slaat waterdamp omhoog. De wanden en de zoldering en de
vloer zijn niet meer te zien. Er is geen onder en boven meer - een gasbol, die in wilde
kringen heen en weer schijnt te draaien en midden in deze donkere kluwen zijn door
elkander kronkelende lichamen, en als roode vlekken de open vuurhaarden.
De alarmklok meldt:
‘Klaar voor het gevecht!’
‘Doet Uw plicht!’
‘Klaar!’
‘Daar loopen we niet meer in!’
‘We hebben ons genoeg laten bedonderen!’
‘Zwendelaars!’
‘Zelfmoordenaars!’
‘Sla ze neer! Sla ze neer!’
Vuistslagen! Trappen! De brandslangen worden op de naar voren dringende
superieuren gericht. De machinist die zijn revolver getrokken heeft, vliegt naar
achteren, glijdt over de tegels en verdwijnt. De officier vluchten. Brokken steenkool
en ketelsteen worden hen na gesmeten. De laatste ketel valt uit. Ook voor Z.M.
‘Groote Keurvorst’ is de oorlog voorbij.
Radiotelegram van het vlaggeschip:
‘De plannen onvoorwaardelijk uitvoeren!’
‘De plannen zijn niet uit te voeren!’ antwoordt de commandant.
‘De plannen zijn niet uit te voeren!’ antwoorden de bevelvoerders der afzonderlijke
eskaders.
(vert.: v.d.W.)

uit het boek: de muiterij op de zwarte zee-vloot
door andré marti
Wat is de oorzaak van de revolutionaire uitbarstingen op de oorlogsvloten?
De bourgeoisie zoekt de verklaring in een misdadige ophitsing, in kunstmatig
gekweekte complotten; de oorzaak ligt integendeel veel meer in een diepe
klassebeweging, reeds op geniale wijze door Engels in zijn boek: ‘Anti Düring’ voor
uit gezien en ontleed.
De uitvinding van de stoommachine, de daaruit voortkomende ontwikkeling van
de industrie en de steeds verder voortgaande aanwending van de electriciteit, hebben
sedert het midden van de vorige eeuw, de oude zeilschepen, de twee en drie-dekkers
doen verdwijnen. Sedert 't begin van onze eeuw is het oorlogschip niets anders als
een reusachtige gemecaniseerde fabriek. Alles werkt daar met stoom, waterdruk,
petroleum en electriciteit.
Op een pantserkruiser vindt men tienduizenden meters electrische leiding en
kilometer-lange water- en stoomleidingen. Het reusachtig gevaarte van een stoomschip
van 25.000 ton of een gevechtstoren met een
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drietal 38 c.M. geschut, wordt door een enkele persoon zonder eenige inspanning in
beweging gezet. Zooals Engels met recht opmerkt, zijn ‘niet slechts het vervaardigen
van het oorlogsschip, maar ook de bewegingen zelf van dit geweldsinstrument ter
zee, tot een tweede moderne industrie geworden’.
Slechts een groote, industrieele natie kan een moderne oorlogsvloot bouwen,
herstellen en onderhouden. Maar om zoo'n gecompliceerd materiaal te beheerschen,
heeft men specialisten noodig. De matroos, zooals hij in de roman is te vinden, die
hoog in de lucht vaardig zijn handwerk verricht, bestaat niet meer. De honderden
menschen van de bemanning zijn ingedeeld in mecaniciens, stookers, electriciens,
torpedisten, radiotelegrafisten enz.
Samenvattend kan men zeggen, dat, terwijl de landsoldaat, die in 't leger zijn
beroep uitoefent, een uitzondering is, de matroos daarentegen, niettegenstaande zijn
uniform, arbeider blijft, arbeider, die werk verricht, dat in alle opzichten gelijk of
nog moeilijker is, als dat, wat hij vóór zijn intrede in de marine verrichtte. Hij behoudt
hierdoor de mentaliteit van den arbeider, d.w.z. de mentaliteit van strijd en weerstand
tegen de ondernemersklasse, door eigen kollektieve kracht.
Maar dat is nog niet alles. De matrozen werken onder bijzonder ongunstige
voorwaarden. Ze zijn hermetisch in geheel afgesloten ruimten opgesloten; in sommige
heerscht een temperatuur van 40 tot 50 graden. In andere, zooals in de munitieruimten,
hangt steeds een sterke aetherlucht; in de, van de lucht afgesloten, radiohutten wordt
de lucht kunstmatig toegevoerd. Zij werken daar dagelijks 12 uur in 2 ploegen van
zes uur. De hygiënische voorwaarden zijn afschuwelijk en de voeding zeer
onvoldoende en vaak slecht toebereid. Hier nog: na de lange dagen, die de matroos
ononderbroken op zee in de ware gevangenis die deze staalkisten van schepen zijn,
doorbrengt, mag hij maar voor enkele uren en onder bepaalde voorwaarden naar land
gaan. Hij wordt steeds bewaakt door zijn meerderen en de wachten, die een ware
militaire politie vormen.
De jonge arbeider, die in deze positie komt, en plotseling het betrekkelijk vrije
leven verliest, dat hij in de groote stad geniet, verdraagt de kwellingen, de chicanes
en de algemeene verhoudingen aan boord slechts met ongeduld. Hij buigt zich er
niet alleen niet voor, maar vanaf den eersten dag gaat hij er instinktief tegen in.
Hij werkt in gemeenschap: bij het hoornsignaal 's morgens en 's middags gaan
honderden menschen aan den arbeid, alsof ze bij het gillen der fabrieksirene door de
fabrieksdeur stroomen. Alles draagt er toe bij, bij den matroos de indruk te wekken,
dat hij nóg meer geïndustrialiseerd arbeider is, dan vóór zijn komst hier. Daarom is
het heel natuurlijk, dat de bemanning, die steeds meer in de industrie-centra
aangeworven wordt, zich instinctief, op dezelfde wijze en met dezelfde middelen
tegen de chicanes, de overmatige arbeid, of de onvoldoene voeding kant, als de
fabrieksarbeider n.l. met de kollectieve strijd, staking enz.
Tegenover de proletarische matrozen staan meerderen met een mentaliteit,
diametraal tegenovergesteld aan de hunne.
Tusschen de scheepsbouwindustrie, de zware industrie en de petroleum trusts
eenerzijds en de groote heeren der marine bestaan de nauwste verbindingen.
Daarom begrijpt men, waarom tusschen de beide tegenover elkaar
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staande mentaliteiten een niet te overbruggen tegenstelling bestaat. Aan de eene kant,
een menschenmassa in onophoudelijken arbeid, slecht gevoed, altijd gechicaneerd;
aan de andere zijde de generale staf, die zich niet de geringste moeite geeft, de, voor
het oog der uitgehongerde mannen gehouden orgieën te verbergen, en waartegen de
arbeiders een doodelijke haat koestert. Ook zonder eenige invloed van buitenaf, leidt
het kleinste gebeuren tot heftige botsing. En als er dan bovendien op 't land groote
stakingen, groote sociale conflicten zijn, stortten zich de matrozen, zeker van de
ondersteuning van het proletariaat, in den revolutionaren strijd met een moed, een
vuur, onweerstaanbaar geworden door de geleden ontberingen. Dat is de reden
waarom de matrozen der oorlogsvloten altijd tot de eerste en onverschrokkenste
strijders der revolutie behooren en zullen behooren.

de roode vloot
door frank vengeur
‘Hare Majesteit de Koningin begeert, dat de soldaten met zachtheid en
menschlievendheid worden behandeld; dat hen nimmer onrecht worde aangedaan......
dat de officieren hen leiden, besturen en beschermen met die zorg en belangstelling,
welke zij verschuldigd zijn aan mannen, van wier dapperheid en gehoorzaamheid
zij een gedeelte van hunnen roem te verwachten hebben.’
1916
Massale vergadering der matrozen en mariniers in het marinegebouw te Soerabaia.
De voorzitter van den marinebond staat temidden van een groote groep druk
gesticuleerende matrozen, die zichtbaar opgewonden zijn.
‘Kalm nou, kameraden, verlies jullie het hoofd niet!’......
Verwarde stemmen, die met heeschen klank getuigen van aangedaan onrecht
klinken uit de steeds aangroeiende groep op. Het zijn de kreten van wreed gefolterde
dieren, die eindelijk, sarrensmoe, het laatste restant van militaire lankmoedigheid
afschudden.
‘We verdommen het langer!’ Laat de vlootcommandant en de gouverneur-generaal
d'r bij d'r eigen maar laten opvreten door de wandluizen!......
Mannen, vrienden, luistert jullie nu! Heb ik jullie ooit alleen laten staan?
‘Nee, nee!’ klinkt het uit de zaal. Andere stemmen: ‘'t Gepest moet nou uit zijn!
Dat zijn geen hospitalen, grafkelders zijn het, we worden er vermoord!’
‘Kalm nou, mannen!’......
‘Niks kalm. We zijn veel te lang kalm geweest. De straat op! We gaan betoogen!’
‘Ja, we gaan betoogen’ schalt het nu uit honderden schorre kelen, waaruit
verontwaardiging naar buiten golft.
‘Goed, vrienden, gaan jullie betoogen, maar de bond blijft er buiten!’
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Verrek met je bond! We hebben nou lang genoeg geconfereerd en ons laten pesten.
Een laatste poging van den burgerleider, de opgewonden massa tot rede te brengen:
‘Maar als er bloed zal vloeien?’
‘Dondert niet! We gaan betoogen! De straat op mannen!’
Een lange stoet stelt zich op voor het marinegebouw. De fotograaf, die al te voren
gerequireerd is geworden, neemt een foto en de stoet revolteerende militairen stelt
zich in beweging. Luid schallen de tonen der ‘Internationale’ uit honderden opstandige
harten:
Ontwaakt, verworpenen der aarde......
Politie...... Sommatie...... ‘Doorloopen mannen!’ ‘Loopt ze onder de voet!’
‘Terug mannen. Deze betooging is niet toegestaan!’
De inspecteur van politie trekt zijn revolver en sommeert met lijkbleek gelaat om
terug te keeren.
De militairen negeeren de sommatie van den politieman en van hun bondsleider.
De leuzen, schreeuwende aanklachten tegen militaire uitbuiting en slavernij worden
hoog boven de stoet gedragen:
Op naar het hospitaal!
Wij protesteeren:
tegen het vuil
tegen het voedsel
tegen wandluizen!
Wij eischen:
behoorlijke behandeling.
Beschilderde doeken, waarop een wandluis als een schildpad is geteekend en het
vuil der ziekenzalen allegorisch is afgebeeld, worden medegedragen.
De voorsten, die in de loopen der politierevolvers kijken, wijfelen even, doch de
anderen dringen op.
Een schot! Nog een, gevolgd door strijdkreten der militairen en meerdere schoten.
Vier gewonden worden uit de rijen gedragen....
Veertien dagen daarna getuigt de lieftallige dochter van den gouverneur-generaal,
die eens naar dat hospitaal, waarover zoo'n drukte wordt gemaakt, komt kijken, dat
het een wit gepleisterd graf gelijkt......
1918.
De telegraaf van de Zeven Provinciën seint de bevelen van den commandant niet
meer naar de machinekamer. Er ontbreken sluitstukken aan de kannonen, waarbij
gewapende mariniers op post staan. De op de bak verzamelde matrozen zingen het
eene strijdlied na het andere. Een officier, die hen beveelt het zingen te staken, wordt
uitgelachen en vriendelijk geadviseerd zich naar het halfdek te begeven bij zijn
collega's.
Eenige maanden daarna sijpelen berichten door over muiterij aan boord van de
‘Koningin Regentes’, die in de Molukken rondvaart. Latere berichten melden
uitvoerig, dat tachtig matrozen en mariniers gevangen zijn genomen en onder strenge
bewaking in het fort te Makassar gevangen zijn gezet. De oorzaken waren de
onmenschelijke straffen, die volgens het persoonlijk verlangen van de calvinistische
Landsvrouwe in Den Haag immer rechtvaardig dienden te worden toegepast!
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Stinkend vleesch en slechte rijst werd niet langer door Janmaat gevreten, evenmin
als op de Potemkin!
Resultaat: Vijf en veertig jaren gevangenisstraf op het eiland Onrust, van welk
pest-oord later eenige lijken van jonge arbeiderszonen werden weggehaald om in de
zwarte aarde te worden gestopt......
Groeiend verzet op de gansche vloot! De revolutie in Rusland, revolte op de
Duitsche vloot, heldhaftige strijd der matrozen op de Fransche vloot. De weerklank
ook in Indonesië, waar de matrozen, nu ook voor het eerst in de geschiedenis vereend
met opstandige soldaten van het koloniale leger.
De eerste Maandag, waar Sneevliet, destijds de leider der communisten, de
Russische revolutie den matrozen ten voorbeeld stelt.
Soldaten, die zich niet langer door de laffe beulen van het christelijk gouvernement,
edele nazaten van J.P. Coen, het lichaam tot een bloedige brij door den rotan wenschen
te laten geeselen.
DE REVOLUTIE SCHRIJDT VOORT!
1933.
Na een tiental jaren van schijndemocratie en opruiming van opstandige elementen
bij de vloot en de godsvrede tusschen deformistische bondsleiders en ministers.
MUITERIJ AAN BOORD DER ‘ZEVEN PROVINCIËN’.
Oorzaken: Gageverlaging......
En de militaire pesterijen? En het lange, gedwongen verblijf onder de moordende
zon van Indië? En de wandluizen en stinkend vleesch?
Doch zelfs, als het ware, dat gageverlaging tot zulk een daad, kon ontbranden, dan
dient de bourgeoisie daarin de vooruitgang van het socialisme te zien.
Gageverlaging...... Solidariteit met gevangen gezette kameraden, de daadwerkelijke
eenheid, die in 1918 nog ontbrak!
De nieuwe fase in den strijd, ondanks fascisme, in den strijd van het prolitariaat!
Zeven Provinciën....
Acht en twintig dooden - Drie en twintig gewonden.
Orde en Gezag zijn hersteld. Hare Majesteit de Koningin begeert....
Eerbied den dooden, rooden muiters!

kromo's wraak
door k. van der geest
Behalve J.Pz. Coen, Mühlenfeld, gen. de Jong zijn er nog heel wat anderen ook, die
trachten en getracht hebben de Indonesiërs te beschaven. En, wanneer men ziet
hoeveel soldaten, kisten bier en genever, zendelingen, enz., naar Indië worden
verscheept -, wanneer men iets weet van de politieterreur daar, van Digoelkampen
en de gevangenis te Semarang; wanneer men wel eens gehoord heeft van de beruchte
Kam-
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pong Kodja, waar meer hoeren zijn dan er sociaal-democratische gemeenteraadsleden
in Nederland zijn -, wel, dan begrijpt men, dat al die bekende en onbekende
beschavingbrengers daar meer gedaan hebben dan enkel zorgen voor hun beurs.
Zoo een kleine beschavingbrenger was hofmeester Mendel van de Baroe.
Hofmeester Mendel had een principe: Niemand aan boord is waard als mensch
behandeld te worden, dan alleen ik en de kapitein. Naar dat principe behandelde hij
ons. Hij kon erg grof of minder erg grof, erg ploertig of minder erg ploertig zijn, grof
en ploertig was hij altijd.
Er is geen mensch die bewijzen kan, dat Mendel later een groote zaak begonnen is
van het geld dat hij uitzuinigde op de voeding van het scheepsvolk.
Maar hiertegenover staan de volgende feiten:
Mendel gaf zooveel uit voor drank en wijven, dat van zijn salaris weinig over kon
blijven - de voeding aan boord was slecht, en minder dan slecht - en - Mendel is een
groote zaak begonnen. Eens gaf hij ons gestampte pot met gekookt spek - in de
tropen. Toen hadden we wel zijn dikke kop in de stamppot willen drukken en hem
er in laten stikken. Maar dat mocht niet.
Toen we ons bij den kapitein kwamen beklagen zei die: Jullie hebben 't nog niet
zoo slecht.
En dat was ook al weer waar. Wij, blanke matrozen, hadden het veel, veel beter
dan de indischen, niettegenstaande deze maar veertig gulden goedkooper waren. Dat
hebben we gezien op een Bengalen-reis. 't Was toen voor 't eerst dat met onze booten
Indische kustmatrozen de Bengalen-reis mee zouden maken. Men ging er toe over
omdat anders hetzelfde bedrag dat nu voor loon aan de inlanders werd betaald, als
overwerk aan de blanken moest worden gegeven. Voor t zelfde geld had men dus
een heel mensch.
In Tandjong Priok kwamen ze aan boord. Ook hun proviand - een paar zakken
rijst en een beetje gedroogde visch werd daar ingeslagen. Er kwam precies zooveel
als noodig voor vijf maal zeven dagen, tegen elke dag een bepaalde hoeveelheid.
Deze hoeveelheid zal wel ongeveer zoo berekend zijn, - de beruchte berekening van
Mühlenfeld - ter waarde van twee en een halve cent per dag. Mogelijk heeft
hofmeester Mendel - omdat dat gemakkelijker te berekenen is - de halfjes nog laten
vallen ten bate van zijn eigen tegoed bij de Boaz-bank. In elk geval was er geen eten
genoeg. Toen er vier weken om waren van de vijf hadden de Javaansche matrozen
geen korrel rijst meer aan boord. Nu had hofmeester Mendel natuurlijk nog rijst
genoeg - maar dat was voor de blanke bemanning. En in de ruimen was ook rijst
genoeg. De Javanen werkten er elke dag in, ze wisten het dus. Er was slechte
bengaalsche rijst, die naar Java ging opdat de inlander de goede, zelfverbouwde rijst
naar Europa kon laten verschepen. Maar - die rijst was lading. En wat er bij het laden
uit kapotte zakken aan dek viel was ook lading en moest bijeengeveegd en in 't ruim
- of als 't te smerig was, overboord gegooid worden. Zij mochten er niet nog een
korreltje van voor zich nemen. - Ik heb zelf gezien hoe de eerste officier hen dwong
een mand
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vol overboord te gooien, terwijl de Javanen hem smeekten het te mogen houden.
Hofmeester Mendel stond grijnzend toe te kijken! - Er werd in 't matrozenlogies
gewaarschuwd: Geef de Javanen geen brood want dan wordt jullie eigen rantsoen
ingekrompen!
De kerels mochten alleen uit de W.C.-troggen de etensresten halen die daar door
de matrozenjongens ingegooid werden.
Op die manier, zei toen Mendel, moet je zulke kerels aanpakken. Ze hebben
natuurlijk de eerste dagen teveel gevreten!
-Dát kon hij echter niet bewijzen en trouwens - gezien zijn blubberbuik vrat hijzelf
geregeld te veel!
Toen ze een dag of wat gehongerd hadden wilde geen der Javanen meer werken.
Nu kwam de eerste officier er aan te pas.
‘Jullie wilt wel je geld als je in Priok komt!’
‘Ja, toean!’
Nou, dan moet je toch werken ook, niet? Allak-kretjang keras! Ze lieten zich werk
geven. Uit medelijden gaf Henk Bal, die bootsman was, hen licht werk. Maar dat
was weer verkeerd. De Javaan kan in het tropische klimaat waaraan hij gewend is
beter zwaar werk doen dan de blanke, die aan dat klimaat niet gewend is. Nu begonnen
Harry Abma, en Ben, en Arie Boudewijns te kankeren: Daar zitten wij met ons blanke
velletje in de smoorheete ruimen en de Javanen liggen uit de zon en in de wind onder
de sloepen te schilderen! Kankeren tegen Henk Bal. Henk zou naar de Hofmeester
of de eerste stuurman gaan en zorgen, dat de Javanen te eten kregen. Maar dát durfde
Henk niet. Hij had van de reis al zooveel biertjes van Mendel gehad. Liever verdroeg
hij 't kankeren van 't eigen volk en het stille verzet der Javanen, die zich door hem
werk aan lieten wijzen en dan daarbij gingen zitten of liggen.
Zoo kwamen we in Priok.
‘Gaan jullie nu naar 't kantoor je beklagen’, zeiden we tegen den mandoer.
Kantoor? Niks kantoor. Hem dan zegt: Eten te veel - rantsoen groot! Nee.
Hofmeester Mendel pas op wanneer hem komt in de kampong.
En dit bleek geen ijdele bedreiging. Op een middag was hofmeester Mendel weg.
Met politiehulp en heel veel moeite vonden we hem terug -ver buiten der Kampong.
Hij leefde nog - gelukkig, zei kaptein van Duyl. Tot aan zijn nek zat hij in de grond
gegraven, om zijn kop lagen hoopen stront. De vliegen - door de lucht aangetrokken
- zagen geen verschil tusschen gezicht en stront - ze vraten van beide, vlogen van 't
een op 't ander. Met een tevreden gezicht lieten een paar van onze Javaansche
matrozen zich naar de gevangenis brengen. Ze hadden hofmeester Mendel duur laten
betalen voor de week hongerlijden!
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onrust
door tom de wit
Op 5 Februari te vier uur 30 des namiddags, werd een draadloos bericht opgepikt
van de muiters, waarin verklaard werd, dat het reisdoel van 't schip Soerabaja
was, en de bedoeling van de actie de vrijheid te verkrijgen van de te Soerabaja
gearresteerde marineschepelingen.
Al wat klein en bang is,
Al wat hoog in rang is,
Al wat bang en klein is,
Al wat vroom en fijn is,
Al de onverlaten,
En de democraten,
Schreeuwden moord en brand,
Sanctus Renegatus
Deed gelijk Pilatus,
Ging zijn handen wasschen
En in onschuld plassen.
Judas ging zich hangen,
Naar den dood verlangen,
Alles voor 't benarde vaderland.
Maar de blanke rakkers
En hun bruine makkers
Wisten van geen wijken Twee en twintig lijken
En de rest, gevangen,
Zou men gaarne hangen,
Waar de palmen fluist'ren aan het verre strand.
Maar de dag zal komen,
Dat die stille boomen
't Volk zich zien verheffen,
Als het gaat beseffen,
Wat die jongens deden,
Hoe die jongens streden
Voor een vrije wereld, hand in hand.
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de bráááve korporaal
door greta van wassenaar
Jó, wat een mooi verhaal
Van die brave korporaal!
Had ik hem in m'n knuisten
'k Verkocht hem een paar puisten!
En òf ik hem wou,
In m'n knuisten,
Nou!
Die vent dan dróóp
van honing en stroop.
O! 'k sloeg hem zoo graag op z'n facie!
‘We hebben zoo'n spijt’,
heeft de vent gezeid,
‘'t Is slecht voor de reputasie’.
En al namen ze ons
nou nòg zooveel af,
wel tachtig procent bijvoorbeeld als straf,
geen mensch zou protesteeren.
We zouwen het annemen, heeren!
En meneer, we zijn heusch nog Jannen-Stavast,
Heel Nederland kan op ons bouwen!
We zijn verknocht aan het Vorstenhuis,
daar kan je op vertrouwen.
‘Om dat aan Holland te laten zien,
zou je zóó een oorlogje maken!
We zouden vechten tot in den dood
om die smet maar kwijt te raken’.
Korporaal, korporaal, wat een smerig verhaal!
met dat likken, dat kruipen, dat kwijlen!
We zouwen je graag met ons allemaal
de oceaan in kellen!

De gebeurtenissen bij de marine.
Wroeging onder het Europeesch marine-personeel.
‘Neen mijnheer, ze mogen zeggen wat ze willen, maar dit staat vast: de Hollandsche
Jannen hebben de gevolgen van hun aanvankelijk ageeren tegen de salariskorting
niet overzien, anders hadden zij het heusch niet zoo ver laten komen. En u kunt dit
van mij aannemen, al leggen ze bij wijze van spreken straks een korting van tachtig
procent op de gages van het marine-personeel, dan zullen wij dat nog nemen.
De wroeging onder het Europeesche marine-personeel over den klap; der marine
door het gebeurde toegebracht, is te groot dan dat wij ons aan eenigerlei verdere actie
zouden willen bezondigen’, aldus een ontboezeming van een korporaal bij den
onderzeedienst tijdens een onderhoud, dat een redacteur van het ‘Soer. Handelsblad’
met hem had.
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‘En weet u wat wij nu zoo graag zouden willen? Dat er nu werkelijk iets gebeurde,
opdat wij zouden kunnen toonen, dat men op ons wel en degelijk kan vertrouwen,
dat wij niets liever willen dan de Hollandsche vlag te verdedigen. Het klinkt misschien
gek, dat wij wenschen, dat er iets zal gebeuren, vooral in deze tijden nu het in de
Pacific dreigt, maar die wensch komt alleen voort uit het feit, dat wij ons
terneergeslagen voelen door het groote wantrouwen, waarvan de burgerij na al die
ellende jegens ons blijk geeft. Niet dat de burgers daarmede heelemaal ongelijk
hebben, o neen, maar wij zouden juist zoo graag toonen, dat onze kern nog opperbest
is en dat Holland nog best op Jan kan vertrouwen als het noodig is, vooral nu het
kwaad is uitgesneden.’
Verder gaande, verklaarde de korporaal, dat het jammer is geweest, dat men in
den beginne een vergadering tusschen de korporaals en minderen eenerzijds en
onder-officieren anderzijds heeft verboden. ‘Geen enkele onderofficier heeft dienst
geweigerd. Allen zijn absoluut loyaal gebleven en, u weet, zij hebben toen apart
vergaderd om te protesteeren tegen de salariskorting, maar dit was zuiver wettig
protesteeren zonder de minste bedoeling om tot tumult of dienstweigering te komen.
En onder die onder-officieren zitten meerdere sprekers. die een vergadering weten
te overtuigen. Daaraan ontbreekt het bij ons nogal. Als wij nu zoo'n gecombineerde
vergadering hadden gehad zou van de onder-officieren allicht invloed ten goede zijn
uitgegaan op de korporaals en minderen en misschien zou dan nog veel voorkomen
zijn geworden, wat nu heeft plaats gehad.’
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moord aan boord!
door lou tieman
moord aan boord!
nu vallen de maskers!
moord aan boord!
zeg het met bommen.
slinger granaten.
sluit ze met kruisers
ineen tot een val.
geen compromissen.
vil ze slechts levend.
moord aan boord!
ons holland staat pal.
moord aan boord!
nu vallen de muiters,
in bloed gesmoord!
in genévè: mammon's diplomaten.
op het papier:
geen luchtgevecht meer.
laten we in vrede
de sovjet blokkeeren.
moord aan boord!
leg de muiters neer.
moord aan boord!
hoort, proletaren:
moord aan boord!
geen bloedbad kan onze
krachten doen wijken.
geen bruut geweld
knot ons opstandswoord.
geef slechts één antwoord:
WEG MET FASCISME:
INDONESIËVRIJ!
kweekt den opstand aan boord!
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ingezonden
‘van cattaro tot gerard vanter’
Als acteur en medeoprichter van 't tooneelgezelschap ‘De Jonge Spelers’ en als lid
van ‘Links Richten’ voel ik mij genoodzaakt op 't artikel van Gerard Vanter,
voorkomende in 5-6 van ons maandblad te reageeren.
Hij heeft in dit artikel eenige feiten gezet, die op zijn zachts uitgedruk onwaar zijn.
Het is onwaar wanneer hij zegt, dat er in Holland geen gezelschap bestaat, ‘dat de
heldenfeiten van het proletarisch verzet openlijk en geestdriftwekkend in de massa
uitdraagt.’
Wij, De jonge spelers doen dat open en eerlijk, ondanks groote moeilijkheden die
ons door de kapitalistische macht in de weg wordt gelegd.
Het is onwaar wanneer hij zegt dat wij in dienst staan van de S.D.A.P. Wij zijn
een zelfstandige groep jonge tooneelspelers, die voor 't proletariaat socialistische
kunst brengen. En dat wij in ons moeilijke werken gesteund worden door 't Inst. v.
Arb. Ont. is een verheugend feit. Zoodoende zijn wij in de gelegenheid dat te doen
wat ons, socialistische tooneelspelers goed dunkt. Wij staan in dienst van de geheele
proletarische beweging en ons doel is, 't staat duidelijk in ons programma, ‘goed
tooneel’ te brengen voor de arbeidersklasse waarin de geest der bevrijdingsleer leeft.
Het is onwaar wanneer hij zegt dat wij de revolutionnairen kantjes van dit stuk
hebben afgesleepen. Dat is onmogelijk, juist omdat 't dit stuk betreft. ‘De matrozen
van Cattaro’ spreekt voor zich zelf. Ik weet wel dat er over opvattingen eindeloos
gepraat kan worden, maar 't slot is onbevredigend, omdat men 't niet met elkaar eens
kan worden, doordat men wezenlijk teveel verschilt. Hier spreekt de mentaliteit.
Maar wij tooneelspelers hebben een regisseur en die regisseur komt op de repetitie
met een bepaalde opvatting. Hij maakt 't ons duidelijk, overtuigd ons dat zijn opvatting
ook goed en verantwoord is. Zelf weet hij heel goed, dat er vele andere opvattingen
kunnen bestaan, maar hij voelt het zòo. Wij tooneelspelers moeten deze opvatting,
wanneer hij verantwoord is respecteeren en aanvaarden.
En wanneer Vanter critiek wil uitoefenen zal hij zich eerst beter op de hoogte
moeten stellen, anders is zijn critiek, zooals deze, waardeloos en alleen maar
verwarring stichtend.
Wij ‘De Jonge Spelers’ zijn en blijven tooneelspelers in dienst van 't socialisme
en zullen dat toonen door de stukken die wij zullen spelen.
JAN LEMAIRE Jr.

tooneelbespreking
door karel roosterman
De Matrozen van Cattaro. - Historisch drama in zes tafereelen van
Friederich Wolf. Regie: Lucas Wensing. Tooneelgezelschap ‘De Jonge
Spelers’ onder leiding van Ben Groeneveld.
Er kroop een reformistisch addertje over 't dek van de Oostenrijksche pantserkruiser
‘St. Georg’, die ons door de ‘Jonge Spelers’ (in een overigens prijzenswaardige
opvoering en in een zeer doeltreffend dékor van Lucas Wensing) in de
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Stadsschouwburg vertoond werd, terwijl de rooie vlag, in een der tafereelen
geheschen, door de eigenaardige tooneelbelichting ietwat verkleurde en tot 't rose
naderde......
En de heeren Alberda en Boekman, bekoord door de rosige vlag en de welbekende
kronkelingen van 't welbekende addertje, hieven 't welkome diertje om beurten van
den tooneelbodem en drukten 't liefkozend aan hun reformistische harten en lieten
er zich zelfs gewillig door bijten (hun bloed was al eens eerder geïnfecteerd en dus
waren zij immum) - zoodat de eerste in de Kamerdebatten over De Zeven Provinciën
't binnengekregen gif, zij 't dan ook gewijzigd, naar eigen bloedstructuur, weer kon
verbreiden door te beweren, dat de autoriteiten de militairen enz. juist de voorstelling
van ‘De Matrozen van Cattaro’ moest laten bijwonen als afschrikwekkend
voorbeeld,... en de laatste met revolutionnaire geste aan ‘De Jonge Spelers’ een
subsidie kon verleenen, zonder nochthans te eischen, dat 't stuk als volksvoorstelling
gegeven zou
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worden. Want de voorstelling werd mede bijgewoond door een Commissaris van
Politie en door vertegenwoordigers van het Departement van Defensie en van militaire
autoriteiten, en hoewel deze heeren, na ernstige gedachtenwisseling over stuk en
opvoering eenstemmig tot de conclusie kwamen, dat een verbod tot opvoering voor
grootere steden, èn voor het stuk èn voor de opvoering te veel eer en noodelooze
reclame zou beteekenen, werd door de, nu niet tooneelmatige doch plotseling, reëele
daad van de matrozen der ‘Zeven Provinciën’ deze tegelijk milde en diplomate
houding even plotseling en reël gewijzigd in een niet volgen van den regel om aan
subsidie een of meer volksvoorstellingen te verbinden, - en zoo een officieel
burgemeesterlijk verbod, dat anders zeker gevolgd zou zijn, voorkomen.
Er was nog een bezoeker, die door 't addertje gebeten werd (en gráág gebeten): de
recensent van ‘De Groene’ die, na wat duister getheoretiseer over ‘Gesinnungstheater’
(Gesinnungstheater, dat een door zijn toeschouwers gedeelde, althans aanvaarde
politieke of religieuze overtuiging en de daardoor ontstane ontroering waarmee elke
individueele toeschouwer kon handelen naar believen.)... zich haastte om van eigen,
weinig neutrale, ‘Gesinnung’ blijk te geven door met leedvermaak te schrijven: ‘en
zij, die graag de Internationale hadden willen meezingen, kregen lauw kans. Want
toen de kruiser “over” was gegaan en de roode vlag in top woei, begon het eigenlijke
drama eerst. De matrozen op de commandobrug stonden voor het ellendige “niets”
in de toekomst’...... Spel en vertooning waren dus zoo, dat deze burgelijk gezinde
recensent nà 't hijschen van de rooie vlag, geruststellend kon constateeren, dat hij in
de toekomst ‘niets’ zag... geen revolutie,... niets, en aan 't slot van zijn bespreking
kon concludeeren (weer quasi-vrij van alle gezindheid): ‘Als het den politieken
voorstander ver genoeg gaat... de politieke tegenstander hoeft dit stuk van eerlijke
argumenten en menschelijk waardigheidsbesef niet te verbieden. Onder ‘eerlijke
argumentatie’ hebben we dan te verstaan, de ‘argumenten der andere zijde’, 't zoete
broodjes bakken van den commandant die de revolutionnaire matrozen tot overgave
wil bewegen, - en onder 't ‘menschelijk waardigheidsbesef’ waarschijnlijk de
halfslachtige praatjes der matrozen, die naar huis willen uit den oorlog en niet vrij
komen.’
Dat deze burgelijk gezinde recensent bij 't hijschen der roode vlag, en ook daarna
niets zag in de toekomst, en vooral geen revolutie, en dat een reformistisch kamerlid
van de bijwoning van de opvoering van 't stuk als afschrikwekkend voorbeeld kon
aanbevelen - dat is onze grootste grief tegen de vertooning. Want dat is niet de opzet
van den auteur Friederich Wolf: wie 't drama leest, vooral zonder coupures, krijgt
een geheel anderen indruk. De vertooning, de speelwijze kan, vooral bij dergelijke
stukken, een totaal verkeerde indruk vestigen, en 't zou een kleine kunstje zijn, om
bijv. de ‘Potemkinfilm’ zoo op te nemen en te monteeren, dat Colijn er vreugde aan
zou hebben.
Men kan een tooneelstuk op verschillende wijzen spelen, en in verschillende
tijdvakken en door verschillende klassen zullen bijv. de klassieken verschillend
gespeeld worden. 't Zou de moeite loonen - ofschoon de plaatsruimte 't hier niet
toelaat - eens naar Marxistischen trant aan te toonen, hoe de maatschappij
verhoudingen en omstandigheden niet alleen de stukken, de literatuur, doch ook 't
spel, de speelwijze, de ensceneering, de sentimenten, 't leggen van accenten en velerlei
acteursmateriaal meer beïnvloeden, hoe bijv. de Gijsbrecht van Royaards nog een
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strijdbare militante figuur kon zijn, terwijl die van Verkade tot een huichelachtige
zemelaar, een zalfkakker moest verworden. En 't zou me niets verbazen, als we in
de toekomst eens fascistische Gijsbrecht kregen. Maar, zooals reeds gezegd, de
plaatsruimte hier gedoogt niet op alles dieper in te gaan, evenmin als op die momenten
in de vertooning van ‘De Matrozen van Cattaro’ door ‘De Jonge Spelers’ waar 't
revolutionnaire - dat er ondanks alles toch in aanwezig was, vooral in 't begin verwerd tot 't den reformisten en zelfs een burgerlijk recensent welgevallen
schouwspel.
De arbeiders moeten deze ‘Jonge Spelers’ steunen om ze geheel vrij te maken van
reformistische invloeden, de ‘Jonge Spelers’ moeten inzien, dat zij alleen van 't
revolutionnaire proletariaat iets te verwachten hebben.
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mededeelingen van het bestuur van ‘links richten’
Als protest tegen de vermoording van Takidshi Kobayashi door de politie van Tokio
werden door het H.B. en de afd. A'dam een motie aan het Japansche konsultaat
gezonden. Een aantal korte verhalen van Kobayashi werd door Freek van Leeuwen
vertaald en opgestuurd aan de verschillende bladen.
Openbare vergaderingen over de literatuur van de Sowjet Unie worden gehouden in
den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Lezingen van Geert Grub uit Antwerpen zijn
in voorbereiding. Tesamen met de S.K.K., de Prol. Vrijdenkers en de onafhankelijken
organiseerde Links Richten een protestvergadering tegen het verbod van Strempel's
schilderij op de tentoonstelling der Onafhankelijken door den direkteur Baard en den
soc. dem. wethouder Boekman. Links Richten nam het initiatief tot vorming van een
kommité tegen de opvoering der film ‘Morgenrot’ in Amsterdam. De door dit kommité
gevoerde massale aktie had tot gevolg, dat de film voor geheel Nederland van het
programma werd genomen.
Ter herdenking van Marx' sterfdag werd door de I.V.R.S. een enquête uitgeschreven.
Deze enquête is door Links Richten toegezonden aan ongeveer 200 Nederlandsche
artisten en intellectueelen. 12 antwoorden kwamen binnen en zijn aan het secretariaat
der I.V.R.S. opgezonden.
Voor de voorbereiding der Internationale Prijsvraag van de I.V.R.S. vormde zich
een kommissie, bestaande uit Henk Bruintjes, Freek van Leeuwen en Bertus Meyer
Het secretariaat dier kommissie is gevestigd Loofdakstraat 17 Rotterdam.
In Duitschland behooren tot de duizenden gevangen genomen kameraden ook de
schrijvers Ludwig Renn, Wittfogel en tal van anderen. Bij Nico Rost werden al zijn
600 boeken in beslag genomen. Käthe Kollwitz en Heinrich Mann moesten zich
terugtrekken uit de akademie. Bij Feuchtwänger werd een inval gedaan en zijn
manuskripten gestolen. Tal van schrijvers moesten naar het buitenland vluchten. Ons
Meinummer zal grootendeels gewijd worden aan de terreur in Duitschland. Arbeiders
en kunstenaars vormt reeds thans tot strijdbaar eenheidsfront tegen het opdringende
kultuurfascisme. Weg met Hittler, Leve de Revolutie!
Afdeeling-Secretarissen:
A m s t e r d a m , v. Riel, Deurloostraat 7
R o t t e r d a m , Bertus Meijer, Loofdakstraat 173
D e n H a a g , Menage Challa, v. Hoytemastraat 61
U t r e c h t , W. de Mol, Banaanstraat 32

van de administratie
Waarde Kameraden,
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De Administratie en Colportage van ‘Links Richten’ is met Maart overgegaan
naar het adres van: Heleen Ankersmit, Roelof Hartplein 4, A'dam (Z.). Gironummer
214218. De Administratie doet een beroep op U w a l l e r m e d e w e r k i n g , zoowel
die van a f d e e l i n g e n als van colporteurs en abonné's, om ‘Links Richten’ in stand
te houden niet alleen, maar tot bloei te brengen en daarmede onzen revolutionaire
schrijvers de mogelijkheid te verschaffen, hun stem te laten hooren. Deze mogeijkheid
is er alléén, indien wij a l l e n onze verplichtingen nakomen.
Kameraden, laten wij vereend zorgen, dat het blad der revolutionaire schrijvers
niet alleen zich handhaaft, maar een groote uitbreiding krijgt. Het kàn, dus het moèt.
A l l e n op onze post.
DE ADMINISTRATIE.
P.S. De jaarabonné's, die hun postkwitantie in 't begin van 't jaar terugzonden, worden
dringend verzocht alsnog hun abonnement (ƒ1.50 plus 15cts inningskosten) te voldoen
per giro of postwissel. Adres: Heleen Ankersmit, Roelof Hartplein 4, Amsterdam
(Z.). Giro 2 1 4 2 1 8. De half jaarabonné's worden eveneens verzocht hun 2de half
jaar aan dit adres te voldoen.
De colporteurs worden verzocht onmiddellijk af te rekenen.
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V E R Z E N VA N J E F L A S T
KAMERADEN! Prijs f 1. VERLEDEN TIJD. Prijs f 1. Binnenkort verschijnt:
TWEE WERELDEN. Prijs f 1. In deze laatste bundel zijn, behalve een aantal gedichten, waarin Jef Last
van zijn felle haat tegen deze wereld en van zijn groote vereering voor die
nieuwe wereld in de Sowjet-Unie getuigd, ook een aantal door hem
vertaalde gedichten opgenomen van hedendaagsche russische dichters.
De keuze van deze gedichten werd gedaan door de Internationale van
revol. schrijvers.
PRIJSVERLAGING
KARL MARX
GESCHIEDENIS VAN ZIJN LEVEN, DOOR FRANZ MEHRING.
Geautoriseerde vertaling van Jan Romein. Met een portret, een inleiding
en een verklarend register, 560 blz. VROEGER f 4.90
NU f 2.25
Dit boek geeft, behalve het levensverhaal van Karl Marx, in beknopten
vorm de beginselen die door hem en Engels zijn ontworpen en door de
wereldbeweging van het proletariaat erkend en nagestreefd werden. Nu,
bij de 50ste herdenking van zijn sterfdag, is dit boek meer dan ooit aller
belangstelling waard.
W.L. & J. BRUSSE N.V. - ROTTERDAM. IN DEN BOEKHANDEL
VERKRIJGBAAR

Welke Boeken geeft de Wereld-Bibliotheek uit?
KARL MARX: ‘Het Kapitaal’ 4e druk - Herdenkingsuitgaaf 1933 Zooeven
verschenen Geb. 2.75
DR. JAN ROMEIN: ‘Machten van dezen tijd’ Nieuwste feiten en gegevens
over internationale verhoudingen Geb. f 3.75
VSEVOLOD IVANOV: ‘Pantsertrein 1469’ en ‘Partijgenooten’ Spannende
verhalen uit Sovjet-Rusland Vert. Elsa Bukowska Geb. f 2.75
Vraagt gratis Catalogus (800 werken) - Vraagt geregelde toezending van
ons ‘Boekennieuws’ - Vraagt inlichtingen en prospectus over onze
jaargang-abonnementen en onze abonnementen N.V.K. (Naar Vrije Keuze)
Onze boeken zijn - ook in abonnement - verkrijgbaar bij elken boekhandel
en bij den uitgever:
W E R E L D B I B L I O T H E E K - AMSTERDAM-SLOTERDIJK

Links richten

177

[Links richten no. 8]
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Protestkomitee van kunstenaars en hoofdarbeiders ter behartiging
van de belangen van vervolgden in den strijd tegen imperialisme en
fascisme.
(afkorting: Komitee K.H.)
In steeds toenemende mate nemen in den laatsten tijd de machtsmiddelen, waarvan
de naar imperialisme strevende regeeringen gebruik maken ter bestrijding hunner
tegenstanders, vormen aan die de geestesontwikkeling der volkeren belemmeren en
een ernstig gevaar opleveren voor de wereldkultuur.
Bruut geweld treedt in de plaats van uitwisseling der gedachten en het toebrengen
van lichamelijk en geestelijk leed aan de tegenstanders schijnt meer en meer het
hoofddoel te worden voor de door haat en vrees verblinde machthebbers.
Het Digoelkamp in Indonesië, het bloedbad op de ‘Zeven Provinciën’, de met
iedere schijn van recht spottende vervolging van de Kom in Suriname, zijn
voorbeelden van dat bruut geweld in eigen land; het Scottsboro-proces en de Duitsche
terreur zijn recente en sprekende blijken van het heerschen van denzelfden geest in
het buitenland. Reeds herhaaldelijk hebben vele kunstenaars en hoofdarbeiders in
alle landen der aarde getuigenis afgelegd van de verontwaardiging welke deze
geweldadige onderdrukkingsmaatregelen bij hen opwekken en van hun solidariteit
met de klassen en rassen tegen dewelke die onderdrukking is, gericht.
Evenwel hadden de met dit doel gevormde komitees of groepen tot nu toe een
meestal vrij beperkten werkkring en bepaalden zij zich in hoofdzaak tot het
publiceeren van protesten met betrekking op een de bijzondere aandacht van het
publiek trekkende zaak. Teneinde hierin verbetering te brengen en een grondslag te
vormen voor een bree dere en meer omvattende protestaktie is bovengenoemd komitee
op 18 Maart j.l. tot stand gekomen op initiatief van Henr. Roland Holst en G.
Mannoury en heeft het door haar aangewezen presidium protesttelegrammen en
manifesten doen verzenden in zake de ‘Zeven Provinciën’, de Duitsche terreur en
de Scottsboro-zaak.
Evenwel stelt het komitee zich ook voor een meer daadwerkelijke steunaktie in
het belang der slachtoffers van vervolging en terreur te voeren en hen zooveel dat
mogelijk zal blijken zoowel rechtskundigen als materieelen bijstand te verleenen.
Het komitee stelt zich op het standpunt dat een dergelijke aktie enkel in aansluiting
aan de revolutionaire arbeidersbeweging doeltreffend kan worden gevoerd en streeft
daarom naar nauwe samenwerking met de een gelijk doel nastrevende
arbeidersorganisaties en -komitees. Tegelijk echter doet het een krachtig beroep op
allen, wien de kultureele belangen heilig zijn om zoowel met geld als door het zenden
van adhesieverklaringen, onze actie te ondersteunen en bovendien ieder in eigen
kring belangstelling voor het streven van het komitee gaande te maken en tot
medewerking op te wekken.
Tegen de imperialistische onderdrukking van klassen en rassen!
Tegen de fascistische openlijke en verborgen terreur!
Voor de vrije ontwikkeling van kunst en wetenschap!
Voor de kultureele belangen der menschheid!
HET PRESIDIUM.
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Ondergeteekende verklaart in te stemmen met de door het Komitee K.H. gevoerde
aktie en als adherent tot het komitee toe te treden.
Naam:
Werkkring:
Adres:
Financieele bijdragen uitsluitend op postgiro: 107675 (Tom Rot). Sinoel 359.
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brief uit een concentratiekamp door
Waarde Vriend!
Waarschijnlijk ontving je de mededeeling, dat ik gearresteerd was. Je zult misschien
denken, dat deze arrestatie op last der politie, door de justitie of een andere
gerechtelijke instantie geschiedde. Maar de laatste weken kunnen alle
Stormafdeelingen zelfstandig iemand arresteeren. Men behoeft slechts te zeggen,
dat iemand Marxist is of Jood. Meestal is dat voldoende om iemand in hechtenis te
nemen. Ik persoonlijk werd op straat door een voorbijkomende troep S.A.-lieden,
vastgepakt en op een transport-auto geladen. Men fouilleerde me, zocht een revolver,
die ik niet bezat en bracht me naar een der vele provisorische concentratiekampen.
Je begrijpt, dat ik dat kamp in deze brief niet nader beschrijf. Nadat mijn naam was
opgeschreven, bracht men me in een stal, waar nog een jonge Reichsbannerman uit
een der omliggende dorpen zat. Nooit zal ik zijn tragische begroeting, toen ik binnen
werd gebracht, vergeten. Freiheit, Genosse! Maar beide waren we in een stal
opgesloten. Zonder licht en lucht. Zijn gezicht bloedde, zóó had men hem geslagen.
Zijn naam, de naam van het dorp en van de stormafdeeling, die hem zoo had
toegetakeld, verzwijg ik liever. Je begrijpt waarom. Een paar uur later werden ook
de andere arrestanten binnengebracht. Sociaal-democraten, communisten en leden
van de Reichsbanner. Een paar intellectueelen, redacteurs van provinciale
sociaal-democratische bladen, doch meestal arbeiders: communistische of
sociaal-democratische gemeenteraadsleden uit omliggende dorpen. Velen van hen
waren bij hun arrestatie door de S.A. en S.S., die hen in hechtenis namen, geslagen
en anderen den eersten dag, toen ze hier werden binnengebracht. Ik heb met deze
arbeiders uitvoerig gesproken, zag hun kwetsuren en wonden en hunne namen.
Dergelijke nauwkeurige mededeelingen zou-
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den - als ik in staat was ze in het buitenland te publiceeren - veel meer nut hebben
dan de meeste fantastische verhalen, die de correspondenten der buitenlandsche
bladen berichten. Als ik je de naam van een arme Joodsche koopman, die lid der
S.P.D. was en daarom zóó werd geslagen, dat hij met twee gebroken ribben in het
ziekenhuis werd gebracht - kon noemen, was dit veel nuttiger dan onjuiste
mededeelingen over verkrachte Joodsche vrouwen en doodgeslagen baby's. Maar
voorloopig ben ik daar niet toe in staat, al heb ik alle bijzonderheden genoteerd.
Martelingen? Ik deel je alleen mee wat ik uit den mond der gemartelden zelf
hoorde. Hun wonden constateerde ik 's nachts bij het licht van een lucifer. Twee
arbeiders hadden striemen op hun rug en dijbeenen, daar ze met geweerkolven en
gummiknuppels waren geslagen. Een S.P.D. man kon niet loopen, daar men, na hem
eerst afgeranseld te hebben, hem steeds opnieuw met zware soldatenlaarzen op zijn
voeten had getrapt en daarbij bevolen in de houding te gaan staan. Vier Joden waren
een dag te voren in het ziekenhuis gebracht en de meeste gevangenen beefden nog
van opwinding, angst en verontwaardiging als ze aan deze mishandelingen, waarvan
ze getuige geweest waren, dachten. Mishandelingen kwamen vooral voor als de S.A.
en Hulppolitie van een bepaald dorp andersdenkende inwoners van datzelfde dorp
arresteerde. Meestal werden die bij hun arrestatie geslagen. Een communist vertelde
mij, dat hij in een auto was gezet en men hem naar het bosch, een paar uur van zijn
dorp, had gebracht. Hier moest hij uitstappen en voor de anderen uitloopen. Na een
wandeling van een half uur in het donker liet men hem alleen. Hij vluchtte echter
niet en gaf de anderen dus geen gelegenheid hem ‘op de vlucht neer te schieten’. Na
een kwartier bracht men hem toen in de auto terug en werd hij naar het
concentratiekamp gebracht.
Steeds werden dien nacht nieuwe gevangenen binnen gebracht. We lagen op stroo
en er brandde geen licht in deze stal, zoodat we steeds door het schijnsel van
electrische zaklantaarns opnieuw gewekt werden. Om vijf uur moesten we opstaan.
(Ik heb nooit begrepen, waarom men arrestanten en gevangenen zoo vroeg laat
opstaan). We waschten ons op de binnenplaats; kregen toen koffie en een snee brood
met Schmalz en moesten toen marcheeren. Looppas! Nogmaals looppas. Gaan liggen!
Opstaan! Je zult begrijpen, dat ik er gauw genoeg van had en pijn in mijn zijde
beweerde te hebben. Maar de Nazi's, die ons in groote getale met de bajonet op het
geweer bewaakten, hadden er plezier in om de arbeiders te laten marcheeren, al waren
onder de Nazi's ook enkelen, die nu reeds ontgoocheld waren en andere daden van
het nieuwe regiem verwacht hadden. Nadat we een paar uren geëxerceerd hadden,
moesten we houthakken. Je begrijpt, dat we dit al weer langzaam deden. Telkens
werd een van ons verhoord. Velen werden na een paar dagen vrijgelaten. Deze
arrestaties dienen immers hoofdzakelijk om de arbeiders te ontmoedigen en bang te
maken, zoodat ze elke poging het nieuwe regiem te bestrijden, opgeven. Na een paar
dagen werden ze dan opnieuw gearresteerd. Maar, hoewel velen overliepen naar de
Nazi's, blijft het meerendeel zijn ideeën trouw.
Ik weet niet, of je in staat bent in het openbaar te protesteeren tegen hetgeen hier
gebeurt. Protesteer tegen de onderdrukking van de Joden, tegen de onderdrukking
der revolutionaire pers, tegen vele, vele andere
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maar denk bij je protesten vooral aan het lot van den ‘onbekenden arbeider’.
Ik hoop je spoedig nog meer te kunnen schrijven.

der jude ist an allem schuld (hitler)
door sam goudsmit
Vergadering, maats, voorzitter, redactie,
het woord! wij vragen het woord!
Opnieuw zijn wij het, wij wisten het wel!
Opnieuw zijn wij de negers van West-Europa.
Opnieuw zijn wij het, de Joden zonder geld.
Helden van de arbeid! van de ethica! van de moraal!
Helden van de Kunst! helden van de geleerdheid!
Wij hebben het zwaarste gelag betaald,
wij, weet gij? aan de beschaving
Mijn hand om mijn mond gekokerd
schreeuw ik het over U heen:
Gij moet luisteren........ wij zijn niet gek.
Wij, de lafbekken, helden van de ontwikkeling,
helden alleen al doordat wij arm waren,
armen te blijven onder de verachting van de rijken,
zonder macht over anderen door slim bekleven geld,
zonder eerebanen als judaspluimen van de Tyrannen,
zonder titels, die prijskaarten voor de hardloopers van luie kees.
Wat praat gij van helden? Wie Uwer meet zich met ons?
Snel in het denken, in daden lui,
zijn wij de stootbrigades van het Levensrecht,
de aanbeelden van vleesch voor de onbevredigde krachten.
Welk volk van U bracht onze offers?
Door vlammen en bloed komen wij heengekropen naar dit uur,
ontkomen aan uw gruwelijke vergissingen,
en zoeken onze vrienden onder U.
Dit is het lied van de Joodsche Don Juan
veroveraar van grijpend takkenvuur en martelrad
in alle werelden vond hij zijn geliefden;
in alle talen spraken de kruisdolken hem toe.
In Jeruzalem, in Tiberias, onder de tanden van Vespasianus' leeuwen.
In Frankrijk, en in Spanje,
in Engeland maar een enkele goeie duizend
in Worms, in Neurenberg had hij het warmpjes telkens weer,
de torenklokken van Mainz zijn gesmolten van zijn vleeschfakkels,
de druiven van het Rijnland staan barstend van het Jodenbloed.
Sevilla, en Cordova, Toledo en Valencia,
in Silezië, een hevig avontuur
in Portugal maar ruim tweeduizend
in Mülhausen, per ongeluk van Thomas Münzer,
maar in Spanje, in Spanje, een honderdduizend of drie.
In Frankrijk weer, in den Elzas,
in Beieren, Bohemen, Oostenrijk,
bij een Poolsch Hetman tweehonderdduizend
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van den Ukraïnschen honderdvijftigduizend
bij de witte Russen nog eens tweehonderdduizend
in Roemenië driahonderdduizend
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Overal, overal de liefjes, overal de opgemaakte bedden.
Overal, overal: de liefde van de rechte neuzen,
overal, overal, de zegeningen van het Voortreffelijke.
Bij het vlamlicht van de brandende Jodenfamilies
hield het bedrogen volk zijn eigen raadsel omhoog.
In de kreten van de stervende Jodenkinderen
zocht de uitgebuite naar zijn bevrijdingsleus.
In het donkere bloed van de Jodenmeisjes
speurde de arme boer naar zijn folterend geheim.
Maar in Duitschland, in Duitschland!
in het Duitschland van vandaag,
een half millioen! een half millioen! een half millioen!
Wees stil ontstelde hart, spreek tot de vrienden,
geen roodgeschreide oogen en geen wrok,
geen trillende lippen, en geen heesche stem van tranen.
Geen meelij, maar het volle Shylockpond.
Het volle pond met allen de gestokenen,
volle gerechtigheid, het volle levensrecht
Het bloed is slecht, voorzichtig met dit bloed.
er leeft de kennis in van mes en stapelvuur
liederlijk zijn de neuzen, voor de neuzen hoed U;
zij ruiken op een eeuw de brandgeur van hun gillend vleesch.
De oogen walgelijk, vol achterdocht, vol laffe angsten
jegens handen die zoo rustig hen het laatste vuur-bed spreiden
jegens de monden die vriendelijk spreken, tot de crisis hun levens eischt.
Laf zijn Mozes en Rebekka, ronddansend in de vlammen,
ontaard de kinderen, storten zich bij hun ouders.
Onverbeterlijk zingen zij al brandend het Hooglied.
Eerloos doorsteken zij hun kinderen en dupeeren de voltrekkers
onwaardig, naast de bloedende lijken, laten zij zich levend begraven.
Verraderlijk dooden zij in de Progrom, tweehonderd goedwillende slachters,
als vandalen verbranden zij, met zichzelven, heel de mooie stad Mainz.
Maar in het Duitschland van vandaag ligt hun afrekening.
Gewette hersenen meten hen de straf toe van hun dulding:
duistere kwelling, ontmanning, verplettering van den wil,
uitstooting, ontzenuwing, en jacht tot zelfmoord.
Wereld die de toekomst vreest, wees gerust met dit heden.
De zwaardgevechten der slaven zijn door Göring hersteld.
Bij zijn revolvers slaan vaders jammerend op hun zonen in;
de zonen op hun geliefde vaders tot zij samen bezwijken.
Europa ziet toe en wacht af wat de winst is,
een groot bewerktuigd zwoegend folterstel,
een monster uit de nacht-droom, met hersenen van gister,
met vreeselijke pooten van vandaag,
hollend over Duitschland's dichterlijken bodem,
twee oogen blind, en stampend al wat bloeit,
rechtneuzen, kromneuzen, al wat het leven ruikt,
in de zelfverwarring van de wereld der machtigen,
die banger zijn voor frissche Toekomst dan voor de Dood.
Vijftigduizend donkere Amerikanen schreeuwen om hun negerbroertjes.
Honderdduizenden ontstelde Joodjes vochten tegen bloed en vernietiging
Millioenen arbeiders stroomen samen. Tegen slachting en verstikking.
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Grijnzend houdt Scottsboro de moordstoel klaar
voor de arme negerkinderen.
Schaamteloos staan overal de geldmessen geheven
voor het neersteken van den menschenwil.
Brallend stampt door Duitschland's bodem,
Ioenzend door heerschers geduld,
de bloedige Séquah, die kwakzalft
bij smart-overstemmende marsch-muziek.
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Maar de laatste Neger en de laatste Jood,
en de laatste Werker in zijn uitersten nood,
de laatste Jodin en de Negervrouw
en de laatste Arbeidster die bezwijken zou,
zij splijten nog in hun diep verbond
den goeden geteisterden wereldgrond
en planten er het onsterfelijk zaad
voor den zwarten vriend, voor den blonden maat
die komen gaat.
Christenen zonder geld,
Negers van den Stoel-staat,
Joden doodelijk gekweld,
Slaat!
Sláát!

hitler kontra einstein
door b. mannoury
einstein...
er zijn perioden in de wereldgeschiedenis, waarin de levensvoorwaarden der mensen
en daardoor de maatschappijvormen en de machtsverhoudingen slechts geringe
wijzigingen ondergaan, en andere perioden, waarin deze sociale en politieke faktoren
belangrijke en blijvende verschuivingen vertonen, voorbeelden van zulke ‘stabiele’
tijden zijn de vroege middeleeuwen van west-europa en de latere middeleeuwen van
oostelik azië, - voorbeelden van algehele verandering in de grondslagen der
samenleving zijn de z.g. klassiek-griekse tijd (opkomst van handel en interlokaal
verkeer), het ‘renaissance’-tijdvak (wereldmarkten en kolonievorming) en de franse
revolutie (invoering van de mechaniese warenbewerking), en dan natuurlik onze
eigen tijd, waarin de overgang naar de gemeenschappelike voorziening in de
levensbehoeften (socialistiese produksievorm) zich voltrekt. over datums en indeling
kan ten deze verschil van mening bestaan, de tegenstelling zelf zal wel door geen
historikus of socioloog worden overzien.
veel minder eenvoudig en gemakkelik waarneembaar echter is de onderscheiding
van ‘stabiele’ en ‘labiele’ tijdperken in het geestesleven (kunst, wetenschap, ethiek
en filosofie), die weliswaar tot op zekere hoogte met de maatschappelike golfbeweging
parallel gaan maar daarom nog niet van ogenblik tot ogenblik met deze vergelijkbaar
zijn: het histories materialisme is niet in een lijstje van jaartallen uit te drukken!
wat vooral de vergelijking van die tweeërlei ontwikkelingsgang bemoeilijkt, is
dat de uitwendige verschijnselen meestal door een langdurige vóórontwikkeling
worden voorafgegaan, waarvan naar buiten weinig blijkt: descartes, leibniz en hume
moeten ongetwijfeld tot de vóórlopers der negentiende en twintigste eeuw gerekend
worden, en toch hebben zij geen van allen de val van de bastille beleefd, en het
állermoeilikst wordt het vraagstuk van de wisselwerking van maatschappelike en
kulturele stromingen wel voor de eigen levenstijd van de onderzoeker: wie dwars
door de wervelstorm moet heenzeilen, kan maar heel bezwaarlik ‘bestek’ maken en
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zijn navigatiekaart bestuderen! en wat dan de p e r s o n e n betreft, die aan
maatschappij of wetenschap leiding geven,
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die moeten op een afstand gezien worden, om vergelijking mogelik te maken: ook
g e e s t e l i k gezichtsbedrog komt maar al te vaak voor. en daarom wil ik de vraag,
of hitler een naam is, die langer dan luttele ogenblikken op het witte doek der historie
zal verschijnen, hier terzijde laten, en mezelf dwingen, die naam in één adem te
noemen met die van albert einstein, al gaat 't me slecht af, want dat d i e naam een
nieuw tijdperk en een wetenschappelike ‘umwertung aller werte’ inhoudt, is reeds
onomstotelik gebleken: de einsteinse mechanika, de einsteinse natuurkunde en de
einsteinse astronomie hebben opvattingen, die tientallen van eeuwen onwankelbaar
schenen, tot in hun grondvesten ontwricht en nieuwe perspektieven geopend, die nog
dageliks tot de meest vèrstrekkende verruimingen van ons inzicht voeren. duizenden
en nog eens duizenden natuuronderzoekers, wiskundigen en astronomen hebben de
laatste kwarteeuw einsteins denkbeelden bestudeerd en er op voortgebouwd, en
gehele bibliotheken zouden te vullen zijn met wat over dat alles is gezegd en
geschreven. meer nog: ook buiten de kringen der vakgeleerden doen zich de invloeden
der nieuwere opvattingen (waaraan behalve einsteins naam ook vooral die van de
hollander lorentz en de hongaar minkowski verbonden zijn) gelden: de grondbegrippen
onzer natuurbeschouwing: ruimte, tijd, kracht en materie zijn door die opvattingen
zó grondig gewijzigd, dat er wel nauweliks een gebied van geesteswerkzaamheid
denkbaar is, dat de weerslag van die wijziging niet zou ondergaan.
* *
*
en hitler?
iedere beweging, hetzij stoffelik, hetzij maatschappelik, hetzij geestelik, wekt
weerstand en wrijving, die haar belemmert en tegenwerkt, en zo is 't ook met de
maatschappelike ontwikkeling van onze tijd: terwijl de socialistiese produksievorm
in een belangrijk deel der wereld vaste voet begint te krijgen, verscherpt zich in het
overblijvende deel de reactie tegen die ontwikkeling, en neemt daarbij steeds ruwere
en rauwere vormen aan. het dunne vernis van beschaving en menselikheid, dat aan
de kapitalistiese samenleving tot nu toe soms een schoonschijnend aanzien van ‘orde’,
‘rechtzekerheid’ en ‘kultuur’ verleende, wordt afgeschampt en de harde onderlaag
treedt aan het daglicht. op die onderlaag nu heeft adolf hitler zijn naam geschreven
menend daardoor de loop der historie te kunnen tegenhouden en zich een steunpunt
te verschaffen, dat niet wankelt en breekt.
ijdele waan! waar de ploegschaar niet vermag door te dringen, zullen houweel en
breekijzer het werk moeten doen, en het gruis en de stenen zullen door de stroom
van gedachte, wil en daad worden meegevoerd, tot geen spoor meer over is van de
grondslagen der oude vesting, waarbinnen een ondergaande klasse een laatste
toevlucht heeft gezocht...
hitler kontra einstein!
wee u, verwatene, uw uur zal slaan.
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tegen de politieagent
door e. du perron
aant.
aant.

De volgende regelen zijn van een burgerlik literator en individualist. Men vergeve
mij daarom wanneer ik ook in dit kader een enkele maal ik mocht zeggen. Ik schrijf
mijn mening, omdat er mij om gevraagd werd, en met al de demoedigheid die nodig
is om te geloven dat het van bitter weinig nut zal zijn.
Het lijkt mij van geen nut om een mening te verkondigen die bij ieder behoorlik
mens in de gegeven omstandigheden identiek moet zijn, ongeacht zijn kommunistiese
sympatieën of niet: - de huidige toestand in Duitschland, in het bizonder het optreden
tegen de Joden, is weerzinwekkend, mensonterend, van een laagheid als zelfs in de
politiek zelden werd bereikt. Maar een menselike en morele maatstaf aan te leggen
aan politieke gebeurtenissen is altijd een vruchteloos bedrijf. De politieke hansworst,
die in de rol van Leider een z e k e r e verantwoordelikheid voor het tans gebeurende
draagt en die als Adolf Hitler bekend werd, zal een ieder met min-of-meer
bevredigende argumenten wellicht kunnen uitleggen dat het heil van Duitschland
zoveel weerzinwekkends, zóveel en niet minder, nodig maakte.
Aan de filosoof-geschiedschrijver van de toekomst om uit te maken hoe men deze
Hitler zelf heeft te zien, in hoeverre hij een beweging leidde of door een beweging
vooruit werd geduwd, in hoeverre hij de aap was van een ander Leider van dit soort,
die als ‘Il Duce’ door een verwante menigte in de wolken verheven werd. Het kan
zijn, dat de na-en bij-apen van deze Germaanse aap: de Goebbelsen en Goerings,
tenslotte groter, sterker, nóg meer van ijzer-en-staal zullen heten dan hij; misschien
voelt hij zich op d i t ogenblik door hen voortgeschopt, met gevoelens niet minder
lamentabel, dan die hem bevangen moeten hebben toen hij zich liet fotografeeren,
opkijkend tegen een Duitse prins, als een konciërge tegen de rijkste huurder in zijn
flatgebouw.
Eén ding staat voor mij vast: het wezen Hitler had - gelijk wij allen - bij de aanvang
van zijn bestaan ongetwijfeld meerdere mogelikheden; hij had coiffeur kunnen worden
zo goed als hofmeester; maar hij heeft zijn bestemming gevonden en de glorie van
zijn leven, en óók in de rol van leider, óók erkend door een latere geschiedenis, heeft
men in hem voortaan de ziel te erkennen, die zijn definitieve blijkt te zijn, die van
de politieagent.
Het woord is onpeilbaar diep. Men bekijke het volmaakt groteske portret dat de
hofschilder Fischer meer dan levensgroot voor de ogen van heel Europa heeft onthuld:
de man in het hemd die daar groet, met dat hier volmaakt groteske Romeinse gebaar,
is het ideaal van de politieagent. Welke diepere en lagere stromingen zelfs in een
ideaal van genoemd soort aanwezig zijn, make de latere geschiedschrijver uit. Het
optreden tegen de kommunistiese intellektuelen - en wat duivel, men voert de
klassenstrijd of men voert die niet! - de maatregelen tegen de Joden, zijn slechts
enkele bewijzen ervan, en dan nog wel van de meest uiterlike kant, die waarin de
politieagent zijn macht eindelik naar hartelust misbruiken mag, die waarin de ‘Wil
tot Macht’ van Nietzsche eindelik zonder rem of grootheid zegeviert. Er zijn honderd
beelden van Nietzsche waarin het Germaanse volk heeft gemeend hem te
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eren, door hem - de grote snor en zware wenkbrauwen werkten zo goed mee - het
uiterlik te geven van een sergeant of houtvester in vol bewustzijn van zijn ambtelike
stoerheid. Het is dezelfde Germaanse opvatting van de Uebermensch, die in de
apoteoze van Adolf Hitler tans op de botste wijze haar illustratie vindt. Aan de
filosoof-geschiedschrijver weer om uit te maken hoe en waarom het toch-veelgeprezen
Germaanse volk zo bewonderend kon staan tegenover een dergelik verschijnsel,
terwijl voor de Italiaanse volksfantazie tenminste nog een Mussolini nodig was, een
groot akteur, voorwaar, naast deze ster van het Caféchantant.
Een bestrijding van Hitler op gronden van zijn boek Mein Kampf ware èn te
gemakkelik èn nutteloos. De helft van dit boek moet geschreven zijn met argumenten
waarvan de man zelf geen dupe is; zijn ijzeren konciërgestijl is dezelfde van zijn
toespraken; voor de ware rechtvaardiging van zijn figuur - ook als die totaal
overvleugeld of ingestort zal zijn - zorgt de politiek. De ware bestrijding volgt dàn.
Als burgerlik literator kan ik het hierbij laten. Als dit een protest is, het is er een
dat een ieder formuleren kan, kommunist of niet, en dat, kommunisties gesproken,
geen enkel gevoel van waardering verdient. Zelfs de burgerlikste literator die op dit
ogenblik aan de Jodenvervolging in Duitsland denkt, moet zijn hart in zich voelen
omdraaien van weerzin binnen zijn lijf; men zou erger scheldwoorden moeten
bedenken dan ‘burger’ en ‘literator’ om te mogen verwachten, dat de symptomen
anders zijn.

vlaanderen spreekt door geert grub
Geef mij 'n pen als een pijl met vuur,
geef mij een pen als scheermes scherp
en inkt, een pot inkt als bijtend zuur,
dat past bij 't schandelijk onderwerp
dat mijn weerzin wekte en mijn walg......
Want 'n wereld is rijp voor rad en galg.
'n Wereld is rotter dan 't rotste bordeel
daar wordt adel van ziel en verheven geest
onteerd, en wie hongert krijgt voor zijn deel
de kogel, die alle ellende geneest
uit sluipmoordenaarshand met 'n hakenkruis
die politierecht heeft in dat moordenaarshuis.
De macht van vuist en geld dikteert de wet,
zij gebiedt hoe men denkt, hoe men kruipt en hoereert
met de macht die de wet naar zijn hand heeft gezet.
En of daar een wereld van honger krepeert,
gevangenisschap wacht wie nog brood reklameert
en Hitler's regeering dus diskrediteert.
Achter schurken schuiven de nooblen der aard
waar de volksstem gesmoord wordt in bloed en slijk
Zie, de man met de zweep en de beuls knoet vaart
temmend langs de massa. Van lijk tot lijk,
gaat hij en vestigt 't kapitalisme nieuwe macht
op de ondergang van een volk dat wordt verkracht.
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Vrijheid van meening? Kunst en Kultuur?
Recht op leven en arbeid? Op vrijheid? Bestaan?
Vrede? Al tegen de muur
die zich op die rechten wat voor laten staan!
Recht heeft wie Macht heeft.
Onthoud het Proleet.
Wees vereend, wordt een macht...... Solidariteit zij uw kreet.

1933
door maurits de vries
Alarm! Wreed opgeschrikt uit genoegzame dommel. Wéér! Weer plots, fel. De
angstschreeuw van over de grens heeft ons verscheurd, verstard in ijzige angst voor
eigen leven. Ze zijn weer bezig, de barbaren. Noú in Duitschland, tóen in Polen, tóen
in Rusland, tóen.... waar niet? Verstorven herinneringen zijn weer in ons opgestaan,
levend geworden, nemen weer gestalten aan, die we kennen, die we vanaf onze jeugd
in ons wakker roepen, die ons waarschuwen voor 't verschrikkelijke lot dat morgen
't onze kan zijn.
1933. Duitschland, westersche cultuurstaat.... jodenvervolgingen. 't Historische
geel-zwart herleeft, 't derde rijk zet 'n nieuwe cultuurperiode in. De bouwers van de
nieuwe cultuur behoeven bloed! Hier is bloed, jodenbloed, drinkt, rost, ranselt, hakt,
beukt neer, hier is vleesch, jodenvleesch, doet je te goed, verzadigt je, overwonnenen
in 'n wreede wereldoorlog, leeft uit je jarenlang opgekropte woede, geknechten door
'n smadelijk vredesverdrag, bevrijdt je van de je aanklevende smet, toon je mannelijke
kracht, je moed, wordt weer 'n strijdbaar man, 'n held! Deutscher erwache!
1933. Terreur van 't nationaal socialisme. 't Interregnum herleeft, bloedgolven slaan
weer over de duitsche landen en voeren jelui willoos mee, arme, onnoozele, domme
joodjes, ondanks al jullie gochme! Waar naar toe? Waarom schreeuwen, gillen jullie
in je doodsangst? Wie hoort jullie? Wie zoeken je angstoogen? je broeder? je rijke,
machtige broeder? Die heeft geen tijd!.... voor jullie. Die heeft 't druk! zaken! Die
zit in z'n auto, in z'n sjiek privé kantoor, dat niet gesloten is, om ‘'t betalingsverkeer
niet te ontwrichten’, en heeft conferenties met vooraanstaanden van de
moordenaarsbende en hij heeft ‘gelijk’: hij steunt dát gezag, dat hem z'n winsten
waarborgt!
Arme Mozes, arme Levie, arme Abraham of hoe je verder heeten mag, ben je wakker?
heb je geleerd? Heb je gezien wie ze hebben aangedurfd, de helden van 't nationaal
socialisme? Heb je je rekenschap gegeven wie ze hebben neergeslagen in hun ‘blinde’
woede, die heel ver ziende was? de joodsche intellectueelen, de joodsche
kleinhandelaars, de joodsche proletariërs! en heb je gezien wie ze ontzien hebben?
de joodsche grootkapitalisten! en dat waren er maar enkelen, die waren bekend, zóó
voor 't grijpen.... ze zullen wel wijzer zijn! hun bloeddorst gaat niet boven hun
economisch inzicht. Jullie konden ze dat ‘ongestraft’ doen en daarom hebben ze 't
gedaan. Als minderheid hebben de joden moeten dienen
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voor uitlaat van driften van 'n troep beestmenschen en ‘als altijd’ hebben de
proletariërs onder jullie 't moeten ontgelden.
Jullie hoort niet bij de joodsche kapitalisten die, al zijn ze joden, vóór alles
kapitalisten zijn; jelui hoort niet bij ze, omdat jullie lot niet hun lot, jullie leed niet
hun leed is. Jullie leed is 't leed van de proletariër, die, omdat hij zwak, weerloos is,
in deze ellendige, laffe maatschappij altijd dupe is.
Als deze ontzettende, wreede les jelui dát heeft geleerd, hebben jullie niet tevergeefs
geleden. Als hij jullie je plaats heeft gewezen in deze ontzaglijke strijd, die in alle
werelddeelen, in alle landen gestreden wordt en ‘waar jullie strijd eenvoudig 'n
onderdeel van is’, 'n heel klein onderdeel zelfs van de eindstrijd tegen 'n stelsel dat,
om zich te handhaven naast klassentegenstelling, oorlogsophitsing, rassenhaat
noodzakelijkerwijs kweeken moet, dan zal in jullie herinnering dit jaar niet
aangeteekend worden als 'n rouwjaar alléén, maar zal 't tevens in jullie worden gegrift
als 't jaar van opstanding, van wedergeboorte: het jaar 1933.

't fascisme in de internationale politiek - een gevaar door dr. jan
romijn
Het fascisme is, nu bijna vijftien jaar geleden, zijn ongure loopbaan begonnen als
een avonturiers-politiek op groote schaal. Maar de ingewikkelde verhoudingen in de
wereld van het stervende kapitalisme maken het, voor welke beweging dan ook,
onmogelijk om op den duur zonder program te leven. Zoo heeft ook in den loop der
jaren het fascisme een ‘theorie’ gekregen en een stel overtuigingen, die het zelf
aanziet als een ‘oplossing’ van de problemen, waarvoor zich de menschheid in de
tegenwoordige periode gesteld ziet.
Een van die ‘theorieën’ is de autarkie of met een Hollandsch woord, de
zelfgenoegzaamheid t.w. van de natie. In werkelijkheid is deze ‘theorie’ noch nieuw
noch in eigenlijken zin een theorie. Niet nieuw, omdat reeds het kapitalisme in de
17e en 18e eeuw, in de periode van het z.g. ‘merkantilisme’ van dergelijke
autarchische strekkingen doortrokken was; geen theorie in den eigenlijken zin, omdat
de fascistische gedachte der autarkie slechts een oppervlakkig compromis is tusschen
de nationalistische-bourgeois-tendenzen in het fascisme en de anti-kapitalistische
gevoelens van de massa van zijn kleinburgerlijke aanhangers.
Terwille van die aanhangers noemt het fascisme zich anti-kapitalistisch, maar het
kan dat slechts doen door van een foutieve definitie van het kapitalisme uit te gaan.
Onder kapitalisme verstaat het fascisme namelijk slechts het internationale kapitalisme
en den daarbij behoorenden wereldhandel.
Van dit internationale kapitalisme profeteert het den ondergang en de resten ervan
zegt het te willen vernietigen, om daarvoor in de plaats te willen stellen een ‘systeem’
van zelfgenoegzame naties.
Deze fascistische ‘theorie’ verbergt onberekenbare gevaren. Afgezien zelfs van
het feit, dat de ontwikkeling naar autarkie reeds onmogelijk is, omdat er op de
onderlinge verbondenheid in politiek en
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economie van de verschillende landen geen terug meer is, bestaat het groote en directe
gevaar van de fascistische autarkie hierin, dat zij tot niets anders kan leiden dan tot
een voortzetting van het imperialisme in nauwelijks verandere vormen. Immers alle
Staten in Europa - met uitzondering van de U.S.S.R., die geen natie, maar een
werelddeel op zichzelf is - leven op een te klein gebied om autarkie mogelijk te
maken.
Een autarchisch Duitschland, evenals een autarchisch Frankrijk of Italië of
Engeland, vooronderstelt deshalve de annexatie of althans de volledige politieke en
economische beinvloeding van de daaromheen gelegen gebieden. En, dat betrekken
van de randgebieden binnen het autarchisch systeem moet noodzakelijk tot botsingen
en die botsingen tot oorlog leiden met de andere naar autarkie strevende groote naties.
Reeds nu, op een oogenblik dus, waarop het Duitsche nationaal-socialisme zijn
program nog niet eens ontvouwd heeft, is dit gevaar van de autarkie aan verschillende
symptomen duidelijk zichtbaar.
Op twee daarvan willen wij hier de aandacht vestigen, opdat de arbeiders van
Nederland tot verhoogde waakzaamheid mogen komen en niet door onderschatting
van den tegenstander het kwaad laten voortwoekeren vóór het ook hier te laat is.
Het eerste symptoom is het boek van Ferdinand Fried, getiteld: ‘Autarkie’, een
vervolg op zijn ‘Das Ende des Kapitalismus’. Het plan van dezen schrijver, zoo lezen
wij ‘ist nicht in den leeren Raum hineinkonstruiert sondern hat die wirtschaftliche
Orientierung und Anlehnung Deutschlands an eine ganz bestimmte Mächtegruppe,
nämlich die südosteuropeïsche Staaten zur Voraussetzung’.
Maar dit ‘aanleunen’ van Duitschland aan de Zuid-Europeesche staten is niets
anders dan een wederopname van het Duitsche imperialisme van vóór den
Wereldoorlog, toen de economische expansie via de Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie naar Turkije ook één van de weinige mogelijkheden was, die Duitschland
voor zijn imperialisme had, omdat het bij de verdeeling der buiten-Europeesche
wereld te laat gekomen was. En ieder arbeider weet wel zóóveel van de internationale
politiek, dat een expansie van Duitschland naar die richting het tegenwoordig in
botsing moet brengen eenerzijds met het Fransche, anderzijds met het Italiaansche
imperialisme.
Het tweede symptoom van het gevaar van een fascistisch Duitschland in de
internationale politiek is nog sprekender. Het is tot uiting gekomen in de benoeming
van den gewezen Duitschen Rus Alfred Rosenberg tot adviseur van de Hitler-regeering
op het gebied der buitenlandsche politiek. Niet voor niets heeft direct de ‘Izwestija’
tegen deze benoeming geprotesteerd. Het was immers bekend, dat deze Rozenberg
openlijk de afscheiding der Oekraïne van de Sowjet-Unie gepropageerd had! De
expansie van het Duitsche kapitalisme naar Rusland: een tweede mogelijkheid, die
het vóór den wereldoorlog had. Ook hier dus een wederopname van het Duitsche
imperialisme: het ‘autarkische’ Duitschland, dat zijn groote arbeidersbevolking niet
voeden kan zonder beslag te leggen op een der grootste graangebieden der wereld!
Het Duitsche fascisme is vooralsnog te zwak om een oorlog te provoceeren, maar
juist door zijn zwakte kan het niet anders dan op dien oorlog speculeeren. Elke maand,
dat het zich handhaaft neemt het gevaar van een tweeden Wereldoorlog toe. Daarom
steunen in de
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heele wereld de kapitalisten, die geen uitweg uit de crisis van het kapitalisme zien,
min of meer openlijk het fascisme, daarom moeten de arbeiders van de heele wereld,
voor wie er wèl een uitweg uit de crisis bestaat, den eed afleggen: het fascisme nooit!

de onbekende machinist
door jef last
Naar Groningen, naar Emmerik
naar Deventer en Nieuwe Schans
naar Maastricht Zutfen Zevenaar
staan lange zwarte treinen klaar
onder de holle zwarte kap.
de spreker en de zakenman
de kruier en de officier
matroos en meisjes van pleizier
ze stroomen langs de zwarte trap
ze zoeken zich een plaats en dan
neemt één een krant neemt één een boek
ze leunen rustig in hun hoek
de stoom uit de machine sist
de chef wenkt af
de trein vertrekt
géén kent den machinist.
Langs Enschedee en Emmerik
door Apeldoorn en Amersfoort
langs Bussum Weesp en Diemerbrug
rijden de treinen heen en terug
over de rechte stalen baan.
in Telegraaf en Handelsblad
leest zakenman en heilsoldaat
van Hitler's Duitsche tuchthuisstaat
ze steken hun cigaren aan:
- die jodenhaat is erg, maar dat
een sterke man, als hier Colijn
daar orde schept, is zoo 't moet zijn
een lesje voor den kommunist.
't gesprek verstomt
de trein snelt voort
géén kent den machinist.
in Düsseldorf en Elberfeld
in Wedding, Hamburg en Spandau
in kelder kerker kamp en cel
turen de oogen smart'lijk fel
naar ieder teeken van verzet.
de leider en de stempelaar
de werker en de kunstenaar
de vrouw en dochter hunkeren naar
het eerste blijk van makkerschap.
en ergens op een donkere trap
grijpt één een krant één een pamflet
hun hart heeft weer in vlam gezet
de strijdroep van den kommunist
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de hoop leeft voort
de opstand groeit
dat deed de machinist.
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het fascisme en de radio
door martien beversluis
‘de duitsche omroep moet het belangrijkste instrument zijn in handen
van de regeering voor de nationale verheffing’.
Aan deze verheffing zal dan de auteur van deze uitspraak, de minister Goebbels,
meewerken. Wij kunnen er van overtuigd zijn, dat deze medewerking niets te
wenschen zal overlaten. Beter dan de socialistische leiders, die zich destijds, hoewel
zij groote invloed kònden hebben, den kostbaren zendtijd lieten ontstelen door de
burgerlijke groepen, heeft deze nieuwe leider de groote macht der radiopropaganda
ingezien. En reeds hebben we met deze verheffing kennis gemaakt. De weinige
resteerende socialistische uitzendingen zijn natuurlijk geheel verdwenen. De
hoorspelen van pacifistisch en humanitair karakter zijn vervangen door drakerige
heldenstukken, waarin generaals, graven, bankiers en dergelijk rapalje de hoofdrollen
vervullen. Zelfs Hitler zèlf was reeds eenige malen de held van zulk een drama! Wat
de muziek betreft, daarvan is de zuiver-Duitsche gehandhaafd. Strauss, Wagner
Beethoven, Bach, Mendelssohn (of is dat een jood?)! Voorloopig kan men weer jaren
vooruit; Strauss voor de wals, Wagner voor de opera en de sentimentaliteit, Beethoven
voor den naam (de ‘Negende’ vervalt wellicht?) en Bach voor de Christelijke en
gewijde dagen, waarvoor men Passions, Messiassen en religieuze hymnen prachtig
kan gebruiken, zij het dan ook op de plaat, in doodelijke cirkelgang. Schrijvers als
Brechstein, Ringelnatz, Johanszen Gobsch, Kisch, Bert Brecht enz. enz. kunnen hun
stukken voorloopig wel opbergen en de dichters van ‘das proletarische Schicksal’
moeten zorgen hun compromitteerende handschriften te begraven of te verbranden.
Wat blijft er dan verder over... voor de verheffing? Genoeg! Lezingen en voordrachten,
waarin men tracht de arbeiders te overtuigen van de onhoudbaarheid van het
Marxisme, brallerige toespraken over nationalisme, ophitserige korte speechjes over
alle mogelijk verouderde en weer opgegraven theoriën over leven en staat,
heerschende tijdens het keizerrijk, verheerlijking der nationale trots!... eer!...
vaderlandsliefde!... heil! En deze voordrachten worden omrankt door Germaansche,
echt Duitsche, Arische liederen, afgewisseld door klaterende fanfares en lawaai van
donderende parades!
En daarnaast, voorzichtig en geraffineerd (men is niet alleen nationaal, doch ook
socialist) kwezelt een vleierige doktor of onderwijzer over volksopvoeding en
ontwikkeling, over eenvoud, idialisme en dit alles onder sanctie van den alten
Deutschen Gott. Voeg daarbij de brutale en volkomen vervalschte berichtendienst,
waarbij de omroeper zich niet ontziet razzia's aan te kondigen in (wij hoorden het
voor enkele dagen) ‘joden- en communistenwijken’, alsof het een soort
sportdemonstratie gold, voeg daarbij nog de leugenachtige berichten over de
behandeling der proletaren, in de concentratiekampen en we hebben in grove lijnen
een beeld van den huidigen Duitschen fascistischen omroep. Héél lang zal men dit
gebral wel niet kunnen verwerken; eens begint het cadaver van den gestorven held
kwalijk te rieken en eindelijk raken ook de nationale hymnen uitgeput. Talenten
immers kweekt het
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kapitalisme niet meer. De kunst, de wezensechte bezielende kunst is nu eenmaal,
met het kapitalisme uitgestorven. Enkele snorkende verzen en brallende marschen
zullen het gemis, dat zich schrijnend zal doen gevoelen, niet vermogen aan te vullen.
Zoo er kunst ontstaat, dan zal zij opstijgen uit het hevig bewogen en gemarteld
gemoed van den verdrukten proletaar, dan zal zij groot worden op stinkende
puinhoopen van een straks door de revolutie omvergeloopen wereld. Dan zal zij
bloeien als de vlierboom met zijn vertrouwelijke bloemschermen, waaierend over
een mestvaalt, en met haar wortels, brekende door het afval.
En dan te zien: het socialistisch radioblad, verschijnende in een vroolijk gewaad,
keurig gedrukt, verlucht met foto's van allerlei aard! Volksfunk! (vroeger heette het
Arbeiterfunk!) neue Vorschau! Illustrierte Wochenschrift für Funkhörer! Preis! 25
Pf. Op den omslag ziet men een lachende meisjeskop, als op elk burgerlijk
Wochenschrift! Een vroolijke lachende, ietwat brutale bakvisch kijkt te midden dezer
ellende ons aan! En er onder staat gedrukt: ‘Mit frischem Mut! in den Frühling! in
die Zukunft! Berlin 1 April 1933’. U zegt? Inderdaad, het is het radioblad voor de
arbeiders, geleid door socialistische leiders! Neen! 1 April wordt niet in Duitschland
gevierd! neen! daarop beroept U zich niet! Mit frischem Mut! in Godsnaam! waarom
en waarvoor? In den Frühling! Welke? in die Zukunft! welke? In de
concentratiekampen maken de arbeiders rechts-omkeert, maken diepe kniebuigingen,
in hun huizen treuren vrouw en kinderen, verlaten.... mit frischem Mut!
En in Holland?
Daar is het beeld schijnbaar anders, nòg anders. Wie echter als auteur dagelijks de
arbeid aan de omroep meemaakt, weet het, weet het: ook w i j drijven langzaam en
zeker naar rechts! Tot heden heeft de soc. omroep nog verlof tot drie dagen zenden
per week, doch welke waarde zal deze vergunning hebben, wanneer er een
radio-contrôle bestaat, die alles wat eenigszins opstandig getint is met één potloodhaal
zal wegkrassen? Hiervoor moesten heel wat goede ideeën reeds zwichten. Voor dit
stomme hekwerk liep zich veel reeds dood. Wat voor een jaar geleden nog werd
doorgelaten, wordt thans door eenige artistiek volmaakt ongeschoolde betweters,
veelal omgewend en verboden. De eerbied voor een literair werk is volkomen zoek;
men heeft zelfs den moed in een vers pardoes enkele regels te omlijnen. Een telegram
volgt dan ‘regel zus en zoo vervalt’. En welke regels zijn dat dan? Dat zijn regels in
het vers van T. de Groot als bijvoorbeeld:
‘Geschouderd makkers naast elkaar,
De tijd gaat van een opstand zwaar’.

Dat is een vers als ‘Bezuiniging’ van Franke, dat zijn de verzen van van Iependael,
van Freek van Leeuwen en grootendeels van Jef Last. Naar de maatstaf gerekend
van bovenstaande geïncrimineerde regels, die òf ‘onzedelijk’ òf ‘staatsgevaarlijk’
zijn, is het immers onmogelijk geworden nog een goed socialistisch, sterk lied te
doen hooren. Elke regel, waar de woorden ‘opstand, opstandigheid, verzet, revolutie,
weigering’ etc. in voorkomen is gedoemd te vervallen. Is dit dan een fascistische
terreur of niet? Natuurlijk is 't een terreur. Het zal 't meerendeel der luisteraars
ontgaan, doch de meeste socialistische kunstbroeders zullen het begrijpen, welk een
moeilijke en haast ondoenlijke taak het
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nu wordt voor een socialistische literair adviseur, texten te zoeken en te schrijven,
die door de mazen van dit hekwerk kunnen doorglippen. Welk een bête, welk een
zinloos gedoe. Is het werkelijk 1933, anno onzes Heeren? Een bijna neutraal
geschreven hoorspel ‘de laatste minuut’ van Maurits Dekker, waarin slechts wordt
stelling genomen tegen de doodstraf (een lievelingsontwerp van Colijn, Kersten c.s.)
ondergaat hetzelfde lot, weigering. Op welke gronden geschiedt dit alles, op
wettelijke? Neen! indien de geïncrimineerde passages en stukken werkelijk zouden
worden berecht, dan zouden er geen termen aanwezig kunnen zijn, deze te weigeren.
Dit weigeren berust slechts op een bevoegdheid, die aan enkele personen, op last der
regeering Ruys, is gegeven. Een doodgewone, dood-ordinaire noodverordening is
dat, en we noemen het ‘radio-contrôle-commissie’, dat klinkt een weinig zachter. In
wezen echter, en vooral na het zegevieren van Hitler in Duitschland in sterken mate,
heerscht ook hier te lande op radiogebied reeds de fascistische machtsterreur. Wanneer
men niet over de strijd en de ondergang der proletaren meer mag spreken en zingen
(zelfs Duitsche gramofoonplaten worden reeds opgevraagd) wanneer men zelfs niet
meer mag ‘treuren’ over de werkeloosheid, hoe ver zijn we dan in Holland reeds
weggezonken in dit verderfelijk en verraderlijk moeras, dat fascisme heet?
De kunstenaar heeft zich nooit willen bemoeien met politiek! Dit was hem te lastig
en te onartistiek. Doch de tijd is er nu, dat de politiek zich met hem bemoeit. Waar
blijft die ‘God in 't diepst van ons gemoed’? Zij wordt minder waard dan een
lieveheersbeeldje van 25 cent voor alle ordinaire winkels te koop gesteld.
De kunst in de radio is geworden tot een weerzinwekkend castraat. Waar blijven
de letterkundigen, de vaardige essayschrijvers, de kibbelende scribenten van
‘standpunten en getuigenissen’? Men zwijgt over deze schande, ook hùn aangedaan.
Want standpunten in de radio worden draaipunten en getuigenissen, schoolopstelletjes,
die een benepen schoolmeestertje zal corrigeeren. Ook hier verder ‘mit frischem
Mut’? Inderdaad, maar nièt op papier!

het fascisme en de film
door joris ivens
De film in de kapitalistische landen is een middel van de heerschende klasse om de
massa's af te houden van de klassenstrijd en hen te beïnvloeden met valsche burgelijke
idealen.
De bourgeoisie grijpt voor de handhaving van haar macht naar het fascisme openlijk of gedekt, de film toont dit proces duidelijk. Door de snelle groei van het
fascisme in Duitschland is dit het duidelijkst te zien aan de ontwikkeling van de
Duitsche filmindustrie. Na de wereldoorlog werden in Duitschland amusementsfilms
gedraaid, die geen merkbare politieke tendenz hadden - de film zelf begon zich als
zelfstandige kunstkring pas te ontwikkelen.
Ongeveer in 1932 begon men in Duitschland in de amusementsfilm ook militaire
onderwerpen te behandelen. In de journaals zien we een politiseering der opkomende
gebeurtenissen - militaire parades enz.. In de Ufa, het grootste Duitsche concern,
bleven na de oorlog Duitsche Generaals - major Krieger, Grau.
In 1929 kwam de Ufa onder invloed van Hugenberg. Deze vereenigde de groote
journaalfirma's Deulich-Ufa en kocht ook het Opel Journaal, zoodat deze journaals
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geheel onder Duitsch-nationale invloed kwamen. De journaals werden in de
sociaal-democratische republiek duidelijk nationalistisch.
Er kwamen meer militaire films op de markt. Men toont het ‘leuke’, ‘frissche’ van
het soldatenleven. Ieder soldaat heeft een maarschalk-staf in zijn ransel. Schön ist
das Soldatenleben. Ook de Amerikaansche industrie legt zich toe op militaire
onderwerpen. Stadt Lemberg en Rivalen.
Duitschland gaat verder, en maakt films als ‘Unser Emden’ - Bismarck - Friedericus
Rex, die al scherper en scherper aan de massa moeten toonen, dat alleen een terugkeer
tot de goede oude tijd, Duitschland groot kunnen maken. Er ontstaat een soort
nationale ethos.
Het Phoebus filmschandaal komt aan het licht. Kapitein Lohmann heeft van het
reservefonds van den marinedienst 7.000.000 Mark aan de Phoebus filmmaatschappij
gegeven om nationale films te maken. Dit geld gaat de put in. Phoebus gaat failliet.
De theaters van het Phoebus-concern gaan in de Ufa over.
De Ufa blijft in de jaren 1926-'27 met verlies werken - toont echter steeds sterker
zijn half fascistisch karakter - het schijnt dat de materieele interessen teruggedrongen
worden achter de politieke perspectieven van de onderneming. Men gaat rustig door
met nationale films, vindt ook een bepaalde stijl ervoor, die inslaat bij de massa: ‘3
Tage Mittelarrest.’
Naast de Ufa zijn ook andere firma's die heele series van, het militarisme
verheerlijkende films maken (regisseur Schunzel)
Parallel daarmee gaat de Amerikaansche industrie oorlogsfilms maken. Oorlog
wordt de kunstmode. Lasky, een van de groote Amerikaansche producenten,
decreteert: (hij kan 't weten): ‘Het publiek wil oorlogsfilms’. Sommigen hebben
anti-Duitsch karakter, b.v. ‘Hells Angel’, of een schijn-pacifistisch karakter, zooals:
‘Van het Westelijk front geen nieuws’. Bij de eerste opvoering van dezen film te
Berlijn manifesteert het fascisme zich voor de eerste keer openlijk op het cultuurgebied
van de film. In het toenmalige sociaal-democratische Berlijn is het mogelijk, dat de
fascisten onder bescherming van de politie, de opvoering van de film ‘Im Westen
nichts Neues’ (Nollendorfplatz) verhinderen. Spontaan vormen zich in de
arbeiderswijken (Wedding, Neuköln) van Berlijn z.g. Filmaktiven, o.a. tegen de
Friedericus Rex-film: ‘Die Mühle von Sanssouci’, - zij volgden dezelfde taktiek die
de protesteerenden tegen den film ‘Morgenrot’ in verschillende steden in Holland
gevolgd hebben. Eerst delegaties naar de Directies der kinotheaters, om stopzetting
der voorstelling met fascistische films te verlangen. Als dat niet hielp, boycot der
theaters, posten en demonstraties vóór het theater. Protesten van allerlei aard in de
zaal. Gevolg was, dat in de arbeiderswijken de fascistische films van het programma
verdwenen.
De verscherping der politieke tegenstelling in Duitschland maakt, dat de film
duidelijker - niet meer zoo verborgen als tot nog toe - haar fascistische tendenz toont,
‘die grosse Vergangenheit ist der Ausweg zur Zukunft’.
Van de films die de Duitsche historie verheerlijken tot de tegenwoordige situatie
waarin nationaal socialistische films gemaakt worden, is maar een enkele stap.
Goebels stelde een van deze films de ‘Rebell’ (regisseur Frenkel) tot voorbeeld voor
de nationale productie. Het is een film die de nationale opstand van de Tirolers tegen
de Franschen laat zien. In een scène ziet men hoe de Tirolers door rotsblokken in het
dal te werpen, de Franschen vernietigen. Hierbij kwam het publiek in Maart in de
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Berlijnsche Westkino's tot een waanzinnig applaus - en het einde van de film (muziek:
Siegreich wollen wir Frankreich schlagen) werd staande door het publiek aangehoord.
Film in dienst van het fascisme en oorlogsvoorbereidingen.
Nadat het fascisme aan de markt kwam in Duitschland, hebben de nationaal
socialisten de filmindustrie gereinigd; d.w.z. de beste krachten uit de productie en
de verhuurorganisaties ontslagen - regisseurs als Siodmac, Schwarz, e.a. de arbeiders
in de ateliers die bekend stonden als communist of sociaal democraat, zijn op straat
gegooid. Het vakblad ‘Der Filmkurier’ is natuurlijk nationaal-socialistisch geworden.
De Duitsche filmindustrie is geheel gefasciseerd.
Kleinere zelfstandige filmproducenten hadden in den loop der jaren wel eens de
gelegenheid om films te maken die een revolutionnaire tendenz hadden - (Kuhle
Wampe, Mutter Krausens Fahrt ins Glück) maar deze films waren met het oog op
de dreigende censuur al zoo vol van compromis, dat ze dikwijls niet uitkwamen
boven een proletarisch milieu-schildering.
De film kan door het proletariaat als wapen in den klassenstrijd weinig toegepast
worden. Censuur en kapitalistische productie-organisatie verhinderen dit. Alleen in
het land waar de arbeiders de macht hebben, in de Sowjet Unie, konden groote revolu-
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tionnaire films gemaakt worden. In de kapitalistische landen bleven de films beperkt
tot agitatorische films van demonstraties en ook van speciale montages van burgerlijke
journaals, waardoor het bedrog en de exploitatie der heerschende klasse getoond kon
worden.
De censuur, een wapen in de handen der kapitalistische regeering, zorgt er in alle
landen voor, dat de revolutionnaire film verboden of verknipt wordt. Duitschland
deed daaraan dapper mee. In de Duitsche censuur-commissie bereidden de sociaal
democraten naast pastoors, dominees, onderwijzers, leeraren, de beweging naar rechts
tot het fascisme voor. Tot 1930 werden nog veel revolutionnaire films toegelaten.
In 1931 werd dat al moeilijker (verbod Russische film Enthousiasme, regisseur
Wertow). In Maart 1933 volgde volledig verbod van alle Russische films.
In Frankrijk wordt bijna geeneen Russische film toegelaten.
De Amerikaansche Filmindustrie gaat de laatste jaren door met zijn oorlogsfilms,
die hoofdzakelijk de luchtstrijdkrachten laten zien en het beroep van militair vlieger
aantrekkelijk trachten te maken. De Amerikaansche luchtvloot verleent natuurlijk
daarbij graag haar medewerking.
Verder legt de groote filmindustrie zich toe op inhoudlooze films met individueele
liefdesintriges, die de massa moeten doen insluimeren, ze afhouden van de
dagelijksche revolutionnaire klassenstrijd. Verdoovingsfilms die valsche illusies
wekken. Problemen, dagelijksche gebeurtenissen, die ons allen aangaan,
werkeloosheid, ontwapeningsleuzen, mogen geen onderwerp van film zijn, omdat
zij te veel het exploiteerende en verderfelijke van het kapitalistische systeem zouden
blootleggen.
Door organisaties van filmpubliek' is het mogelijk om het filmfascisme in
Duitschland en Italië en de steeds voortschrijdende fasciseering der film in de andere
landen te bestrijden, door actief op te treden tegen elke vertooning van fascistische
films en door het doen vertoonen van revolutionnaire films. Voor de proletarische
cultuur-vereenigingen is hier een belangrijke taak, zooals de vereeniging der vrienden
van de Sowjet Unie reeds bewezen heeft. Het is nu nog tijd om ook op het gebied
van de film het fascisme te verslaan in een krachtig anti-fascistisch front.

gezonde autarkie
door karel roosterman
Na de materieele begint de contra-revolutie in Duitschland de geestelijke krachten
te fascistiseeren. Na 't in bezit nemen van den staat en alle openbare diensten, en 't
wegjagen (of erger) van links gerichte en ‘niet-arische’ ambtenaren, rechters,
advokaten doktoren enz. komen nu de ‘niet-arische’ en links gerichte geleerden en
kunstenaars aan de beurt. Na invallen en plunderingen bij wetenschapsmenschen en
schrijvers van wereldreputatie volgen nu de ontslagen, 't ‘met verlof sturen’, 't
wegpesten, 't afranselen (en erger) van musici, acteurs, filmspelers, regisseurs. Max
Reinhardt, de groote regisseur, een stuk geschiedenis van 't Europeesch tooneel, moet
vluchten. Bruno Walter, de groote dirigent, werd weggepest, Otto Klemperer, een
andere niet minder groote dirigent, is afgeranseld. Erich Pommer, de befaamde
regisseur van de ‘Ufa’ (de maker van 't Cabinet van Dr. Calligari, De laatste man,
Variété, De Blauwe Engel, De Nibelungen e.a.) moest zijn relaties met de ‘Ufa’....
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‘afbreken’. En zoo heeft men de kranten maar op te slaan om tientallen groote namen
te kunnen noemen. Een ‘gezonde autarkie’ noemen de nationaal-socialisten dat.
Overal worden de onwelgevallige ideologische krachten, zoowel in wetenschap
als in kunst, ‘met verlof’ gestuurd, ontslagen, weggetrapt (of erger). De prachtig
opkomende links gerichte tooneelgroep der jongeren die na Piscator's grootsche
revolutionaire experimenten o.a. ‘Die
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Mäusefalle’ bracht.... uit elkaar gerukt,.... bloeiende agitprops met één slag verpletterd.
En zoo gaat 't maar door.
En in de plaats er voor, voor elk kunstgebied, een van bovenaf totaal nieuwe
ordening: bij de ‘National Galerie’ is de commissie van deskundigen ontbonden en
de vorming van een nieuwe commissie in voorbereiding; omtrent de filmproductie
zal Herr Goebbels als minister van propaganda enz. eens precies regelen, welke
scenario's er mogen gedraaid worden en hoè.... en zóó gedwee zijn de filmmagnaten,
dat ze om vóór-censuur smeeken en hun producenten opdragen vooral rekening te
houden bij 't maken hunner scenario's en filmen met de ‘nieuwe Duitsche tijdgeest’.
En ook 't tooneel wordt grondig herzien en aan banden gelegd en precies
voorgeschreven wàt er volgens de ‘arische’ opvatting mag gespeeld worden. En de
sociaal-democratische ‘Volksbühne’ is met man en macht overgezwaaid naar de
fascisten en zal onder Goebbels leiding een echt ‘nationaal’ theater worden, een
‘volkstheater’ bij uitnemendheid. Alles van bovenaf geregeld en vastgelegd en een
oude vergane ideologie toegepast op moderne verhoudingen.
De wordende, groeiende, opkomende ideologie, die bij de worsteling om en de
overgang naar een andere maatschappij past: de revolutionaire, moet vernietigd,
terwijl daarvoor in de plaats wordt gesteld een bijna middeleeuwsche, en feodaal
getinte met stadhouders, galg, kerk, veemgericht enz. Terug naar Potsdam - maar
met modern bankkapitaal, moderne industrie, moderne uitbuiting, moderne
bewapening en modern geraffineerde methodes van wreedheid, foltering, provocatie
en wat dies meer zij....
De historische ontwikkeling der maatschappij heeft haar onverbiddelijke wetten;
noodwendig groeit - na wisseling van bloedigen strijd, nederlaag, opstand, weer strijd
en eindelijke zege van de onderliggende klasse tegenover de heerschende - de nieuwe
maatschappij uit de oude, maar 't bewustzijn dier onderliggende klasse moet zich in
die strijdverhoudingen aanpassen, onderschikken en inschakelen, en met een nieuwe
groeiende ideologie dien strijd volstrijden. Als dat, al is 't voor een deel, wordt
verzuimd of niet voldoende geschiedt, als een belangrijk deel der onderliggende
klasse reformistisch haar heul zoekt in 't ‘uithollen van de oude en 't ingroeien in de
nieuwe maatschappij’ of in 't alsmaar schuinrechts marcheeren naar ‘'t kleinste
kwaad’, zoodat de maatschappelijke revolte niet volledig volbracht kàn worden, dan
komt de menschheid niet verder en als 't ware in een nieuwe dampkring, doch blijft
in de oude verbruikte atmosfeer hangen en wentelt, ondanks moderne outillage en
techniek, onder de oude heerschers door 't stof en vuil van vergane ideologieën terug.
Zoo ging 't in Italië met zijn cesaristische groet en zijn bespottelijke tendenzen van
‘terug naar 't oude Rome’, zoo gaat 't nu in Duitschland met zijn waanzinnig ‘terug
naar Potsdam’, en zoo zal (‘als de Heer wil en wij leven’) 't in Holland gaan als Colijn
of Zimmerman of wie ook van de bourgeoisie de ‘sterke man’ wordt om ons
‘gemeenebest’ terug te voeren naar de Staten van Holland of ‘de Zeven Provinciën’
of andere ‘oude vormen en gedachten’.
Elke verzuimde kans om de macht te grijpen brengt die macht aan de oude
heerschers terug in verscherpte, reactionaire vorm.
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leven voor de roode vlag spreekkoor uit duitschland door david
luschnat
vert. jef last
Moeder, heb je brood voor mij?
Nee, mijn kind, er is geen brood meer.
Moeder zullen wij gauw dood gaan?
Ja, mijn kind, wij sterven spoedig.
Moeder komt mijn vader niet weer?
Nee, mijn kind, je vader komt niet.
Moeder zit hij dan gevangen?
Ja, mijn kind, hij zit gevangen.
Waarom nam men hem gevangen?
Als een strijder voor de vrijheid.
Streed hij voor het Socialisme?
Daarom nam men hem gevangen.
Moeder, waarom moet men leven?
Komt er nooit een eind aan 't leven?
Vadertje nam men gevangen
moet men leven? en waarom?
Leven moet men om te strijden
om je vader te bevrijden
leven voor het socialisme
leven voor de roode vlag.
Moe, ik kan dat niet begrijpen
want u zegt er is geen brood meer
en wij hebben erge honger a
en u zegt wij gaan gauw dood.
Nimmer sterft het socialisme.
Als de offers bloedend vallen,
klinkt de roep der volksbevrijding,
klinkt de Internationale.
Moedertje, ook ik wil strijden
om mijn vader te bevrijden.
Duizenden zijn zoo gestorven
maar het volk staat steeds weer op.
Moeder, nu heb 'k u begrepen
ik wil strijden voor de vrijheid,
ik wil leven voor de toekomst
leven voor de roode vlag.

de duitsche raspoutin
door bertus meijer
Aanschouw het tafereel:
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De groote Goering en de S.A.-aanvoerder graaf Helldorff met een keur van
aanhangers op glazen taboeretjes aan de voeten van den meester, van Jan Erik
Hanussen de helderziende, alias Herman Steinschneider de jood.
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Zie de man met de gave van het geniale bedrog - op een troon - voorspellend het lot
van Duitschland. Veelbeteekenend brengt hij de fascistengroet.
Goering en de zijnen zien dankbaar op naar den profeet, die in de toekomst heeft
gezien.
Ja, Hanussen alias Steinschneider is een machtig man. Heeft nog niet een andere
man, vele jaren lang onder den ban van zijn hypnotische invloed geleefd? niemand
minder dan de sterke man zelf - Hitler!
Inmiddels zijn de profetieën vervuld:
Het rijksdaggebouw gaat op in vlammen!
Hitler is dictator!
Duitschland is ontwaakt!
Hanussen wordt nu overbodig en..... gevaarlijk.
Bovendien blijkt, dat Hanussen niet Hanussen is, maar de jood Steinschneider.
Eeuwige schande over de herboren natie!
Hitler, de sterke man, de marionet van een verachtelijke jood, een charletan?
Hanussen moet verdwijnen!
en verdwijnt met dezelfde beproefde middelen waarmee men communisten ‘op
de vlucht’ onschadelijk maakt.
Met verscheiden revolverkogels in den rug wordt een kleine, zwarte man dood bij
den wegberm van de Brandenburger Chassee gevonden...
Deze man is de avonturier Jan Erik Hanussen, alias Herman Steinschneider: de
Duitsche Raspoetin.
Maar Hitler, de leerling, die hij eens de macht van een Napoleon voorspelt heeft,
leeft en heerscht en bedreigd met zijn moordenaarsbenden duizende eerlijke mannen
in gevangenissen en concentratiekampen met den dood.
Hitler! - Welke nieuwe Raspoetin staat achter je? Arm Duitschland! overgeleverd
aan psychopaten en moordenaars - waarin zelfs voor mannen als Einstein geen plaats
meer is - wanneer zal het uur uwer bevrijding slaan?

het brandmerk
door spoor
Ofschoon zij elk een ander politiek inzicht hadden en hun meenings-verschillen op
een zeer vriendschappelijke wijze hadden bediscusseerd, waren er bij de laatste
verkiezingen toch harde woorden tusschen de buurjongens Frits en Ernst gevallen.
Van dien dag af zagen zij elkander minder geregeld of liever gezegd, zij ontliepen
elkaar. Toen Frits verleden keer de deur uitkwam en hij op hetzelfde oogenblik aan
de overzijde waar hij woonde Ernst de straat zag opgaan, deed hij net of hij iets
vergeten had en ging zijn huis weer binnen. Met zijn buurjongen de straat uitloopen
zonder tegen hem te spreken wilde hij niet, en wanneer zij met elkaar zouden spreken,
zouden zij elkander dingen verwijten waarover het beter was nu niet te praten. Het
was de laatste dagen onrustig op de straten. Sinds korten tijd beheerschte een
zenuwachtige stemming het leven. Waar zich op straathoeken of pleinen groepjes
dis-
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cuseerenden vormden, werden zij steeds door benden S.A. mannen, hoofdzakelijk
jonge kerels, uiteengedreven. Dankbaar had de politie de hulp van het grootste gespuis
en van de materieel verpauperiseerden aanvaard. En wee hem die zich ook maar
eenigszins ongunstig uitliet over het sinds eenige dagen heerschende bruine
moordregiem. In de twintigste eeuw verdwenen er hoopen arbeiders en intellectueelen
in Duitschland, waarvan geen spoor te vinden was.
Sinds een week hadden de beide buurjongens elkander niet gezien, tot zij elkaar
bij een oploop van het Karl Liebknecht in de gaten kregen. Even keken zij elkander
aan, lieten hun blik omhoog gaan naar de hakenkruisvlag die van het gebouw waaide
en keken toen star voor zich uit. Daar zij de lange Friedrich Thiele, een bekend fascist
in de gaten kregen, waarmede zij reeds eerder bij een onrustig verloopen
arbeidersbijeenkomst kennis hadden gemaakt, hielden zij zich als bij afspraak op
den achtergrond, totdat uit het midden van de oploop een gekreun hen niet langer
kon weerhouden zich met de ellebogen een weg naar voren te banen. Op den grond
lag een bejaarde joodsche man, zoo op het eerste oog een klein winkeliertje. Drie
sadistische kwelduivels sleepten den ouden jood langs de straat. Hun vermoeden
werd al spoedig bewaarheid. Een der S.A. boeven vertelde dat de jood, terwijl een
Nazi een boycotplakaat op zijn vensterruit plakte, zóó in woede was ontstoken, dat
hij de Nazi een klap met een elstok had gegeven, die danig moest zijn aangekomen.
Half verdoofd door het gedurig gebeuk met een klakkebos sleepten zij den ouden
man door de goot. Frits en Ernst keken elkander aan. Bewust van hun onmacht, maar
kokend van woede. Nu draaide een der wellustelingen den mishandelde nog een arm
om. Een gil overstemde het gevloek der volgelingen van Hitler. Nu kon Ernst zich
niet langer meer beheerschen, en voor hij het wist ontsnapten hem de woorden:
Verdomde zwijnen! De lange Thiele, die zich achter de twee buurjongens had
opgesteld kwam nu vóór hen staan. In zijn moordklauw zwaaide hij een
gummiknuppel.
‘Wie zei dat’?
Geen der omstanders die antwoord gaf.
‘Wie zei dat’?
Uitdagend keek de lange slungel de kleine Ernst aan. Frits, vreezende dat de
geringste mishandeling den lichamelijk zwakken Ernst volkomen kapot kon maken,
keek de fascist scherp in de oogen.
‘Ik’, sprak hij vast. Doch dadelijk daarop zeide Ernst:
Ik zei dat, laffe ploerten.
Voor dat iemand erop bedacht was, gaf de lange boef hem een dusdanige klap met
de knuppel, dat de kleine Ernst als een voddenzak ineenzakte. Dit was Frits te veel.
Aan de ploertendooder denkende die hij reeds lang bij zich droeg, greep hij in zijn
binnenzak, zwaaide plotseling de arm omhoog en met de kracht van een reus liet hij
het wapen op de misdadige schedel van Thiele neerkomen.
In een S.A. kazerne herkreeg Frits zijn bewustzijn. Naast hem lag Ernst. Nog half
versufd door de mishandelingen die de fascisten op hem hadden toegepast zag hij
hoe uit Ernst's voorhoofd bloed sijpelde. Hij probeerde met zijn zakdoek het langzaam
sijpelende bloed tegen te houden. Dien ochtend spraken zij over veel dingen, behalve
over datgene dat hen gescheiden had. De K.P.D. en de S.P.D.
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's Middags werd de deur van het benauwde hok waarin zij lagen ruw opengeworpen.
Een nazi op den voet gevolgd door een soort afdeelingsleider trad binnen.
‘Dat zijn de kerels die onze menschen hebben afgeranseld. Twee bekend staande
marxisten’.
Op geen enkele vraag die de leider hen stelde wilden de jongens antwoorden.
‘Morgenochtend het middel om hen aan het spreken te krijgen’, beval de leider.
Na een nacht van kwellende onzekerheid vielen zij beiden in een onrustige slaap.
Een schop in de lenden deed hen ontwaken.
‘Opstaan’, beval een Nazi. ‘Naam en adres opgeven’.
Terwijl Ernst met zwakke stem aan deze formaliteit voldeed klonk uit een
aangrenzende kelder een dierlijk gebrul. Bleek als dooden keken de gearresteerden
elkander aan. Na enkele minuten voerde men hen uit het hok naar een half donkere
vochtige kelder. Hun adem stokte bij het gewaarworden van een brandlucht.
Geschroeid vleesch. Zij wisten.... Plotseling scheen de van zenuwoverspannen Ernst
zijn beheersching te verliezen. Als een razende begon hij aan het touw te rukken
waarmede hij gebonden was. Twee bruin geuniformde monsters wierpen zich op
hem en sleepten hem naar een hoek waar in een oude stookplaats het vuurde gloeide.
Men rukte hem de kleeren van het lijf, nam uit het vuur een rood gloeiende ijzeren
staaf en ontbloote nu ook Frits' rug.
Nooit zal de Friedrichstrasse, waar deze menschen de zegeningen van het Derde
Rijk gewaar werden, zulk een erbarmelijk gegil doen weerklinken. Een gegil, dat
een mensch doet hooren wanneer hem het gloeiende ijzer in den rug wordt gedreven.
Hoe lang het geduurd had wist hij niet toen Frits het eerst weer zijn bewustzijn
herkreeg. Eerst leek het of Ernst de folteringen niet doorstaan had. Bleek en met
ingevallen wangen lag hij op den grond uitgestrekt. Doch kort daarop herkreeg ook
hij het bewustzijn. Te zwak om te spreken drukten de beide arbeiders elkander de
hand. Tegelijk met het hakenkruis in hun ruggen, hadden de verdierlijkte fascisten
hen datgene ingebrandt, dat de ondergang van henzelve beteekende. De gedachte
aan de verbroedering. De eenheid.
Eenheid tusschen S.P.D.-er en K.P.D.-er. Een eenheid die dagelijks vele arbeiders
tot elkander bracht.
Want de beulen folteren velen. Zeer velen.
Ergens in Amsterdam ontvangt een grossier een kist met Duitsche goederen. Nadat
hij er de deksel door een arbeider van heeft laten verwijderen, ziet deze een briefje
boven op liggen:
‘De vele leugens in de Buitenlandsche bladen noodzaken ons door middel van
deze U mede te deelen, dat van mishandeling van arbeiders en intellectueelen
geenszins sprake is. Alles is hier rustig’.
Zoo verdedigt het Derde Rijk zich tegen ‘leugens’!

kultuurlied door
tom de wit
Zingt, zingt een nieuw gezang ter eere,
Ter eere van het Derde Rijk!
Waar Hitler-Goering nu regeeren,
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Bij gratie van het Aardsche slijk.
Zij gaan het Duitsche Volk saneeren,
Totdat - van vreemden smet bevrijd 't Germaansche Ras weer zal floreeren
Van nu tot alle eeuwigheid.
Het Duitsche Volk wil brood en vrede,
Het wil verheffing en Kultuur.
Welnu, verhooren Wij die bede
En schenken Wij het de Mensur.
De Geest van Potsdam worde vaardig
en Zegene Ons Hakenkruis.
Wat staat dat Zwart-Wit-Rood ons aardig,
Als kinderen van één Vaderhuis.
Geeft nu het plebs weer brood en spelen
En neemt het van de joden af;
Wij laten ons niet meer bestelen,
Maar stelen zelf tot aan het graf,
En zingen ‘Deutschland über Alles!’
En roeien de marxisten uit.
Want Juda zit nu in de Dalles,
En Rome zegent vast ons kruit.
Heil! Driewerf heil den grooten Leider,
Die, stralend als een sterke Held,
En als een machtige Bevrijder,
Den rooden draak heeft neergeveld.
Een tweede Siegfried is gekomen,
Hij heeft het Duitsche Volk gewekt,
Verwezenlijkt de oude droomen
Van Macht en Grootheid en van Sekt.
Zingt, brult een nieuw gezang ter eere,
Ter eere van het Derde Rijk,
Want spoedig kan de kans verkeeren
En is het slechts een stinkend lijk.

het congres ‘kunstenaars in de crisis’
door alex wins
Wie de illusie gehad heeft, dat het congres: Kunstenaars in de crisis, duidelijk de
maatschappelijke, sociale en politieke positie van den werker in de cultureele productie
en reproductie in de kapitalistische maatschappij zou bepalen, omlijnen en
omschrijven, is wel eenigszins bedrogen uitgekomen. Maar wie de hoop heeft
gekoesterd, dat dit congres een platform zou scheppen, waarop gemeenschappelijke
strijd mogelijk is, zal Zondagavond het congres niet geheel onbevredigd hebben
verlaten.
Wij willen beginnen met de resolutie, die na soms felle, soms verwarde, maar
doorgaans ernstige en interessante debatten, - zoowel in het congres als in de
resolutie-commissie - is aangenomen, hier te publiceeren.
De resolutie luidt:
‘Het congres: “Kunstenaars in de crisis”, gehoord de referaten en discussies,
constateert, dat in alle takken van kunst en kunstnijverheid een zoodanige
noodtoestand heerscht, dat de kunstenaars en hun kunst met volkomen ondergang
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bedreigd worden, indien niet ten spoedigste door overheid en gemeenschap zoodanige
maatregelen worden genomen, dat tenminste in den eersten nood der kunstenaars,
waar het geld ter ondersteuning van de kunstenaars in Nederland aanwezig is, voorzien
wordt.
Het congres constateert verder, dat deze toestand onmiddellijk samenhangt met
den oeconomischen noodtoestand van de overgroote meerderheid der Nederlandsche
bevolking en dat een afdoende verbetering van den noodtoestand der kunstenaars
slechts mogelijk is, bij een intense verheffing van het cultureele en oeconomische
peil dier massa.
Het congres constateert verder, dat het daarom de taak dier kunstenaars is met de
intellectueelen en de arbeidersklasse den strijd te voeren voor die verheffing en besluit
daarnevens onmiddellijk actie en strijd in te zetten voor de verbetering van die
wantoestanden en doorvoering van de partiëele eischen, welke in het congres naar
voren zijn gekomen en hierom onmiddellijk opdracht te geven aan een commissie
van actie,
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teneinde die partieele eischen te formuleeren en de middelen te zoeken en aan te
wenden, welke tot hun verwezenlijking kunnen voeren. Het congres besluit tenslotte
maatregelen te nemen ter bestendiging van de op dit congres gelegde banden’.
Wij geven toe, deze resolutie is verre van volmaakt en volledig. Er ontbreekt voor
ons wel iets aan. Zij is voor ons 't minimum van wat gezegd kon worden. Maar wie
wel eens een kijkje genomen heeft in het wereldje van scheppende en herscheppende
kunstenaars in de verschillende takken der cultureele productie, wie deze groepen
van schilders, beeldhouwers, architecten, schrijvers, dichters, journalisten, musici,
(componisten en uitvoerende toonkunstenaars, - welke laatste weer verdeeld zijn in
die der ernstige en die der amusementsmuziek -) tooneelspelers, zangers, (concert,
opera en operette) radiospelers, variété en cabaret, wie dit wereldje ook maar eenigzins
kent, - een wereldje waarvan dit congres een vrij getrouwe afspiegeling was - zal
moeten toegeven dat het de verdienste van het congres is, dat het tot een minimum
is gekomen.
Een andere verdienste van dit congres is, dat nu eens in het openbaar is stelling
genomen tegen de romantische bohemien-sfeer, waarin de bourgeoisie den kunstenaar
zoo gaarne hult.
Hier is door ‘kunstenaars van naam’ mannen met een ‘renomee’, openlijk gesproken
over armoede, honger, steunuitkeering, stempelen, maatschappelijk steun, burgerlijk
armbestuur, enz. Hier is de economische nood niet voorgesteld als de eeuwige bron,
waaruit de ‘ware’ kunstenaar zijn goddelijke inspiratie moet putten. Hier zijn de
parasieten van de kunstbedrijven, de uitgevers, de impresariï en de kunsthandelaren
aan de kaak gesteld. Hier zijn de valsche schaamte en de artistieke trots, ook door
van huis uit burgerlijke kunstenaren, aan de kant gezet. Het is diep ernstig en
karakterisiek, wanneer een bekwaam en eerlijk vakman als Otto van Tusschenbroek
op dit congres in de discussie zeide: ‘Ik ben hier niet voor mijn plezier’.
Inderdaad, een man, die toen hij zijn kunstenaarsloopbaan begon niet dacht aan
crisis, aan een congres, nog minder aan opstandigheid, een man, die er volop van
overtuigd was ‘de kunst om de kunst’ te zullen dienen, een man, die door de
bourgeoisie in haar rijke dagen de plaats gegund werd, waarop hij krachtens zijn
capaciteiten aanspraak kon maken, zoo'n man is op een congres: ‘Kunstenaars in
crisis’ stellig niet voor zijn plezier.
Wat hij ook gedroomd moge hebben, dit toch zeker niet. En dat hij er toch was,
pleit voor hem en tegen de maatschappij en de klasse, die hij jarenlang naar zijn beste
krachten en met groot talent heeft gediend. Want laat ons niet vergeten, dat wellicht
van meer beteekenis, dan dat de revolutionnaire kunstenaars op dit congres waren,
het feit is, dat vele burgerlijke kunstenaars de noodzakelijkheid gevoelden om
aanwezig te zijn. 't Is misschien alleen jammer, dat zij zich niet meer in de discussies
hebben gemengd. Het congres zou verkeerd gedaan hebben, indien het de
verklaringen, ook de door en door burgerlijke verklaringen, niet op hooge prijs had
gesteld. Want het zou zich zelf daardoor de gelegenheid ontnomen hebben om kennis
te nemen van wat er in deze breede schare van nog-burgerlijke kunstenaars leeft en
omgaat en het daardoor die burgerlijke kunstenaars nog moeilijker gemaakt hebben
om te begrijpen en doorvoelen, wat den niet-meer-geheel-burgerlijken kunstenaars
bezield.
Met opzet zeg ik: de niet-meer-geheel-burgerlijke kunstenaar.
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Want laat ons niet al te prat gaan op onze revolutionnaire verworvenheid, die - 't
is op het congres gebleken, - niet altijd zoo duidelijk is, dat wij haar van de frase
kunnen onderscheiden.
Ook in de rijen van hen die wij voor het gemak en voor hun genoegen nu maar
revolutionnaire kunstenaars zullen noemen, moet nog veel tot klaarheid worden
gebracht.
Hun zal duidelijk gemaakt moeten worden, dat het honderdmaal constateeren der
klassentegenstellingen niet voldoende is om de nog ideologisch aan de heerschers
gebonden kunstenaars, van die klasse los te weken. Daarvoor is het noodig, dien
burgerlijken kunstenaar niet slechts geloof te schenken in de schoone toekomst na
de revolutie, maar hem ook vertrouwen te geven in de mogelijkheid van een
strijdgemeenschap met den revolutionnairen kunstbroeder vóórdat het zoover is.
Dat op het congres in de referaten en discussies de maatschappelijke en politieke
tegenstellingen aan de dag traden, is geen bezwaar. Integendeel, het heeft verhelderend
gewerkt. Dat die tegenstellingen niet één, twee, drie overbrugd werden, behoeft
niemand te verbazen. Dat revolutionnaire klasse-strijders de resolutie scherper
geformuleerd zouden hebben, spreekt vanzelf.
Maar dat al met al, geeft de resolutie een minimum van wat verlangd mocht worden,
geeft hoop en geeft - wat meer beteekent - een basis om verder te werken tezamen
met de intellectueelen en de arbeidersklasse.
Als op die basis nu ook maar verder gewerkt wordt, dan is er reden om de
beteekenis van dit congres niet te onderschatten.
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Duitsche Literatuur
TIJDSCHRIFTEN
Bij het AGENTSCHAP ‘AMSTEL’ is verkrijgbaar:
‘RUNDSCHAU’
Über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung.
Prijs per exemplaar 12½ cent. Abonnement per 3 maanden f 1.50
Verschijnt iedere week
WIENER WELTBÜHNE
Wochenschrift für Politik-Kunst-Wirtschaft
Prijs per exemplaar 30 cent. Abonnement per 3 maanden F 3.75
UNSERE ZEIT
Halb-monatschrift für Politik, Literatur, Wirtschaft, Social-politik und
Arbeiterbewegung.
Prijs per exemplaar 20 cent. Abonnement per 3 m a a n d e n F 1.25
DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE
Zeitschrift des Exekutivkomitees der KOMMUNISTISCHEN
INTERNATIONALE
Pro Heft 15 cent Abonnement per kwartaal F. 1.- Verschenen is
INTERNATIONALE LITERATUR
Heft 1 und 2 - Jahrgang 1933
Heft 2 is een
MARX SONDERNUMMER
en bevat een groot aantal artikelen over MARX en het MARXISME.
Prijs per aflevering F. 0.60
Verschenen is van
FRIEDRICH ENGELS
Die Lage der Arbeitenden Klasse in ENGLAND
Im Auftrage des MARX - ENGELS - LENIN - INSTITUTS - MOSKOU
Herausgegeben von V ADORATSKY
AGENTSCHAP ‘AMSTEL’
Nieuwe Prinsengracht No 29-huis, - Amsterdam (C.)
Gironummer 164823 (L. Wolters) - Telefoon 54291

mededeelingen van het h.b. van ‘links richten’.
Kameraad Maurits Dekker vertegenwoordigt ‘Links Richten’ in de kommissie van
aktie ingesteld door het kongres kunstenaars in den krisis.
Het H.B. van ‘Links Richten’ besloot tot een kollectieve aansluiting bij het Protest
kommité van kunstenaars en hoofdarbeiders tegen imperialisme en fascisme. In het
presidium van dit kommitée wordt ‘Links Richten’ door Jef Last vertegenwoordigd.
Het kongres van ‘Links Richten’ vindt plaats te Amsterdam in de Pinksterdagen.
In de kommissie van voorbereiding zijn gekozen de kameraden M. Dekker, en van
Riel. Secretariaat Deurloostraat 7 Amsterdam.
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De afdeeling Amsterdam organiseert, tesamen met de Arfot en de V.V.S.U. een
tentoonstelling van proletarische literatuur en fotokunst welke in de week voor
Pinksteren gehouden zal worden. Opgericht is de afdeeling Nijmegen.
De afd. Utrecht van het Arbeidersschrijvers-collectief ‘Links Richten’ heeft besloten
tot het regelmatig doen verschijnen van muurkranten; een redactiecommissie daartoe
is benoemd. Het regelmatig verschijnen van de muurkranten hangt geheel af van de
medewerking der arbeiders. Het bestuur verzoekt daarom zooveel mogelijk gegevens
omtrent uitkeeringen, loonen, toestanden fabriek en werkplaats, woningtoestanden,
foto's, krantenuitknipsels uit alle bladen enz. Men zende deze gegevens aan kam. T.
Koopmans, Parkstraat 35.
Voorts organiseert de afd. begin Mei een arbeiderscorrespondentencursus en een
literatuurcursus. Op deze cursussen zullen verschillende revolutionaire schrijvers
hun werk doen bespreken, o.a. Jef Last, Maurits Dekker, Geert Grub, Sam Goudsmit
e.a.
Voor beide cursusen melde men zich: Parkstraat 35, schriftelijk, Laan v. Soesbergen
27, schriftelijk, en aan het secr. Banaanstraat 32, ook mondeling.
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V E R Z E N VA N J E F L A S T
KAMERADEN! Prijs f 1. VERLEDEN TIJD. Prijs f 1. TWEE WERELDEN. Prijs f 1. In deze laatste bundel zijn, behalve een aantal gedichten, waarin Jef Last
van zijn felle haat tegen deze wereld en van zijn groote vereering voor die
nieuwe wereld in de Sowjet-Unie getuigd, ook een aantal door hem
vertaalde gedichten opgenomen van hedendaagsche russische dichters.
De keuze van deze gedichten werd gedaan door de Internationale van
revol. schrijvers.
PRIJSVERLAGING
KARL MARX
GESCHIEDENIS VAN ZIJN LEVEN, DOOR FRANZ MEHRING.
Geautoriseerde vertaing van Jan Romein. Met een portret, een inleiding
en een verkarend register, 560 blz. VROEGER f 4.90
NU f 2.25
Dit boek geeft, behalve het levensverhaal van Karl Marx, in beknopten
vorm de beginselen die door hem en Engels zijn ontworpen en door de
wereldbeweging van het proletariaat erkend en nagestreefd werden. Nu,
bij de 50ste herdenking van zijn sterfdag, is dit boek meer dan ooit aller
belangstelling waard.
W.L. & J. BRUSSE N.V. - ROTTERDAM. IN DEN BOEKHANDEL
VERKRIJGBAAR

Welke Boeken geeft de Wereld-Bibliotheek uit?
KARL MARX: ‘Het Kapitaal’
4e druk - Herdenkingsuitgaaf 1933
Zooeven verschenen Geb. 2 75
DR. JAN ROMEIN: ‘Machten van dezen tijd’
Nieuwste feiten en gegevens over internationale verhoudingen Geb. f 3.75
VSEVOLOD IVANOV: ‘Pantsertrein 1469’ en ‘Partijgenooten’
Spannende verhalen uit Sovjet-Rusland
Vert. Elsa Bukowska Geb. f 2.75
Vraagt gratis Catalogus (800 werken) - Vraagt geregelde toezending van
ons ‘Boekennieuws’ - Vraagt inlichtingen en prospectus over onze
jaargangabonnementen en onze abonnementen N.V.K. (Naar Vrije Keuze)
Onze boeken zijn - ook in abonnement - verkrijgbaar bij elken boekhandel
en bij den uitgever:
W E R E L D B I B L I O T H E E K - AMSTERDAM-SLOTERDIJK
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gerechtigheid in ‘gods own country’
Sacco en Vanzetti. Mooney en Billings. De negerjongens van Scottsboro.
De twee eerste gevallen uitspraken van een justitie die gebaseerd was op
klassenhaat. Scottsboro - rassenhaat en rassenonderdrukking.
In het jaar 1927 werden, volgens de mededeelingen van de ‘National Association
for the Advancement of coloured People’, in de Vereenigde Staten 19 negers gelyncht.
Zes daarvan werden verbrand. Vier levend, twee nadat ze doodgeslagen waren.
Tengevolge van de ekonomische omstandigheden, waarvan de druk zelfs voor de
slavenhouders uit de Zuidelijke staten te sterk bleek, werden de negers van
Noord-Amerika in 1867 wettelijk als vrije burgers erkend. Onmiddellijk werd door
de slavenhouders en hun aanhang de Ku Klux Klan gevormd, die enkel ten doel had
- en heeft - de minderwaardige positie van de negers te bestendigen, waarbij de
griezelig-belachelijke maskeradepakjes - Amerikaansche mentaliteit - een rol moesten
spelen. Waar de machtige invloed die de Ku Klux Klan in justitioneele en
regeerinskringen heeft te kort schiet, blijft de lynchmethode die, ook nu, ter
gelegenheid van het Scottsboro-proces, openlijk gepropageerd wordt, over als uiterste
middel om de negerbevolking te intimideeren.
Negen jonge menschen, waarvan de onschuld elken dag duidelijker aan het licht
treedt, worden met den dood bedreigd. Den dood door den electrischen stoel, die nu
reeds opgesteld staat voor de traliedeuren van de doodencel waarin ze opgesloten
zitten. Negen jonge mannen die opgeëischt worden door het slavenhoudersgepeupel
van Alabama. Negen jongens met een zwarte huid.
In ‘De martelaars van Boston’ laat Upton Sinclair Mary Donovan, op het graf van
Sacco en Vanzetti, zeggen: ‘Gij, Sacco en Vanzetti, zijt de slachtoffers van de
machtigste plutokratie die de wereld gekend heeft sedert het oude Rome.’
De rij van slachtoffers moet aangevuld worden. De zonen van Ada Wright en hun
kameraden zijn door diezelfde plutokratie uitverkoren om dit doel te helpen
verwezenlijken.
Van uit de geheele wereld komt een machtig protest. Tientallen millioenen hebben
hun kreet van verzet de wereld ingeslingerd. Onder de leiding van de Internationale
Roode Hulp is een machtige kampagne ingezet, die in alle landen de justitie-methodes
van Amerika aan de kaak gesteld heeft en verzet ertegen heeft ontketend. De
macht-hebbers van Alabama zijn daarvoor teruggedeinsd. Reeds herhaaldelijk zijn
ze gedwongen geweest de uitvoering van het doodvonnis uit te stellen. Een revisie
van het proces, het overbrengen van de rechtszitting naar een andere plaats, zijn
suksessen geweest van de Sottsboro-kampagne. Maar reeds is weer een vonnis geveld.
Haywood Patterson is, in weerwil van zijn duidelijk gebleken onschuld, ter dood
veroordeeld. Nog durven de rechters niet overgaan tot het doen uitvoeren van het
vonnis. Ook wordt het proces niet verder gevoerd omdat de bevolking van Decatur,
waar nu het proces plaats grijpt, zich beleedigd gevoelde door het optreden van een
der advokaten van de verdediging, die gewezen had op eenige tot het lynchen van
de negerjongens ophitsende artikelen, die verschenen waren in plaatselijke bladen.
De renteniersbevolking van Decatur voelde zich beleedigd...... maar de officier van
justitie was zoo vrij de hetz-artikelen te sanktioneeren door het volgende
beschuldigingsargument: ‘We zullen ons niet laten intimideeren door Joodsche
advokaten die uit New York gekomen zijn om “Niggers” te verdedigen!’ Op hetzelfde
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oogenblik protesteerde hetzelfde Amerika heftig tegen de werkelijk onmenschelijke
Jodenvervolgingen in Duitschland.... Zou het indruk gemaakt hebben op Hitler's
bloedhonden?......
De strijd om de bevrijding van de Scottsboro-jongens staat gunstig, maar is nog
niet gewonnen. Ontelbaar en haast onoverkomelijk zijn de juridische bezwaren
waarvoor de advokaten, die met ongehoorde hardnekkigheid vechten voor het leven
van onschuldigen, gesteld worden. Het overwinnen van deze moeilijkheden vergt in
het demokratisch-Amerika groote sommen. Daarenboven vergt de internationale
protestkampagne veel geld. Dat geld moet er komen. Wie niet medeplichtig wil
zijn aan de moord op de negerjongens van Scottsboro, vult op onderstaande strook
een flink bedrag in en zendt het de I.R.H. toe. Helpt ons in den strijd voor de
bevrijding van de negen onschuldige slachtoffers van een rasse- en klassejustitie!
Ondergeteekende................................................
Beroep of werkkring..........................................
Adres...............................................................
welk bedrag per giro / per postwissel zal worden overgemaakt aan de I.R.H., Singel
359, Amsterdam. Giro 119822 (L. van Lakerveld).

onze helden
door adekom
Uit het boek: Wij slaven van Suriname.
De revolutionnair Joosje werd, nadat hij door de blanke kolonisten gevangen was
genomen, aan de galg gehangen, met een ijzeren haak door zijn ribben, het hoofd en
de voeten naar beneden. Joosje moest de hevigste pijnen verduren doch gaf hiervan
geen blijk. Nadat deze vrijheidsheld op deze wijze eenige dagen was gemarteld, werd
zijn hoofd afgehakt om op een ijzeren staaf tentoongesteld te worden. De romp bleef
een prooi der vogels.
Wij lezen bij Stedman (Reizen naar Suriname, 2e deel, blz. 150):
dat hij bij een dergelijke strafoefening tegenwoordig was, waarbij de aldus
gefolterde echter geene klacht uitte, ja zelfs in dien toestand een slaaf, die
onder zijn galg gegeeseld werd en kermde, deze uiting van smart verweet,
hem toeroepende: - Joe na one mang, joe di doe likie wang piktsjien. (ben
jij een man? je gedraagt je als een kind!)
Stedman schrijft verder dat ‘de slaaf aan de galg drie dagen lang in den
haak geleefd had, dat, eindelijk de schildwacht, die bij hem op post stond,
hem bewonderde en uit medelijden met het lijden voor dezen slaaf er een
einde aan maakte, door hem met de kolf van zijn geweer een slag op het
hoofd te geven’.
Zoo waren onze leiders.
Neen, het is niet waar, wat de blanke schoolboekjes in hun aanmatiging verhalen,
dat de neger laf en dom en lui is en slechts door slagen tot plichtsbetrachting kan
worden gedreven.
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Zelfs de korte geschiedenis van Suriname toont ons reeksen figuren op wier
heldenmoed, trouw, edelmoedigheid, zielskracht en intelligentie wij zwarten trotscher
kunnen zijn dan gij blanken op de geheele reeks
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van gouverneurs die uit Nederland gezonden werden om ons te verdrukken. Niet
omdat wij laf waren hebt gij deze geraffineerde folteringen uitgedacht die uit den
zelfden tijd stammen waarin Rembrandt zijn schilderijen schiep en Vondel zijn
drama's.
Niet omdat gij ons minachttet, zooals gij voorgeeft, maar omdat gij ons vreesdet,
omdat gij den taaien weerstand hebt gehaat, die door al uw geesels en brandmerken
in onze zielen niet gedood kon worden.
Daarvan slechts spreekt het onmenschelijke vonnis tegen onze kameraden Wierai
en Manbote.
Zij werden door de blanke kolonisten aan palen gebonden en met een klein vuur
levend tot asch verbrand, terwijl hun vleesch zoo nu en dan met gloeiende tangen
werd genepen.
Daarvan spreekt uw wreedheid jegens onze vrouwen wanneer zij even ontembaar
bleken als de mannen.
Het geval van Sery en Flora staat niet alleen.
Ook de slavinnen Lucretia, Ambia, Agia, Comba, Maria en Victoria werden op
de vlucht gevangen.
Gij hebt hen op een kruis gelegd, daarna levend geradbraakt en na deze executie
de hoofden afgehakt om ze, met die van Diana en Christina, op palen aan de waterkant
ten toon te stellen.
Maar de besten van ons volk hebt gij door die pijnen niet kunnen verschrikken,
zij hebben de zwaarste martelingen glimlachend verdragen en glimlachend zien wij
hun machtige gestalten oprijzen boven den donkeren nood der tijden, wijzende op
de toekomst. Want ook gij, blanken, zijt niet onoverwinbaar, of herinnert gij U niet
meer de legermacht, die onder bevel van burger kapitein Bedloo en vaandrig W.
Swallenberg tegen de Marrons in het veld gebracht werd?
Het, geheel uit Europeanen bestaande, leger vertrok naar de Saramacca, doch
keerde weldra verslagen terug. Zij waren in wilde vlucht geraakt bij de eerste schoten,
toen het hun bleek, dat de Marrons niet slechts over pijlen en bogen, maar ook over
enkele (God weet hoe oude) vuurwapens beschikten! Deze gebeurtenis, waarbij een
goed gedrild Hollandsch leger, in fraaie uniformen, uitgerust met geweren en
kanonnen, voor een troep Boschnegers aan den haal ging, leeft nog altijd voort in
het geheugen der Surinamers.
Zij leert ons, dat ons ras zich zal bevrijden wanneer wij weer in staat zijn groote
en bewuste revolutionnairen als Baron, Bonni en Joli Coeur voort te brengen en
wanneer wij het verstaan om deze leiders met de kennis en de wetenschap van het
moderne Europa toe te rusten.
Bonni.
Baron.
Joli Coeur.
Uw namen zijn niet te vinden in de Nederlandsche geschiedenis-boekjes, tenzij
misschien in een ondergeschikte bijzin met het hatelijk epitheton ornans van den
muiter.
Uw daden zijn niet in tel waar de zilveren vloot van Piet Hein geroemd wordt.
Er is geen plaats voor Uw beeltenis in de basreliefs die het voetstuk van generaal
van Heutz's standbeeld zullen versieren.
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Gij zijt geen deel van Holland's koloniale glorie, gij behoort tot de donkere
bladzijden der historie die de wetenschappelijke geschied-
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vervalsching het liefst maar overslaat bij het doceeren.
De klank van Uw naam zou slechts geschikt zijn om eerzame plantersvrouwen
een hartklopping te bezorgen. Men zwijgt over U in de scholen. Men zou Uw
herinnering het liefst willen dooden, zooals men eens Uw lichaam met een
Nederlandschen kogel gedood heeft.
Maar Uw gevloekte en gevreesde naam is heilig in onze harten, hij wordt van
vader op zoon als een teeder woord overgeleverd, hij zal blijven leven zoolang er
zwarten in Suriname wonen.
En gij, Nederlandsche proletariërs voor wie ik mede dit boek schrijf, gij die geen
deel hadt aan de schatten der Hollandsche regenten, die in de gouden eeuw gebrek
leedt en opgehangen en neergeschoten werdt voor het Waaggebouw van Uw
hoofdstad, gij die helden gekend hebt als de geuzen en die aan Uw vanen nog steeds
de kleur geeft van het bloed der slachtoffers van de Parijsche kommune, gij die de
schuld niet deelt der overheerschers, omdat gij zelve overheerscht werd, gij zult de
voorvechters onzer vrijheid met ons lief hebben en hun beeltenis zal medegedragen
worden in Uw stoeten naast dien van Lenin op den dag, dat de groote afrekening met
het kapitalisme zal plaats vinden.

voor adekom
door bertus meijer
Lang heb ik op de landkaart
naar Suriname gezocht,
want gering is de kennis van een arbeider,
die hij op school ontvangt.
Ik zocht naar de stad Paramaribo
waar Adekom gevangen zit,
opdat hij mij in de vreemde
wat naderbij zou zijn.
Kameraad de Kom
voor jou die zoo ver van ons,
maar hoe vaak nog met je glimlach
bij ons bent;
voor jou Surinaamsche kameraad,
die alleen de misdaad beging
dat jij je onderdrukte volk liefhad
en het zooals een oudere broeder past,
de wortel van het kwaad hebt aangewezen
en weg en middelen ter genezing;
voor jou de Kom
zijn deze simpele regels van een arbeider,
een van de duizenden
die aan je denken in mijn land,
hier neergeschreven.
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Kameraad de Kom
houdt goeden moed!
Jouw bevrijding en die van je beproefde volk,
dat je liefhebt als een zoon zijn moeder
en waar je nu voor boet,
is niet ver meer.

scottsborough
door marcel harryk
Kleine stad in het zuiden van de Vereenigde Staten: katoenland. Eenige uren
verwijderd van de overdadige plantengroei en de altijd blauwe lucht van Florida. En
Palm Beach, met zijn strand, dat zich tot in het oneindige uitstrekt en zijn lauwe zee
in den winter en de één-millioen-dollar-villas, kilometer na kilometer. De mooie
dochters van de Wall-Street kapitalisten komen er den winter doorbrengen, hun
blanke lichamen in de zon koesterend. En deze blonde haren, deze teere kinderen,
deze eerbare moeder, een neger zou het durven wagen hen door zijn aanraking te
bevuilen?
Dat samenraapsel van gelukzoekers uit alle landen, van uitgeweken of weggejaagde
revolutionnairen en van voor pogroms uitgeweken joden, verheft zich tot heerschende
klasse, mishandelt de roodhuiden, importeert negers en, om zich voor God en de
menschen te rechtvaardigen, noemen zij zich blanken. Heel eenvoudig. Blank zijn,
dat is voldoende.
Want het blanke ras moet 100 % blank blijven, zeggen zij nu. Doen zij gelooven.
Maar in werkelijkheid gaat het niet om ras. Het gaat er om goedkoop liftboys en
schoenpoetsers en keukenmeiden en kellners te hebben, bekwaam om hun
onderwerping te toonen en kindermeiden, waarvan men zal houden als van goede
oude paarden. En het gaat er om om on-georganiseerde mijnwerkers te hebben,
stevige en niet veeleischende jongens voor het abattoir van Chicago en vooral om
flinke werkers voor de katoenvelden, die eeuwig in de schuld moeten blijven en die
nooit hun ‘verplichtingen’ zullen durven ontvluchten uit vrees voor de marteldood
die iedere neger bedreigt, die zich eenige kilometers buiten zijn dorp waagt.
En voor alles gaat het hen, die dat geweldige vasteland uitbuiten, dat van Mexico
tot Canada, van de Atlantische tot aan de Stille Oceaan reikt, er om, te verhinderen,
dat blanke en zwarte arbeiders elkander de hand reiken.
Zoo werden acht negers beschuldigd van ‘misdaad tegen het blanke ras’. Zoo
wedervoer hen ‘gerechtigheid’.
Een ‘misdaad’, die zij niet eens begingen: het verkrachten van twee hoeren - maar
blank. Hoort U dat? Blank. Tegenstrijdige getuigenverklaringen, kunstmatig in elkaar
gezette trucs. Twaalf gezworenen, kleine beambten, kleine kooplieden, maar blank,
blank, blank. Wij, wij zijn blank, mijne heeren.
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Hij komt uit de stad in Afrika en in Azië waar de ‘orde’ heerscht, de blanke man revolver in den gordel, whisky, syphilis, verkrachting na verkrachting - is daar voorbij
gegaan. Wij, wij zijn blank, begrijp je dat, smerige neger?
Acht negerkinderen. Acht arme kinderen. Acht jonge arbeiders. Rassenstrijd? Neen,
klassenstrijd. Herinnert U Sacco en Vanzetti!

ada wright door
david de jong jr.
Ada Wright Duisternis en nijd.
Achter de dingen
lichten
Zeven zwarte gezichten. Ada Wright Negermoeder strijdt Vecht tusschen leven en eeuwigheid. Achter de dingen
staat,
tusschen de liefde,
tusschen de haat,
eeuwige, eeuwige strijd,
heerscher en proletariaat Sneller, sneller gaat
wrekend de tijd!
Over de muren grijs
Schaduw van zandlooper en zeis,
De dood en de tijd,
De klok en de stoel en de eenzaamheid,
De nachten:
Zeven zwarte kinderen wachten. Ada Wright!
Arbeiders, je haat en je moed en je opstandigheid!
Zij wachten,
Onze kinderen wachten:
Gerechtigheid
voor Ada Wright!
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het doel heiligt de middelen
door bertus meijer
‘De inmiddels voor de tweede maal veroordeelde neger is in hooger beroep
gegaan. Deze man en de medebeklaagden in het nieuwe geding, zijn
natuurlijk in hechtenis en komen in de gevangenis wel bij elkaar. Niet
altijd is het dan pais en vree, en zoo hebben gisteren drie van de mannen
wat gevochten. De tweemaal ter doodveroordeelde kreeg een messteek.’
(Nieuwe Rotterdamsche Courant).
Na het schandaal van de terechtstelling van Sacco en Vanzetti, dat de geheele
denkende wereld in beweging bracht; na de tragedie van Mooney en Billings, waarvan
de eerste nu reeds 17 jaren in de kerker zucht - het monsterproces tegen de
negerjongens van Scottsboro.
Onschuldig als Mooney en Billings!
Onschuldig als Mooney en Billings!
Maar schuldig voor het Amerikaansche kapitalisme!
De negers moeten hun straf ondergaan.
Dat moet voor het prestige van het Amerikaansche recht, dat al genoeg
gecompromitteerd is; dat moet voor het bewijs van de blanke superioriteit over de
zwarte; dat moet omdat socialisten en negers - schuldig of onschuldig - voor het
kapitalisme altijd misdadigers zijn.
...............
Maar de onschuld der jongens is bewezen!
Een van de kroongetuigen, een der meisjes die aangerand heette te zijn, en wien
de stem van het geweten geen rust meer liet, sprak het openlijk voor de rechtbank
uit
Wat nu? denken de rechters, die hun listig leugenweb verscheurd zien?
Opnieuw is het Amerikaansche recht in opspraak.
Opnieuw regent het protesten uit alle hoeken der wereld.
Opnieuw geweldige demonstraties van blanke en zwarte arbeiders in de groote
steden van Amerika.
Wat nu?
De negers - althans een van hen - moet gestraft worden mèt de dood, dat is zeker!
Het prestige van de staat is in gevaar...... en moet gered worden, met alle ten dienste
staande middelen!
En deze middelen? - zijn gemeener en geraffineerder dan van de jezuieten uit de
middeleeuwen. Want vertel eens blanke rechter: wie beval de gevangenen bij elkander
te laten?
Sinds wanneer is het in Amerika gebruik de medebeklaagden van één misdrijf
samen te brengen, voordat hun definitief vonnis is geveld?
En sinds wanneer is het usance, dat men een terdoodveroordeelde met zijn van
medeplichtigheid verdachte makkers alleen laat?
Is dat alles soms van wege de hooge opvatting der Amerikaansche democratie?
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En het mes? Wie speelde deze onmenschelijke wreed gemartelde kinderen dit in
hun toestand zoo gevaarlijke wapen in handen? Een wapen dat mochtans sneller en
milder kan werken, dan de Amerikaansche justitie met haar kwelling van maanden
en maanden. Een wapen, dat ook lucht kan geven aan een gevoel van opgekropte
haat van gevangen en doodelijk gesarde jonge beesten. Een wapen, dat alleen daarom
een der hunnen verwondde, omdat de rechters zich zonder politiebescherming niet
vertoonen. Een wapen, dat eigenlijk bestemd was voor de beulen zelf en nu hun arme
tot twee maal toe ter dood veroordeelde lotgenoot trof, een primitief kind van zijn
volk, dat tijdens de rechtzitting met een hoefijzer in de hand, zijn vreeselijk lot poogde
te bezweren.........
Maar het is waar o, edele blanke rechters: het doel heiligt immers de middelen!
Het prestige van de staat moet immers gehandhaafd!
De negers mòeten immers gestraft worden!
Men moet immers, op welke wijze dan ook, aantoonen, dat het werkelijk
misdadigers zijn.
Daartoe moet men desnoods het uitgekozen offer, indien men het ontglippen ziet,
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door de andere jongens in hun vertwijfeling laten slachten, dan kan men voor het
oog der wereld de eigen handen wasschen in onschuld.
Ja, het is duidelijk, de blanke Amerikaansche rechters zijn teneinde raad, tot alles
in staat!

lach dan
door lou tieman
ha! lach dan!
er is geld!
geld voor massa's zwarte lijven.
er is geld!
geld is winst!
ha, lach dan,
mijn oude vader bracht honderd dollars op.
hónderd dollars
én de winst!
zie je die boortorens?
dat is winst!
en die velden vol katoen?
en de witte paleizen,
metershoog?
en de broadway?
en de wall-street?
en de dochter van de bankier?
wel, dit alles is winst!
en waarom is er winst?
omdat mijn vadertje honderd dollars kostte,
en wij zwart zijn.
en wat zwart is,
beteekent: h a n d e l !
neen, we zullen niet huilen
zoals gij uw vrome tranen
voor het kruis van uw zatte god.
neen, we zùllen niet huilen,
maar lachen!
lachen!
omdat de lach ons leven is.
omdat wij niet onder willen gaan.
omdat voor elke droppel bloed
uit ons geperst
zwarten zullen ontwaken.
d à à r o m lachen wij!

de wet van lynch
door mad. paz.
Uit de roman Omdat ik zwart ben.
Het eenige dat zeker is - met het vergoten bloed - is dat juist de eer der blanke vrouwen
slechts bij uitzondering in het spel is. Van 1882 tot 1903, op 2060 negers die gelyncht
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werden waren er slechts 707 beschuldigd van wat men overeengekomen was te
noemen ‘de gewone misdaad’, want de menschen in het Zuiden zijn kuisch, het
woord ‘verkrachting’ spreken ze niet uit. Over een andere periode, over verscheidene
recente jaren loopend, heeft de ‘Vereeniging voor den Vooruitgang der Gekleurde
Volken’ na een enquēte vastgesteld dat van de 2522 lynchgevallen1 er

1

Deze organisatie stelde zich niet alleen tevreden met onderzoekingen. Door een
onophoudelijke propaganda is het haar ook mogen gelukken het aantal der lynchgerichten
te verminderen.
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slechts 447 wegens beschuldiging van verkrachting voorkwamen. Van 1914 tot 1918,
op 264 gelynchte negers stierven er 28 onder deze zelfde beschuldiging. En welk
een beschuldiging! Het is voldoende dat een hysterische vrouw een kreet slaakt als
er een neger in de buurt is, of dat als een blank paar toevallig voorbijgaat, de man
het in zijn hoofd krijgt dat een zwarte die hen tegemoet komt ‘begeerige blikken naar
de vrouw heeft opgeslagen,’ of wel ‘zich omgekeerd heeft om de vrouw na te kijken’
om kreten te doen opgaan en de straat in opròer te doen schreeuwen ‘Verkrachting!’
Het doodsoordeel is over den ongelukkige uitgesproken.
Het is onbetwistbaar dat werkelijke aanslagen van negers op blanke vrouwen
uiterst zeldzaam zijn. Terwijl men in 1917, alleen in het graafschap New York 230
gevallen van erkende verkrachtingen van blanken op blanke vrouwen stelde en terwijl
de Commissie der Immigratie, zich aan een enquēte zettende die meer dan twee
duizend gevallen omvatte, genoodzaakt was te erkennen dat het percentage van
Verkrachtingen door negers bedreven een tamelijk treurig figuur maakte tegenover
het eere-tableau der blanken - of het om buitenlanders dan wel om ‘American born’1
ging - bleef het axioma in stand gehouden door den haat en de domheid onaangetast
laat het dien vertrouwenden toon hooren, het heeft den massieven vorm van een
Evangelische waarheid: ‘het lynchen is het eenige middel om onze vrouwen tegen
de begeerte der barbaren te beschermen.’ Wat de vrouwen betreft, die werden
gelyncht, wat de mannen betreft, die aan de beproeving van den strik en het vuur
werden prijsgegeven wegens ‘opruiende taal’, wegens ‘impopulariteit’, wegens
‘bedrog ten opzichte van een vrouw,’ wegens ‘een voor een neger te groot materieel
slagen,’ wegens ‘het getuigen tegen een blanke,’ wegens ‘het zich gepermitteerd
hebben een blanke gerechtelijk te vervolgen,’ wegens ‘een brutaal antwoord aan een
blanke gegeven,’ wegens ‘het opheffen van de hand tegen een blanke,’ wegens ‘het
vrij gesproken zijn,’ (ja, u hebt goed gelezen: ‘wegens het vrij gesproken zijn’), al
dezen die toch de groote meerderheid vormen, al dezen zijn toch door den grooten
Moloch verslonden, aan wiens voeten de menschen van het Zuiden dit groote woord
‘Deugd’ hebben ingeschreven. Laten we de rekening eens opmaken: sedert den
burgeroorlog bijna 5.000 lynchgerichten. Op de 4.000 gevallen die een onderwerp
van studie hebben uitgemaakt, waren er slechts 25, schuldig bewezen aan moord.
Van 1882 tot 1927 een gemiddelde dus van 107 per jaar. En sedert wordt het niets
minder. Nog nooit werd er één blanke door de negers gelyncht. En de Amerikaansche
justitie? En de vertegenwoordigers der Amerikaansche ‘beschaving’? De schrijvers,
de professoren, de vrije geest van Amerika?
‘Het Congres zou aan deze barbaarsche lynchgerichten een einde moeten maken,
die de banier eener vrije en beschaafde democratie bevuilen,’ verklaarde president
Harding in zijn rede op het Congres van 12 April 1921.
‘Het zijn steken in het hart der Amerikaansche justitie,’ herhaalde na hem de
gevoelvolle Wilson. Maar de Staat blijft onbewogen. Een wet bekend onder den
naam van ‘Dyer anti-lynching Bill,’ tegen het lynchen en in 1922 aangenomen door
de Kamer van Afgevaardigden met 230 tegen 119 stemmen, legde het in 't zelfde
jaar af in den Senaat. Alleen de Staat Minnesota schreef voor, dat in ieder graafschap,
waarin een lynchgericht zou voorvallen, men verplicht was de familieleden van het
slachtoffer een schadevergoeding te betalen, die soms tot 7.500 dollar zou kunnen
oploopen.
1

In Amerika geborenen.
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Laten we niet van de Amerikaansche justitie spreken, zij kent de bedrijvers van
een lynchgericht niet en wil ze niet kennen. Zij vergenoegt zich met het gebaar van
Pilatus en met in het donker een generale absolutie te geven.
‘Door de handen van onbekende oproermakers gedood.’ Zij registreert het
sterfgeval. En daarmede heeft zij haar taak voldoende volbracht.
.........‘Ik denk dat het er nog honderd zullen zijn, dit jaar.’ Zult gij het zijn Johnny,
gij die ‘Leibnitz’ las, nadat gij het gemberbier en de ‘White Rock’ aan de blonde
dames in den trein die naar Californië rolde hadt gepresenteerd? Deze warme handen
die ik heb gedrukt, zullen zij morgen, kleintjes en verkoold op een mahonie houten
étagère liggen, tusschen een stukje marmer van het Forum en een foto van de
Pyramiden? En waarom niet gij Clara, gulden moederlijkheid die zoo trotsch je kindje
in je armen drukte, in dat sousterrain van Chicago en die mij zoo zachtjes je
levensgeschiedenis vertelde? Of jij, mijn vriend George? Wie, wie van jullie?......
De vlammen zullen opstijgen en gij zult tegen hen worstelen. De menigte zal
applaudisseeren, gij zult God aanroepen, Hij zal niet antwoorden, het vuur zal uw
hart doorboren, het zal uw slagaderen binnendringen, het zal uw bloed drinken, uw
aangezicht aanraken, het zal uw kreten uitdooven.........
En ik, die hier sta met dit domme hart en mijn onnutte armen, ik zal u hebben laten
verbranden.........
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koloniaal instituut
door jac van der ster
Men heeft de Schoonheid en het Werk geordend.
koel, achter glas, voorzien van etiket.
Men heeft de dromen van een volk gestolen,
en voor een kwartje hier te kijk gezet.
Miljoenen mensen hebben stom geleden;
hier ligt hun leed en hun vergetelheid.
maar niemand weet meer van de vele ogen,
die grote tranen hebben stil geschreid.
En niemand weet meer van de vele handen
die naarstig werkten, heel de lange dag;
en niemand kent meer hun verloren vreugde
en niemand weet van hun gedode lach.....
De statistieken leren: zóveel rubber
en zóveel rijst, en zóveel kajapoet....
maar aan de kurven heeft er een ontbroken,
één, die ons zeide: ziet, en zóveel bloed.....
Zacht spreken stemmen in de stille zalen:
een lang verhaal van haat en droefenis....
als het gezegd is, blijf ik bevend staren
naar 't glanzend lemmet van een gouden kris.
Gij onderdrukkers hebt doorheen de jaren
met eigen hand het lemmet scherp gewet,
wanneer de zweep op bruine ruggen daalde
of bij hun vrouwen in uw blanke bed.
Eens zullen handen naar dit wapen grijpen
en geld of god kan U geen redding zijn!
de stroom der vrijheid zal zijn loop hervatten......
het socialisme zal zijn bedding zijn.

de dood op de stoel
door maurits dekker
fragment uit den roman Reflex.
De directeur wenkt: men moet bij elkaar in een hoek gaan staan.
Achteruit loopend, zijn blik op de stoel gericht, begeeft hij zich naar de aangeduide
plaats. Voor geen millioen zou hij in dat ellendige, vervloekte moordwerktuig gaan
zitten. Als hij veronderstelt dat het ding een onweerstaanbare aantrekkingskracht op
hem uitoefent, dan bedriegt hij zichzelf. Er valt ook niets te probeeren; het ding is
van patserige, farizeesche onschuld. Overigens is de stroomverdeeling technisch
onjuist: de middelste phase wordt op deze manier overbelast. Belangrijk is het niet:
het stroomverbruik voor de vernietiging van een menschenlichaam is niet hoog.
In de hoek van het vertrek bevindt zich een houten kast. Het ding ziet er uit als
een telefooncel, alleen is hier het ruitje in de zijwand, inplaats van in de deur. Men
moest eigenlijk den beul kunnen zien, even gelegenheid hebben om verachtelijk het
hoofd om te draaien. Onzin Edgar, draai je hoofd voor jezelf om. Wie zegt dat, wie
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van de heeren? Dat zegt de kapper. Niemand van de heeren zegt iets. Iedereen heeft
het op de muur geschilderde woord ‘Stilte!’ gelezen.
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In de andere hoek staan nog meer menschen. Iemand in een witte jas, dat is de dokter,
anderen met uniformen aan en bekende gezichten uit de rechtszaal. Trots de sterke
belichting, zijn alle gezichten wat schemerig, alsof het hoofden van vloeistof zijn.
Vijftien menschen bevinden zich in het vertrek, met den beul mee misschien zestien.
De dokter fluistert tegen den man naast hem. Hij zegt: de patiënt maakt het niet lang
meer, of iets dergelijks. Hoe kan iemand in 's hemelsnaam nu grappen maken? Het
is hier om te stikken. Ik ben het zelf, mompelt Atkins, ik weet dat ik zelf grappen
maak en dat ik straks zal gaan lachen of schreeuwen. Ik weet ook dat ik stink, dat ik
leegloop en dat mijn hersenpan leegloopt. Die lange meneer daar, dat jurylid, wordt
gek van angst, dadelijk kan hij zichzelf niet langer beheerschen en gaat hij iets geks
doen. Misschien fluisterde de dokter dit zooeven. De dokter is ook gek. Wie gaat als
geneeskundige er nu aan meehelpen een mensch dood te maken? Maar wie helpt als
mensch, als misdadiger, aan zooiets mee? Als de pooten ook van koper waren, zou
de stoel op een electriseermachine gelijken, die hij in zijn jeugd ergens op een kermis
gezien heeft.
Iemand raakt hem aan en Atkins schrikt, trekt zijn arm snel terug, alsof hij met
een mes gestoken is. Dan gaat de deur open en Donner wordt, door twee mannen
begeleid, binnen gebracht. Even ziet Atkins het witte, vermagerde gezicht en
tegelijkertijd voelt hij, dat hij zich ergens aan vastgrijpen moet om niet te vallen.
Zijn hand betast de muur, die vochtig aanvoelt, alsof hij bedekt is met neergeslagen
waterdamp.
De veroordeelde staat nu vlak bij de stoel.
Waarom kijkt Donner hem alleen aan? Het is natuurlijk niet waar, hij verbeeldt
het zich alleen maar. Geen dwaasheden nu, rustig blijven, goed opletten, oogen zoo
wijd mogelijk open en vaststellen dat hij zich vergist en dat de veroordeelde niet
alleen naar hem, maar ook naar de anderen kijkt. Maar het is niet waar, beslist niet
waar en hij heeft zich niet vergist; alleen hem kijkt Donner aan! Mijn god, waarom
dan? Niet doen Donner, als het aan mij gelegen had, zou dit niet gebeurd zijn. Je
liegt Edgar! Ja Donner, vergeef het mij, ik lieg. Ik ben gek, denkt Atkins, het is
zelfbedrog, hij kijkt mij niet aan, hij staat met zijn rug naar mij toe. Maar dwars door
zijn hoofd heen, zie ik zijn oogen. Onzin Edgar, vergeet het niet, onthoud het je heele
verdere leven, dat Donner je nu beslist niet aankijkt. Tracht te onthouden, dat je zijn
rug ziet, zijn kaalgeschoren kruin en zijn opengescheurde broekspijpen. Tracht te
onthouden, dat je dwars door zijn kop heenkijkt, vergeet niet dat hij jou, jou alleen
heeft aangekeken. In godsnaam, als hij nu maar niet gaat vechten; als hij zich verzet,
moet ik hem helpen. Waarom tracht hij zich eigenlijk niet los te rukken? Zoo slacht
men immers een schaap, een willoos stuk vee? Nu gaat hij zitten. Neen, niet meer,
ik doe mijn oogen dicht, ik wil niets meer weten. Er zal geen electrische stoel meer
zijn, ik wil dat er niemand terecht gesteld wordt, dat het een gewoon, onschuldig
spel blijft.
Merkwaardig duidelijk ziet hij thans die vreemde, koperen electriseermachine, hoort
hij de bellen van de kermis en de fluit van de stoomcaroussel. Naast de stoel staat
een magere man met een uniformpet op, die hem twee, aan draden verbonden, koperen
handvaten voorhoudt en hem glimlachend verzoekt zich te laten electriseeren. Hij
wijst op een naast de lamp hangende kaart, waarop te lezen staat, dat men tegen
afgifte van een legitimatiebewijs gebruik van de electriseermachine kan maken.
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Hoewel Atkins een hevige afkeer van de machine heeft, kan hij aan het vriendelijke,
doch dringende en bevelende verzoek van den tenteigenaar geen weerstand blijven
bieden en neemt hij tenslotte de handvaten aan. Zoodra zijn vingers de koude,
vochtige, koperen buizen omklemmen, ontstaat een krampachtige pijn in zijn handen armspieren en is hij, zooals hij verwacht had, niet meer in staat de grepen los te
laten. Hij weet nu dat er iets ontzettends met hem gaat gebeuren en hulpzoekend laat
hij zijn blik langs de hem omringende toeschouwers glijden. Inplaats van hem te
helpen, beginnen de omstanders, zoodra hij hen aankijkt, geluidloos te lachen en
eenigen hunner wijzen naar het plakkaat dat naast de lamp hangt. De woorden, die
hij zooeven las, zijn verdwenen en door andere vervangen. ‘De electrocutie van
Albert Donner’, leest hij. Hij ziet thans ook, dat de tent veel grooter geworden is en
dat de linnen wanden in witte, steenen muren veranderd zijn. In het midden, op
porceleinen isolatoren, staat de electrische stoel, waaraan hij, door middel van de
twee draden, die hij in zijn handen houdt, verbonden is. Boven de deur staat, in
groote, zwarte letters, het woord ‘Stilte!’ en geen ander geluid verneemt hij, dan het
gonzen van een ventilator, die ergens in een hoek draait. Naast en achter hem staan
de leden van de rechtbank en de gezworenen en onder deze laatsten bevinden zich
ook zijn vader en Michel. Zoodra hij de menschen aankijkt, beginnen zij te lachen.
Zijn vader maakt echter een uitzondering, daar hij alleen zijn hoofd omdraait, als
hun blikken elkander ontmoeten. De deur gaat open en door twee bewakers
ondersteund, wordt hij binnen geleid. Zijn gelaat is wit, als de kalk van de muren en
het schijnt, tengevolge van het afscheren
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der hoofdharen, nog magerder geworden te zijn. Dicht bij de stoel gekomen, blijft
de veroordeelde even staan en een oogenblik kijken zij elkander weemoedig het
hoofd schuddend aan. Na deze korte rustpoos, verloopt alles wat verder gebeurt
bliksemsnel. Hij wordt door twee mannen vastgegrepen en in de stoel gedrukt. Armen
en beenen worden met riemen vastgesnoerd en zijn hoofd in verbinding met het
contact gebracht. Tot op dit oogenblik was hij alleen toeschouwer, maar thans begint
hij ook lichamelijk te voelen, wat de man in de stoel ondergaat. Hij wil zich bewegen,
tracht zich los te rukken, doch de breede, stevige riemen beletten iedere beweging.
Hij tracht te schreeuwen, maar zijn keel brengt slechts een dof, schor gesteun voort.
Hij voelt het razend snelle kloppen van zijn bloed, dat ratelt als een afloopende
wekker. Onderwijl wacht hij, met een tot het uiterste opgevoerde wil tot waarneming,
op de eerste schok. Dan voelt hij die eerste, ontzettende stroomstoot reeds, hij spant
alle spieren, doet hen zwellen tot kabels, tot oneindig groote, vreemde dingen en laat
hen dan, met een geluid alsof alle in een piano aanwezige snaren gelijktijdig springen,
knappen. Het lichaam zakt ineen, als een weeke, half vloeibare massa. Op de
contactplaatsen van hoofd en armen ontstaan violette vonkboogjes, die tot blauwe
vlammen aangroeien en knetterend het nog levende vleesch verbranden. Een grijze
walm, die een afschuwelijke schroeistank verspreidt, vult het steenen vertrek. Thans
golft zijn brandend, schroeiend lichaam op de stroomstooten, als een op bewegend
water drijvende olielaag, het borrelt als een kokende, bloedige papmassa, die hij
uitbraakt door mond, oogen en neusgaten. Dan gilt hij, voor de laatste maal, in
vertwijfelde vergeefsche doodsstrijd.

goede morgen revolutie!
door langston hughes
vert. jef last
Goeie morge, - revolutie!
Jij bent nou de beste vrind
die ik ooit had
van nou af bennen we maatjes.
Zeg, hoor us Revolutie!
Je kent de baas waar ik altijd peesde?
die vent, die me de zak gaf om centen te sparen?
Die heb een lange brief gepend over jou aan de kranten.
zie dat je een raddraaier was, een opruier uit Moskou
in andere woorden, een echte smeerlap.
Hij riep de politie
en zei: dat ze uit moesten kijken naar een vent
genaamd: Revolutie.
Zoo zie je
de baas weet dat je me vrind bent
hij ziet, dat we samen op de biets zijn
hij weet, dat we honger lijen in onze lompen
en dat we geen donder in deze wereld bezitten
en dat we van plan zijn om daar een end an te maken.
De baas heb alles wat ie noodig heb, geloof maar!
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Eet lekker
heeft een massa huizen
gaat met vakantie
breekt de staking
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koopt onze raad om
en reist over de heele wereld
Maar ik, ik heb nooit in me leven genoeg gevreten.
ik, ik had 't nog nooit goed warm in de winter,
ik, ik ben altijd opgejaagd als de honden
heel mijn leven, van de hand in de mond,
van hand naar mond.
Hoor us, Revolutie.
We zijn maatjes, begrijp je
wij saampjes.
Wij kunnen alles némen:
fabrieken, werven, huizen en schepen,
spoorwegen, bosschen, boomgaard en velden
bus, stoomboot, telegraaf en radio
hoogovens, mijnen, oliebronnen, het gas
al de krachten der wereld
(Zondag op een werkdag!)
letterlijk alles
en we zullen het geven aan de menschen die werken
besturen en leiden voor de menschen die werken.
Jo, de radio zal dan
op die ochtend seinen aan de Sowjet-Unie:
een nieuw lid, jongens, voor de internationale der sowjets.
Groeten aan de socialistische sowjet-republieken
hee! jullie opstaande werkers overal! Wij groeten je
en onderteekenen doen we het: Duitschland,
onderteekenen: China,
Afrika,
Polen,
Italië,
Amerika,
onderteekenen het met onze eigen naam: Arbeid
op dien dag als niemand meer hongerig, koud, onderdrukt zijn zal
nergens en nooit meer op de wereld.
Dat is ons werk nou
al veel te lang leed ik honger
jij niet, soms?
Pak an, Revolutie!

de vrijheidsliefde bracht ons hier
door tom de wit
Het was een historisch moment in de geschiedenis van het zwarte ras, toen omstreeks
het midden der vorige eeuw bij Kaap Mesurado, aan de West-Afrikaansche kust, een
troepje settlers bijeenkwamen om zich te constitueeren als het volk der republiek
Liberia. De geest van Jefferson, voorvechter der Amerikaansche burger-
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vrijheid, werd over hen vaardig. En niet zonder trots en gepaste vrijmoedigheid
legden zij de volgende verklaring af:
‘Wij, het volk der Liberiaansche Republiek, waren oorspronkelijk inwoners der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. In sommige gedeelten van dat land waren
wij uitgesloten van alle menschelijke rechten en voorrechten, in andere gedeelten
liet de openbare meening, machtiger dan de wet, zich minachtend over ons uit. Overal
werden wij uitgesloten van elke openbare functie.
Wij werden niet toegelaten tot deelneming aan de regeering, nochtans legde men
ons belastingen op zonder onze toestemming.
Wij werden gedwongen, bij te dragen tot de welvaartsbronnen van een land, dat
ons geen bescherming verleende.
Wij werden gestempeld tot een afzonderlijke en afgescheiden klasse en elke weg
tot verbetering werd ons voor goed afgesneden. Vreemdelingen uit andere landen,
van een andere kleur dan de onze, kregen de voorkeur boven ons.
Wij brachten onze klachten naar voren, doch men sloeg er geen acht op, of wel
kwam er voor den vorm aan tegemoet door de ‘bijzondere instellingen’ van het land
er bij te halen.
Alle hoop op een gunstige verandering in onzen toestand was verdwenen en met
verlangen zagen wij uit naar een toevluchtsoord, om te ontkomen aan de diepe
vernedering.
Komende naar de Afrikaansche kust, koesterden wij de aangename hoop, dat het
ons vergund zou worden, die eigenschappen te ontwikkelen, welke aan den mensch
zijn waardigheid verleenen; in onze harten de vlam van eerlijke toewijding te voeden;
die aspiraties te koesteren, die de genadige Schepper in elk menschenhart heeft
geplant; en aan allen, die ons onderdrukken en belachelijk maken, te bewijzen, dat
wij hun natuurlijke gelijken zijn, evenals zij vatbaar voor gelijke verfijning en in
staat, dezelfde hoogte te bereiken, die den mensch siert en waardig is.’
Maar deze kreet was die eens roepende in de woestijn. De klank dezer treffende
woorden verstierf over de wijde deining van den Atlantischen Oceaan en in de donkere
diepte der ondoordringbare wildernis, waar de heidensche en halfwilde rasgenooten
der settlers met nieuwsgierig wantrouwen door het dichte gewas naar Kaap Mesurado
gluurden. Voor hen was deze plechtige verklaring niet bestemd. Zij was gericht tot
‘allen, die ons onderdrukken en belachelijk maken’, maar die ver weg waren en wel
wat anders te doen hadden dan te luisteren naar de lyrische ontboezemingen van de
zonen van Cham. Wat drommel, als die Liberianen daar aan de Peperkust niet
uitgelachen wenschen te worden, laten zij dan ophouden met hun oratorische
uitspattingen en constructieven arbeid gaan verrichten, waar wat aan te verdienen
valt. Is er geen geld aan de Peperkust? Wel, ze kunnen het krijgen, plenty, mits het
op tijd terugbetaald wordt met een behoorlijke rente. Als ze niet weten, hoe aan die
rente te komen, dan kunnen ze daarin les krijgen van hun blanke beschermers. In de
bosschen van Liberia wemelt het van goede arbeidskrachten, die naar werk snakken
in den wijngaard des Heeren. Dominee Jenkins zal hen helpen bekeeren, goedschiks
als het kan, kwaadschiks als het moet. Hij heeft een mooi schild meegebracht met
het wapen van Liberia; een driemaster met volle zeilen op zee en daaronder staat:
de vrijheidsliefde bracht ons hier. Maar denk er om, dat je van de liefde niet kan
leven als je die niet winstgevend maakt.
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Señor Blanco, die op een eilandje bij Sherbro als een sultan leefde, schatrijk
geworden door den slavenhandel, vond het nu tijd om zijn biezen te pakken en op
de Canarische Eilanden een welverdiende rust te gaan genieten. Hij stuurde zijn heele
hofhouding het bosch in en vertrok. Dit was de eerste overwinning van de jonge
republiek. Maar de Spanjaard had al zijn geld meegenomen en niets achtergelaten
voor Liberia, wier schatkist nog steeds leeg was. Het wachten was nu op een Messias.
En die kwam als ronselaar van arbeiders voor de Spaansche cacao-plantages op
Fernando Po, juist toen de regeering der onafhankelijke negerrepubliek de zooveelste
aanmaning uit New York ontving om betaling van den eersten termijn plus rente.
Welk een ongezochte gelegenheid om ‘die aspiraties te koesteren, welke een genadige
Schepper in elk menschenhart heeft geplant’ en ‘productieven arbeid te gaan
verrichten, waar wat aan te verdienen valt.’ Want voor elken volwassen knaap uit
de stam van de Pessi's, of Bassa's of Kroe's kreeg de regeering een pond sterling in
goud, behoudens het recht om in geval van behouden terugkeer een
dienovereenkomstige belasting te heffen, die de jongens zelf betalen moesten.
Mochten de dorpshoofden niet gevoelig blijken voor argumenten in klinkenden munt,
jenever en tabak, dan zou het te probeeren zijn met den sterken arm.
Het een zoowel als het ander had succes. De Pessi's en de Bassa's en de Kroe's
verdwenen bij scheepsladingen naar Fernando Po. Het goud van de Spanjaarden ging
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over in de zakken van de Liberiaansche ambtenaren en vandaar naar New York,
waarbij wel iets aan den strijkstok bleef hangen, die de snaren der volksconscientie
betokkelden. Zonder senor Blanco ging de beschaving van Afrika toch wel door.
...............
Zoo vertelde ons Jimmy Clark, die trader was voor de Hollandsche firma in
Nana-Kroe. We zaten in de schaduw van de breede piazza der Duitsche factorij, als
gasten van Klemp, den kleinen Duitscher met het groote hoofd. Deze schonk de
glazen nog eens vol en presenteerde sigaren. De groote, bruine hand van Jimmy tastte
gretig toe en nam er vijf tegelijk, die in den binnenzak van zijn khakijas verdwenen.
Klemp glimlachte er om en keek mij eens aan.
‘En dat gaat nog steeds zoo door,’ zei hij. ‘Ik bedoel die geschiedenis van Fernando
Po.’
Jimmy knikte. ‘De oppositie is nog niet sterk genoeg.’
‘Er schijnt iets te broeien,’ waagde ik op te merken. ‘Ik zag de Kroe's
rondscharrelen met hun oude Beaumontgeweren.’
In het struikgewas achter de factorij klonken schoten. Jimmy sprong op, nerveus
en gejaagd. Het volgend oogenblik rende hij weg in de richting van het houten
gebouwtje, waar hij woonde en handel voor de Hollanders dreef. Ik wilde hem
achterna gaan, doch Klemp hield me tegen.
‘Laten ze het zelf maar uitvechten.’
Hij was opgestaan en zocht in zijn doos met gramofoonplaten.
‘Wat wil je hooren; die lustige Witwe?’
‘Nee, dank je, laten we wat gaan loopen.’
‘Zooals je wilt.’
De zon begon al weg te zinken achter den einder en zette den westerhemel in
rossigen gloed. Langs den horizon gleed het silhouet van een stoomboot. Het was
stil op zee en er was geen kano te zien. Van de zeezijde kwam een verfrisschende
koelte aanstrijken, zingend in de toppen van de cocospalmen langs het pad, dat naar
het strand voerde. Loom slenterden we het pad af, om langs het breede strand in de
richting der Hollandsche foctorij te gaan. Een onbestemd gevoel dreef mij dien kant
uit. Af en toe klonk er een schot in het dichte gewas achter ons. Klemp scheen zich
niet op zijn gemak te gevoelen en wilde terug.
‘Kom’, zei hij, ‘ze laten Jimmy wel met rust. Hij kan het niet helpen.’
‘Nee, maar hij is een Liberiaan en de Kroe's maken geen verschil. We moeten hem
terughalen.’
Wij waren nu de woning van Jimmy Clark genaderd. Het was er stil. Alleen het
ruischen van de zee en het geneurie van den wind in de boomen was hoorbaar. In de
schemering rondom den reusachtigen eucalyptusboom bij de Hollandsche factorij
zagen we eenige donkere gedaanten, die plotseling in den wirwar van het bosch
verdwenen.
‘'t Is daar niet in orde’, mompelde Klemp.
Hij had gelijk. Bij de deur van de factorij, waarin de grootste wanorde heerschte,
vonden we het lijk van Jimmy met een schotwond in het hoofd. Uit een der zakken
van zijn jasje hingen een paar gebroken sigaren.
‘Arme duivel,’ zei Klemp, ‘hij heeft er geen plezier van gehad.’
...............
Komende naar de Afrikaansche kust, koesterden wij de aangename hoop, dat.........
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In afwachting van de vergoeding, die het gouvernement wel niet zou betalen voor
de schade aan de factorij, werd die vast afgetrokken van Jimmy's salaris.

negerliederen
vert. beversluis
afreis
‘O meester! haast bevroren zijn mijn voeten!’
Zoo kwam ik klagen.
‘Verdoemd jouw voeten’ zei hij ‘Voort’
‘en haal je wagen’
‘O! meester’ zei ik ‘d' oude Ben kan niet
meer trekken.’
‘Span dan de os aan’ zei hij en dan
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‘O! meester’ zei ik ‘zie de weg is steil!
“Vlug! Vertrekken!”
en glad!’
‘Verdoemde lafaard’ zei hij snijdend
‘zwijg en haast je wat!’
‘O! meester, meester’ kreet ik voor het laast
en schel:
‘het pad is slecht en glad en donker
als de hel!’
Hij spuwde naar mij ‘Zwijg en ga’ zoo
riep hij schor.
En door mijn angst heen knikte ik, men vond
mij doodziek op den weg naar Zoezibor.

hongerlied
- Er valt niet te eten!
Niets valt er te eten,
dan steenen dan steenen,
dan 't vel van mijn beenen!
Wat gulzigaard zong er:
om God nog te danken?
jij, veelvraat? jij blanke?
'k verrek van de honger.
- Er valt niet te drinken!
Niets valt er te drinken
dan water, lauw water,
dan 't bloed uit mijn borst!
Wie drinkt daar? wie gaat er
aan 't zuipen? jij blanke?
'k verbrand van de dorst!
- Er valt niet te kleeden.
Niets valt er te kleeden
dan lompen...... dan flarden
te slaan om mijn leden.
Ik slaap op den harden
den steenharden grond. Wie ligt daar in wol bij een lachende vrouw?
Jij, blanke, jij vuile ellendige hond?
'k verrek van de kou.
- Er valt niet te leven
Er valt niet te drinken
Er valt niets te geven.
Wij moeten verzinken.
Voor ons is geen troost meer
dan enkel naar god gaan.
Wij kunnen kapot gaan.

bij het graf van een gelynschten neger
Neeni zusteren en broeders, staakt
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uw klagen en gebeden......
God hoort niet naar het bidden meer
der negers hier beneden.
Ons hart is rot van droefenis.
Ons hoofd hangt ziek voor-over
Ja! onze handen hangen slap
als afgeslagen loover
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Nu zullen wij een broeder weer
begraven, die zij doodden......
Omdat de schuld moet zijn geboet
voor anderen, die vloden.
O broeders! tilt hem zacht en teer
op deze baar van takken.
En laat op onze armen hem
den grond inzakken.
Ja broeders! wat te doen voor ons?
Wachten?
Tot zij ons ook verhangen en
doodknuppelen als verachten?
Wij zijn toch slechts een rottend aas,
waar 't zand valt stikkend over.
zie! onze hoofden wieglen zwaar
als appels in het loover.
Maar...... broeders...... neen! hebt gij uw knots?
Drukt vast die! en slaat raak!
Naakt zijn wij! steenhard als de rots!
Wraak!!!

de meisjes der putilow fabriek
over het rassenvraagstuk
uit: ‘Eine Frau erlebt den roten Alltag’, door Lili Körber.
Toen was het schaftuur uit en onze brigadier, die de heele tijd met saamgeknepen
oogjes had geluisterd (misschien trok hij zich dat ‘de oudjes moeten maar uitsterven’
wel persoonlijk aan), geleidde Tetsch Gasel naar haar machine. Haar sluier moest
ze natuurlijk afleggen, die had anders tusschen het raderwerk kunnen komen.
Nu verscheen ook Warja, ik had haar de heele schafttijd niet meer gezien.
- Ik heb gehoord dat je gesproken hebt, zei ze, - jammer. Ik was in de montage,
daar werkt mijn Tartaar, begrijp je.
- Ik begrijp niet, Warja, hoe je iets om zoo'n kleine gele kerel met scheeve oogjes
kunt geven!
- Wat geeft dat nou? Hij hoort tot onze nationale minderheden. Op een neger zou
ik ook best verliefd kunnen worden.
- Zou je dan niet bang zijn dat je een zwart kind kreeg? Warja schudde haar hoofd.
- Welnee, het is onze taak om de negers schoon te praten, de kapitalisten hebben
ze zoo zwart gemaakt!
Dat moet ik Ralph toch eens vertellen! Het is waar dat hij een veel vrijer standpunt
inneemt dan de 100-procentige Amerikanen zooals Eddie; hij beweert zelfs dat hij
in Amerika wel vrienden heeft onder de negers. Maar desondanks was hij buiten zich
zelf toen ik hem eens voor de grap vroeg of hij zelf misschien ook negerbloed had.
Dat was eigenlijk de eenige keer dat ik hem goed kwaad gezien heb.
Tegen Eddie zei ik eens: - Amerika, Amerika, jelui Amerikanen spreken over je
land of het daar alles ideaal was. Maar zoo'n schandaal als de lynchjustitie kennen
wij hier toch niet in de Sowjet-Unie.
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Hij antwoordde: - Dat kan jelui in Europa niet begrijpen. Dat lynchen is een
paedagogische maatregel. Iedere neger heeft slechts één wensch; om met een blanke
vrouw te slapen, en als je hun liet begaan was het blanke ras in Amerika binnen de
10 jaar bedorven.
De arbeiders bij ons in het bedrijf denken er anders over.
Gisteren zag ik in de wandkrant een berichtje uit Stalingrad.
Daar moeten Amerikaansche specialisten een neger, die bij hun de eetzaal in durfde
komen, een verschikkelijk pak slaag gegeven hebben.
Ze werden daarna voor de kameraadschappelijke rechtbank gebracht, waarbij meer
dan 5000 arbeiders het proces bijwoonden.
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De heeren specialisten kregen direkt hun passen, met het verzoek de grenzen der
Sowjet-Unie zou gauw moogelijk te overschrijden.
- Goed zoo, zegt Warja, met groote voldoening, - die hebben net wat hun toekomt!

vader des vaderlands
door karel roosterman
't Lijdt geen twijfel, dat in de naastbij gelegen toekomst Oranje de vaan zal zijn
waaronder zich 't fascisme in Nederland scharen zal, zoowel van liberale,
anti-revolutionaire als van Roomsche zijde. De geheele Nederlandsche bourgeoisie
zal ‘de heilige ontroering van de vrome dweepzucht, van de ridderlijke geestdrift,
van den kleinburgerlijken weemoed’1 die zij zelve al sedert lang ‘verdronken heeft
in het ijskoude water der zelfzuchtige berekening’2 weder oproepen en wel des te
sterker naarmate de revolutionaire stroom zal rijzen. En de herdenking van den ‘Vader
des Vaderlands’ is haar daartoe een goede inzet: overal in den lande, in bijeenkomsten,
lezingen enz., onder de auspiciën van staat, kerk, school en andere burgerlijke
instellingen wordt de bekende frascologie verkocht. Hoe die frases luiden moge uit
één enkel voorbeeld ('t zou heusch te veel plaats innemen) blijken: prof. dr. K.
Brugmans beëindigde zijn lezing voor de afd. Amsterdam van 't Algemeen
Nederlandsch Verbond aldus: ‘Hier ligt inderdaad de groote beteekenis van Oranje
tot in lengte van dagen: hij heeft ons volk de werkelijkheid der vrijheid2 geschonken
en het ideaal der eenheid. Op dezen weg gaan wij nog steeds voort; moge ons volk
daarvan steeds bewust zijn en blijven’.
Is 't geen hoon, geen provocatie om in dezen tijd, nu de gewone burgerlijke
vrijheden (van drukpers, van vergaderen, van colporteeren, van rechtskundigen
bijstand, denk aan de marinemannen voor de krijgsraad te Soerabaja, aan die van de
‘Zeven Provincieën’!) van leven (denk aan Moeso!) enz. enz., zóó met voeten getreden
worden, zoo te durven spreken?
Ook 't vaderlandsch tooneel heeft haar aandeel gehad in de fascistische
voorbereiding die de herdenking van den ‘Vader des Vaderlands’ in wezen eigenlijk
is, door 't vertoonen van drie stukken, waarvan één (‘Egmond’ van Goethe, door 't
gezelschap Saalborn) quasi als jubileumstuk werd binnengesmokkeld en de beide
andere speciaal voor de gelegenheid werden vervaardigd en vertoond. Over 't eerste
stuk (‘Egmond’) was de pers niet gunstig, behalve dan over de mooie muziek van
Beethoven, zoodat 't publiek wegbleef. 't Was trouwens als ‘Oranje’-herdenking nog
te vroeg en 't zou voor Saalborn prettiger zijn geweest als hij een paar maanden later,
toen de herdenkingsstemming er tenminste een beetje in zat, had gejubileerd. Enfin,
een subsidie heeft hij er van Boekman toch op gekregen! En wat de beide anderen,
de gelegenheidsstukken betreft, 't is duidelijk dat van den Prins van Oranje, de ruige
rebel, de revolutionaire tacticus en intrigant die ook wel ‘bloothoofds te midden
van 't eerbiedige en vertrouwelijke volk verkeerde’, de Nederlandsche bourgeoisie
van heden alleen nog maar de vaderlijke, en dan nog liefst de Hollands-deftige en
degelijke kant wil zien - en de beide auteurs: de Vlaamsche activist (zegt uwes maar
fascist!)
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Pol de Mont Jr., en de Hollandsche acteur Veterman (dramaturg bij 't Hofstadtooneel)
hebben, elk met een statig tafereelendrama de burgerlijke dames en heeren van 't
publiek op hun wenken bediend. Gelukkig zijn ze daarmee niet geweest: den meesten
Hollandsche recensenten was dit maakwerk nog te bar en ze kamden deze
conventioneele tableaux uit de vaderlandsche geschiedenis (hoe enkele hunner, de
schoone bedoeling waardeerend, 't ook noodig vonden een beetje te delireeren over
't spel en 't ontroerend voorlezen van 't ‘Wilhelmus’, 't sterven van den prins enz.)
unaniem af, zoodat we over die vertooningen zelve geen woord meer vuil behoeven
te maken....
Doch met dat al bleef ons 't eigenlijke drama van Willem van Oranje onthouden:
‘van den ruigen rebel die partijgangers en kleinburgers in de vroedschappen haalde,
die goederen van Kerk en van uitgewekenen liet verbeurd verklaren, die de deftige
Staten van Holland voor de eerste en eenige keer dwingt volksvertegenwoordigers
toe te laten, van den meesterlijk revolutionairen tacticus en intrigant, die een fijn
gesponnen net’..... enz. enz.
En dat is jammer. Want zoo'n drama, vooral in dezen revolutionairen tijd zou 't
opstandige proletariaat kunnen sterken, niet slechts in zuivere historische kijk en
kennis, die een ander beeld geeft dan fragmenten uit een vertafereeld jaartallenboekje,
maar vooral in zijn eigen strijd van nù tegen 't fascisme.

boekbespreking
‘Vaart’, verzen van Gerard den Brabander,
- W.v.d. Voet, Monnikendam...............
In het werk van Gerard den Brabander, zooals het pseudoniem van den dichter luidt,
treft allereerst een typisch burgerlijke inslag, een mengeling van sterke revolutionnaire
tendenz en godsdienstige invloeden. Revolutionnaire tendenz op godsdienstig terrein,
en wel zoodanig, dat ‘De Standaard’, die o zoo'n groote behoefte aan God heeft
vanwege de bedreigde olie en de reeds in aantocht zijnde opzegging van
gehoorzaamheid aan de eeuwenoude kapitalistenwetten, schrijft: ‘ongetwijfeld
dichtkunst, maar de ‘Vaart’ stuwt de stroom anti-God en anti-Godsdienstig.’ En:
‘schamper tegenover het aardsche, uitdagend naar het hemelsche.’
Maar door de verzen, welke overigens getuigen, dat de schrijver niet woordarm,
en geen stamelaar is, voelt men het verzet tegen den huidigen godsdienst en tegen
den huidigen God, Mammon van het kapitalisme. Al zijn er enkele oeconomische
verzen, Gerard den Brabander is geen oeconomisch of politiek revolutionnair. Hij
ziet de door en door rotte wereld, de door ontbinding aangegrepen bourgeoisie, hij
hekelt pastoors en dominee's, maar een uitweg ziet hij niet. Hem ontbreekt het
vertrouwen in de proletarische beweging, hij is verdwaald in zijn ik, waardoor zijn
dichtkunst sterk, te sterk persoonlijk is, waardoor zij Kunst is en geen strijdmiddel.
Hij stelt zich niet op het standpunt van den klassestrijd.
Ondanks dat Gerard den Brabander zich nog niet los gemaakt heeft van de
stuiptrekkende burgerkunst, wier klatergoud en welriekende odeurtjes hem
bedwelmen, gelooven we hem spoedig te kunnen rekenen tot een der onzen.
(v.d.W.)
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een mislukte rel
door jef last
In No. 5 van het maandblad Forum (2e jaargang), brengt de heer H. Marsman een
onthulling. Hij deelt mede dat hij, onder het pseudoniem S Waas, een viertal gedichten
aan Links Richten gestuurd heeft, waarvan één, het gedicht ‘Rood Front’, in No. 3
van ons tijdschrift afgedrukt is:
De heer Marsman is, zooals bekend mag worden gesteld, een ultra reaktionair
schrijver, hij wilde dan ook slechts aantoonen dat iedereen wel een revolutionair
gedicht in elkaar kan draaien en dat de redaktie van Links Richten in zoo'n geval
maakwerk voor echte revolutionaire kunst houdt.
Nu boft de heer Marsman echter niet met zijn publikatie, want over het bedoelde
gedicht bestaat een korrespondentie, die hem niet bepaald aangenaam zijn kan.
Nauwelijks had ik, als lid der redaktie, in Rusland No. 3 van ons tijdschrift
ontvangen, of ik schreef aan mijn mede-redakteuren een brief, waarin o.a. de volgende
kritiek voorkomt:
‘Rood front’ technisch zeer zwak. In zoo'n geval kan de redaktie toch raadgeven
en helpen, tot fouten als die hijgende derde regel en het ulevellen rijm aan het einde
verbeterd zijn. Of is dit een van die manifesten zooals het hoofdartikel ze wil?
Die laatste zin sloeg op een beoordeeling van Freek van Leeuwen's artikel in dat
zelfde nummer, waaromtrent ik schreef:
‘Het kan nooit het officieel programma van ‘Links Richten’ zijn, dat onze gedichten
slechts manifesten en onze romans slechts proklamaties zijn zullen. Dat is een
persoonlijk inzicht van van Leeuwen en geen konklusie voor een hoofdartikel van
Links Richten.’
De zaak was namenlijk dat in de eerste tijd van ons jonge blad begrijpelijkerwijs
binnen de redaktie nog verschil van inzicht bestond over de te volgen ideologische
lijn. Het standpunt van dat artikel, dat n.l. bij opname van werk uitsluitend de
agitatorische waarde van den inhoud de doorslag moest geven, was een typische
afwijking van de lijn die overal door de Internationale van Revolutionaire schrijvers
gevolgd wordt. Dit is het z.g. Lit-front of proletkult-standpunt, dat in het buitenland
al lang als ultra linksch werd verworpen. Het is echter dit standpunt dat bij de
samenstelling van no 3 voorzat en dat pas later, op de H.B. vergadering in Rotterdam
uitdrukkelijk is verworpen.
Het gedicht van den heer Marsman werd dan ook niet opgenomen omdat men het
zoo'n groot revolutionair kunstwerk achtte, maar omdat hij er met een zeker, hoewel
blijkbaar beperkt, vakmanschap, in geslaagd was om een revolutionaire leuze
agitatorisch op rijm te zetten; waar nog bij kwam, dat onze redakteur Maurits Dekker
te goeder trouw meende met een jongen arbeider-schrijver te doen te hebben dien
hij door plaatsing van een gedichtje wilde aanmoedigen.
Na het verschijnen van No. 4 en de H.B. vergadering in Rotterdam sloeg de redaktie
een anderen weg in, het werk moest voortaan op zijn aesthetische waarde mede
gekeurd worden, hoewel daarnaast ook plaats moest blijven voor dat werk van
arbeiders korrespondenten, dat wellicht op een minder hoog niveau stond, maar
waarin typisch tot uiting komt hoe het proletariaat op de aktueele gebeurtenissen van
den klassenstrijd reageert.
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De drie gedichtjes van den heer Waas, die nog in de mappe lagen, bleken geen
bijzondere artistieke kwaliteiten te hebben en evenmin typeerend te zijn voor de
proletarische mentaliteit, zoodat ze afgekeurd werden.
Deze historie bewijst dus precies het omgekeerde van wat de heer Marsman er uit
afleidde, en wel, dat zijn voor ‘Links Richten’ niet in aanmerking kwam, zoodra
door de redaktie een kwalitatieve maatstaf aangelegd werd.
Er zit echter nog een tweede les aan deze historie. Dat burgerlijke dichters bekwaam
hun jasje keeren kunnen, indien dit noodig is, bewezen reeds de kollega's van den
heer Marsman: Slauerhof en A. Roland Holst, toen zij, na de nederlaag der Duitsche
revolutie, van de Nieuwe Tijdgroep naar het kamp der reaktie overgingen. Ook de
heer Marsman blijkt kameleon-kwaliteiten te bezitten, die hem wellicht nog eens te
pas zullen komen onder een Hollandschen Adolf. Wij moeten hem na geven, dat het
een revolutionairen kunstenaar niet zoo gemakkelijk zal vallen (ook psyschisch niet)
om een vers te schrijven, dat in Forum kan worden opgenomen. Marsman verstaat
zulke kunstjes beter. Voor hem geldt het devies der geheele burgerlijke kunst van
dit tijdvak: ‘ik kan ook anders’.
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links richten en de arbeiders-theaterbond holland
In het 15e jaar na de October revolutie, wenden wij, vertegenwoordigers van het
Revolutionaire theater van de U.dSSR, Duitschland, Frankrijk, Amerika, Japan,
Mongolie, België en Holland, Oostenrijk, Spanje, Engeland en Tsjecho Slowakije
ons tot de Prol. Schrijvers, kunstenaars en intellectueelen. Gedurende 15 jaar is een
klare en scherpe scheidingslijn getrokken tusschen 2 werelden; de wereld van den
opbouw van net socialisme en de afstervende wereld, de wereld van het uitbuitende
kapitalisme.
In het land der Sovjet-dictatuur in de groote Unie der Soc. Sovjet republieken
wordt onder bekwame leiding der bolsjewistische Partij het socialisme gebouwd. In
een tempo, nat nog nooit in de wereldgeschiedenis is voorgekomen, vloeien de
arbeidskrachten naar de bedrijven en door de nieuwe socialistische verhoudingen
ontwikkelde zich geleidelijk een scheppende cultuur.
Het Russische theater brengt een aanvurende actieve kunst en is van buitengewone
beteekenis voor den Soc. opbouw.
Nieuwe gigantische theaters zijn in Moskou, Swerdlowsk, Charkow, Rostow,
Nowo-Sibirsk en een groot aantal andere steden gebouwd, steden die vaak tot nu toe
nog geen theaters bezaten.
In een stormachtig tempo, groeit het theater der verschillende volkeren der S.U.,
die onder het tsarisme van iedere cultuur beroofd waren. In de verschillende oude
theaters, die door de regeering der S.U. op alle mogelijke wijze worden ondersteund,
voltrekt zich een algeheele scheppende ontwikkeling.
Aan de jeugd wordt alle mogelijke steun gegeven, zoodat zij zich ook op
theater-gebied een eigen kunst kunnen scheppen.
Het Sovjet-theater kent niet de funeste gevolgen der werkloosheid. Regiseurs als
Stanislawski, Nemirowitsch, Dantschenko, Meijerhold, Achmitelli etc., worden alle
mogelijkheden geboden, zoodat zij werkelijk scheppende arbeid kunnen verrichten.
Dat door deze mogelijkheden die den kunstenaar worden geboden, in de S.U. de
litteratuur en tooneelwerken van een ideeele doelbewustheid getuigen behoeft geen
betoog.
En daar waar de dictatuur van het kapitalisme heerscht, waar alle krachten der
oude wereld zich vereenigd hebben om het revolutionaire proletariaat ten gronde te
richten, onder het stelsel, dat de menschheid geen cultuur, geen kunst en geen
bevrijding brengt, doch waar de middeleeuwsche toestanden weer opleven en de
geesel der werkloosheid de massa in ellende dompelt, is het theater in verval.
De scheppende krachten van het theater, zooals schrijvers, tooneelspelers en
schilders worden de straat op gesmeten en diegene die nog werken, zijn verplicht
tegen zeer slechte salarissen hun kunnen in dienst te stellen van de obscure propaganda
van de bourgeoisie, die speculeert op de sexualiteit en de sensatielust van de massa,
maar met geen woord spreekt over datgene wat de massa beroert en verontrust: de
steeds zich verscherpende crisis.
Hier moet de vraag gesteld worden, welke weg kiest gij? Den weg waarin ge
scheppende kunst kunt leveren, waarin gij mede vecht in den strijd van het proletariaat
tegen het kapitalisme?
Of de weg van langzaam verval, waarin ge gedwongen zult worden dingen te
spelen of te schrijven die absoluut indruisen tegen elke menschelijke opvatting. Deze
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onafwendbare vraag wordt ons gesteld door de onverbiddelijke gang der
wereldgeschiedenis. Het zal ook U niet gelukken nog langer de onverschillige of de
onwetende te spelen en Uw neutraliteit in den klassenstrijd te bewaren.
Als moedige, eerlijke en tallentvolle strijders voor het theater kunnen ten voorbeeld
gesteld worden onze beste vertegenwoordigers zooals, Romain Rolland, Henri
Barbusse, Bernard Shaw, Dreijser, Sinclair, zij strijden tegen het voortschrijdend
fascisme tegen den Imp. oorlog en interventie. Hun koene verdediging van de
kultuuropbouw van de Sovjet-Unie is een schitterend voorbeeld voor alle
theaterwerkers der wereld. Wij wenden ons tot U en roepen U toe: Alleen de
revolutionaire strijd van het proletariaat tegen het kapitalisme en zijn verschrikkelijke
uitbuiting kunnen de grondslagen leggen voor de vorming en de ontwikkeling van
het theater.
Wanneer de kunstenaar tezamen met het proletariaat strijdt voor het zelfde doel,
dan strijdt hij tegelijkertijd voor de ware kunst en voor de mogelijkheid te werken
en te leven.
De Arbeiders Theater Bond Holland heeft de noodzakelijkheid ingezien dat een
nauwer contact tusschen haar organisatie en de organisatie van Prol. Schrijvers tot
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stand moet worden gebracht en heeft in overleg met het bestuur van Links Richten
besloten dat, indien het kongres van Links Richten hiermede akkoord gaat, het orgaan
‘LINKS RICHTEN’ tevens het orgaan van de Arbeiders Theater Bond Holland zal
zijn. Deze samenvoeging is voor beide organisaties van zeer groote beteekenis,
daardoor zal het ons mogelijk gemaakt worden een nog beter verzorgd en uitgebreid
orgaan uit te geven. Daardoor zal het ons mogelijk zijn een nog feller strijd tegen
het kapitalistische stelsel te voeren.
Leden van de A.T.B.H. wij verwachten van jullie, dat in de komende dagen op
alle vergaderingen, op straat, aan de bedrijven en stempellocalen met het eerste
gezamenlijke nummer van Links Richten en de A.T.B.H. zal worden gewerkt.
Arbeiders, kunstenaars en Intellectueelen helpt mede aan de uitbouw van ons blad
‘LINKS RICHTEN’
D.v.C.

provocatie
door jef last
vervolg van l.r. no. 5-6
Machtig en zwaar buiten iedere verhouding tot het lage landschap met zijn
molentjes en boerderijtjes, zijn knotwilgen en langgestrekte dijken, domineeren, van
Kralingen uit gezien, de groote werven van Feyenoord, Piet Smit en Burgerhout, den
Zuider Maasoever. De roestig bruine rompen der zeeschepen in aanbouw torenen
tusschen het zwart staketsel van stellingen en palen, als geraamten van voorwereldlijke
dieren buigen de ijle kranen over het wijde grijze water met zijn voorbijvarende
sleepbooten, tjalken en lichters. In den nacht hangt heel een kleeke sterrenwereld
van lantaarns en schijnwerpers in de lucht te blinken, overdag overstemt het gekets
van ijzer op staal, het dreunend ratelen der machinale hamers tot ver in den omtrek
alle andere geluiden. Jachtend is het bedrijf, hard moet er, in accoord loon, gesappeld
worden, om 's Zaterdags een behoorlijk weeklon thuis te brengen. Tusschen spanten
en buikdennings, tusschen vuurpijpen en ketelplaten, hangende in een
bootsmansstoeltje of liggende en knielende in iedere houding 10. 20 meter boven
den grond, vaak op wankele planken, werken in razend tempo de tegenhouders en
klinkers, in wind en regen, in vorst en hagel, en dicht bij hen, aan de kleine open
veldsmidsen piepen de nagelbeeren de nagels. Dat is geen bedrijf waar men een
jongen met handschoenen aan kan pakken, hier is geen plaats voor een jonge juffrouw.
Hard en rauw is het leven, rauw en grof zijn de grappen, waarmee de nieuweling
wordt ontvangen; het is een lolletje, wanneer hij soms een gloeiende nagel vindt in
zijn klompen en wanneer iemand soms, voor de aardigheid een kwast menie over
zijn gezicht haalt, dan moet hij dat maar nemen voor iets, dat er bij hoort. Hoofdzaak
is, dat hij snel leert de nagels, goed gaar te koken, anders loopt hij kans dat de
gloeiende bout met een even elegante zwaai naar zijn hoofd terug wordt geworpen.
De verschillende vereenigingen die zich, in Holland, met de rijpere jeugd
bezighouden, hebben onder de magelbeeren van de werven nooit veel kans gekregen.
Wanneer de Katholieke of Christelijke jongmannen de origineele vloeken hooren,
die van de hooge stellingen, in tempo met de revolverhamers, naar beneden ketteren,
dan slaan ze een kruis of prevelen het ‘onze vader’ terwijl ze, met neergeslagen oogn,
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haastig dze plek des duivels voorbijgaan. Voor de ‘padvinderij’ voelen de
nageljongens zich te groot, en wat de sociaal-democratische jeugd betreft, spontaan
beseffen zij, dat ze in die rozerood ethische beweging
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van klein burgerlijke jeugd en jongeren der arbeidersaristocratie, niet passen. Ze
zullen er wel zalig voor oppassen, om als schoolkinderen in de kring te dansen:
‘ginder op de bergen, simserimsimsim, dansen alle dwergen, simserimsimsim’. Stel
je even een nageljongen voor, met zijn meid in het ronde draaiend onder het zingen
van: ‘ik heb rozen op mijn hoedje’, of ‘'k heb een brilletje al voor mijn oogen’! Nee,
laat de A.J.C.ers zich honderdmaal ‘moreel en cultureel’ boven hun verheven voelen,
laat ze op de ‘Paaschheuvel’ de kerstboom aansteken, laat ze hun wijdingsfeesten
houden, waar roode dominees bij preken, de jongens van Feijneoord stoppen een
extra pruim achter hun kiezen en spugen kunstig het tabaksap in een verachtelijke
straal voor zich uit op de keien, als de meisjes in dirndel-kleeding en de jongens met
hun bonte kielen, op de maat van mandolines en occarino's voorbijtrekken. ‘Aan
mijn lijf geen polonaise!’ De jongens van Feijenoord werken als kerels, dan moet je
hun niet met oudewijvenpraatjes en de sprookjes van baker Saartje aankomen! Zij
hebben een gruwelijke hekel aan alles wat ‘boven hun pet gaat’, een ingeboren
wantrouwen tegen alle praatjesmakers en baantjesgasten.
Frits Reeders weet dat en hij past er wel voor op, zich in den eersten tijd alteveel op
den voorgrond te dringen en den naam van een waanwijze snotneus te krijgen.
Uiterlijk zorgt hij, dat er niets bijzonders aan hem valt op te merken; hij staat zijn
man, als het op knokken aankomt; hij kan, als het moet, zijn bek even wijd
openscheuren als de anderen en hij toont bij het werk, dat zijn handen om de dooie
dood niet verkeerd staan. Maar wanneer het avond is en de anderen, afgebeuld en
vadsig op de hoek van de straat van onder de lantarenpaal de mokkels nafluiten,
vinden we Frits Reeders in het kleine klublokaal van de kommunistische jeugd, of
op vergaderingen van de partij, of gebogen over zijn kranten en brochures. Laat de
anderen, in hun hunkering naar avonturen, maar kletsen over de groote kraak bij
Begeer en over de bandieten van Chicago, hij weet bij ondervinding wat het beteekent
de smerissen om de tuin te leiden wanneer er 's nachts gekalkt en geplakt moet
worden; hij heeft verleden keer, toen de groote meeting in het Verkooplokaal
uiteenging en de jeugd, in gesloten gelid, zingende vooraan in de demonstratie
marcheerde, voor het eerst ondervonden hoe of het smaakt wanneer een
gummiknuppel kennis met je kop maakt!
En ondertusschen houdt hij in het bedrijf zijn oogen open. Hij ziet de daaglijksche
chicanes met de tarieven, wanneer de groote kerels zich net zoo goed als de jongens
bij de willekeurige schatting van hun werk neer moeten leggen. Hij ziet het
voortdurend ontduiken van de voorschriften der arbeidsinspectiet en hij weet hoe
het aantal bedrijfsongelukken even snel toeneemt als het arbeidstempo in snelle vaart
omhoog gevoerd wordt. Hij is geen kind meer en hij beseft hoe de reformistische
bonzen telkens met mooie praatjes het verzet voorkomen, wanneer onwil en wrok
oplaaien in de werkers. Hij voorziet, dat weldra ook in het bedrijf de tijd zal komen,
dat men over iets anders begint te praten dan alleen over meiden en voetbal.
Want de tijd verandert en de toestanden worden zóó, dat ze zelfs een blind geborene
welhaast de oogen openen moet. De reformisten
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hebben zich vergist, toen ze de arbeiders voorgoochelden dat, na de crisis van '27,
het kapitalisme een periode van definitief herstel tegemoet ging. Frits Reeders zou,
zoo uit zijn hoofd, de namen op kunnen noemen van minstens een 20 arbeiders uit
zijn naaste omgeving, die zeker al een jaar of 4 onafgebroken zonder werk zijn. En
het aantal werkeloozen gaat met sprongen naar boven. Om de ontevredenen uit de
stad kwijt te zijn, sturen ze hun de hei op, naar de werkverschaffing, waar ze, in de
smerige keten van de Heidemaatschappij, opgevreten worden door het ongdierte. Ze
hebben de werkeloozen verdeeld in klassen en soorten; ze hebben getracht de eene
groep tegen de andere op te zetten, bonzen van allerlei richting en geestelijken van
alle geloven trachten hun uit elkander te houden; het helpt alles niets meer, de ellende
smeedt hun tot een egale grijze massa tezamen; in alle kringen vindt het
kommunistisch parool van de ‘advies-commissies’ weerklank, het komt tot stakingen
in de werkverschaffing, tot hongerdemonstraties in Amsterdam; bij haar jaarlijksch
bezoek aan de hoofdstad wordt de koningin ontvangen met de Internationale.
In deze groeiende malaise, nu voor het eerst de Indische goudstroom begint te
verzanden en de banken nog harder springen dan de paarden van circus Sarrassani,
nu alle beursheeren elken dag zwarter kijken en hun vrouwen het eeuwige geleuter
over de dienstboden verwisseld hebben voor een jankerig klagen over ‘den nood der
tijden’, voelt Frits Reeders zich, te midden der toenemende radicalisatie van de
arbeidersklasse, als een visch in het water. Nu is er, voor een opgeschoten jongen
die weet wat zijn taak is, werk aan den winkel! Laat er ergens bij een maat een
verkooping van de boedel wegens huurschuld plaats vinden, de jongens van de jeugd
staan op hun post, om de komst van deurwaarder en politie aan te kondigen. Een
schril fluitje op de vingers wordt van post tot post doorgegeven, in een oogenblik
vult zich de eenkamerwoning van den betrokken arbeider met kameraden. Als de
deurwaarder binnenkomt, is er maar net plaats voor hem en de 5 smerissen, om de
verkooping te beginnen. De opkoopers, die meegekomen zijn, hebben al lang in de
gaten wat er aan de hand is en zorgen dat ze wegkomen; ze hebben geen lust om
morgen met een zoodje brandhout op de markt te staan, als ze tenminste nog staan
kunnen, want reken maar dat Frits Reeders en zijn makkers hun adres zullen weten
te vinden! Dan biedt, onder het hoongelach van de omstanders, een van de kameraden
3 cent voor de tafel, 2 cent voor het kleed, 5 cent voor de stoelen. De heele verkooping
brengt den huisbaas een kwartje op en een uur later is de huurder weer in het bezit
van zijn spullen. Of men organiseert een plechtige optocht, om een stofzuiger terug
te brengen waarvan de afbetalingstermijn door werkeloosheid niet voldaan kon
worden. De snelste weg om zoo'n ding weer bij den woekeraar terug te brengen, is
natuurlijk door de ruiten van het kantoor heen. Of er moet 's avonds een muzikale
serenade gebracht worden aan een huisbaas, die een oud vrouwtje met haar meubels
op straat liet zetten. En het kan ook wel zijn, dat Frits Reedsr 's nachts, in plaats van
de meniekwast, de teerkwast ter hand neemt om de ruiten van een pandjesbaas eens
behoorlijk in de verf te zetten.
Dat alles was als het ware het voorspel, de vaak nog eenigszins bur-
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leske ouverture, die aan de steeds ernstiger wordende periode van scherpen
klassenstrijd voorafging.
Een veel dreigender teeken van de voortgaande revolutionneering der massa waren
reeds de huurdersstakingen, een verschijnsel waarvan de brave Rotterdamsche burger
tot nog toe zelfs niet in zijn nachtmerries gedroomd had.
Jaren lang hebben de huisvrouwen in stagen angst geleefd voor den huisjesmelker,
die iedere week, op straffe van uitzetting, de woekercenten van de huur kwam halen.
Jarenlang hebben zij zich laten koejeneeren uit angst voor het schrikbeeld, dat hun
povere meubeltjes in wind en weer op straat gezet zouden worden; ze namen er
genoegen mee, dat het behangsel van vocht losliet van de muren, dat de plafonds
zwart en groezelig werden, de gootsteen eeuwig verstopt was, de plee met zijn stank
het heele huis onbewoonbaar maakte. Nu echter zijn, onder leiding van de
huurdersbonden de bewoners van alle gezindten en alle geloven tot elkander gekomen;
nu komt de dag, dat de huisbaas niet meer weet hoe hij het heeft, wanneer hem woning
na woning solidair de huur wordt geweigerd. En wanneer de deurwaarder komt, om
enkele der wanbetalers uit hun huizen te zetten, dan vindt hij gangen en portalen
bezet met een ondoordringbare vijandige menschenmassa en hij is blij als hij, bij het
verlaten van de straat niet een dakpan op zijn hoofd krijgt. In de eerste schrik geven
een aantal huisjesmelkers toe, maar de radicale huurverlaging heeft slechts ten
gevolge, dat de beweging nu overal oplaait. Dan komt de politie in aktie, met
overvalwagens, gummiknuppels, sabels en revolvers wordt de uitzetting van een 20
gezinnen doorgedreven, maar weldra ondervinden de eigenaars, dat 't voortaan
onmogelijk is voor hun leege woningen huurders te vinden, te meer daar de rijpere
jeugd zich ondertusschen gewroken heeft, door het behangsel in lappen van de muren
te scheuren, de ruiten systematisch te vernielen en te probeeren of de houten vloeren
tegen de gloed van een lekker fikkie (brandje) bestand zijn. Tot het tenslotte komt
tot een felle botsing tusschen politie en arbeiders, waarbij de laatsten ondervinden,
dat de nieuw model revolvers der agenten niet alleen in de lucht schieten. Het eerste
arbeidersbloed vloeit in de Rotterdamsche straten en het gevolg is, dat de begravenis
der slachtoffers aangroeit tot een zoo machtige demonstratie, dat de politie wijselijk
besluit het bewaren der orde geheel aan de rood frontstrijders en jonge kommunisten
over te laten. Nu zijn het niet alleen meer de jonge communisten, die de akie voeren,
nu is de heele rijpere proletariërsjeugd in gisting en beroering gekomen. Eerst
misschien alleen uit belustheid op een relletje, dan, nadat de eerste klappen gevallen
zijn, uit haat tegen de politie, maar dan is tevens ook de eerste stap gezet tot een
willen begrijpen van de toestand, tot een onwakend interesse in de vragen van de
klassenstrijd, dan beginnen op de hoeken van de straten de discussies en worden
voortgezet in de bedrijven, dan worden Frits Reeders en zijn makkers als vanzelf het
centrum van de discussies.
Bij het uitgaan van een vergadering in het verkooplokaal komt het tot openlijke
provocaties, een politie-inspecteur wordt door de revolver van een rechercheur van
zijn paard geschoten, in wilden waanzin koelen de bereden agenten hun woede op
de vluchtende massa.
wordt vervolgd.
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Duitsche Literatuur
TIJDSCHRIFTEN
Bij het AGENTSCHAP ‘AMSTEL’ is verkrijgbaar:
‘RUNDSCHAU’
Über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung.
Prijs per exemplaar 12½ cent. Abonnement per 3 maanden f 1.50 Verschijnt
iedere week
WIENER WELTBÜHNE
Wochenschrift für Politik-Kunst-Wirtschaft
Prijs per exemplaar 30 cent. Abonnement per 3 maanden F 3.75
UNSERE ZEIT
Halb-monatschrift für Politik, Literatur, Wirtschaft, Sozial-politik und
Arbeiterbewegung.
Prijs per exemplaar 20 cent. Abonnement per 3 m a a n d e n F 1.25
DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE
Zeitschrift des Exekutivkomitees der KOMMUNISTISCHEN
INTERNATIONALE
Pro Heft 15 cent Abonnement per kwartaal F. 1.- Verschenen is
INTERNATIONALE LITERATUR
Heft 1 und 2 - Jahrgang 1933
Heft 2 is een
MARX SONDERNUMMER
en bevat een groot aantal artikelen over MARX en het MARXISME. Prijs
per aflevering F. 0.60
Verschenen is van
FRIEDRICH ENGELS
Die Lage der Arbeitenden Klasse in ENGLAND
Im Auftrage des MARX - ENGELS - LENIN - INSTITUTS - MOSKAU
Herausgegeben von V. ADORATSKY
AGENTSCHAP ‘AMSTEL’
Nieuwe Prinsengracht No 29-huis, - Amsterdam (C.) Gironummer 164823
(L. Wolters) - Telefoon 54291

mededeelingen van het h.b. van links richten
Ons matrozennummer is in Delft, Alkmaar en Antwerpen in beslag genomen.
Tegen de verspreiders werd procesverbaal opgemaakt.
Reeds werden vier redacteuren van ons blad door de Centrale Recherche te
Amsterdam gehoord als verdacht van de verspreiding van opruiende lectuur.
De aktie richt zich tegen het gedicht van Lou Tieman: ‘Moord aan boord’.
Nu de politie Links Richten probeert te vervolgen, verwachten wij, dat de
arbeidersklasse van Nederland door kolportage met ons blad en het werven van
abonné's een krachtige aktie voor de vrijheid der rev. literatuur zullen voeren.
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persbericht vaz diaz: tegen het verbranden van boeken in duitschland
Naar aanleiding der boekenverbranding welke op 12 Mei in Duitschland plaats vindt,
heeft het Arbeiders-Schrijvers-Collectief ‘Links Richten’, sectie der Internationale
van Revolutionnaire schrijvers, een oproep gericht aan de Ned. Maatschappij voor
Letterkunde, de Ned. Ver. van Letterkundigen, De Vereeniging ter Bevordering van
de Belangen des Boekhandels en de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen
en Bibliotheken, om tegen deze daad te protesteeren en op 12 Mei zoowel in de
leeszalen als in de vensters der boekwinkels tentoonstellingen der ten vure gedoemde
literatuur te organiseeren.
(Com-An/AB - 8409)
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2 belangrijke boeken van mede werkers van ‘links richten’ zijn bijna
uitverkocht!
kostja rjabtsew op de universiteit
door nicolai ognjow geb. f 3.50
de beroemde roman over de rijpere russische jeugd, waarvan lunat scharsky
schreef: ‘dit is een boek dat ieder lezen moet, die zakelijke opheldering
verlangt over het ontwikkelingsproces van den nieuwen russischen
mensch’.
tijd-opnamen door egon erwin kisch vertaald en ingeleid door nico rost.
geb. f 2.50
in dezen bundel zijn de beste reportages opgenomen van den bekenden
‘razenden reporter’ wiens boeken door hitler-duitschland natuurlijk naar
den brandstapel gebracht zijn!
profiteert van de gelegenheid U deze boeken aan te schaffen, maar...
haast u, want de voorraad is zeer gering!
verkrijgbaar in elke boekhandel en bij uitg. mij.
n.v. s e r v i r e - d e n h a a g

Ve r s c h e n e n d e b e l a n g r i j k e b r o c h u r e :
DE NADERENDE OORLOG EN HET VERRAAD DER S.D.A.P.
DOOR W. BEN ENGELSMAN
Toezending na ontvangst van 12 cent aan postzegels.
Uitgeverij ‘Rood Front’ Rouaanschekaai G 114, Middelburg
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aan alle schrijvers van nederland
Waarde collega's,
Als sectie Nederland der Internationale van Revolutionaire schrijvers, komen wij
voortdurend in contact met uitgeweken Duitsche schrijvers en ontvangen wij
herhaaldelijk verzoeken tot het verleenen van steun aan hen, die in Duitschland
achterbleven. Op welk een hoog artistiek peil het werk dezer Duitsche kunstenaars
staat, bewees nog onlangs de bundel: Dreizig Erzähler des neuen Deutschlands, die
algemeen ook in de Nederlandsche pers uitstekend werd beoordeeld. Het gaat hier
echter niet alleen om jonge schrijvers, maar ook om velen, die zich terecht reeds een
wereldnaam verworven hebben. Zij allen verkeeren in de denkbaarst moeilijke
omstandigheden. Velen van hen (o.a. Ludwig Renn, Ehrich Mühsam, Wittkopf)
bevinden zich in de gevangenis, terwijl hun verwanten zonder steun zijn
achtergebleven. Anderen als Pol liggen in het hospitaal tengevolge der ondergane
mishandelingen. Van allen, die nog in Duitschland wonen, zijn de boeken in beslag
genomen en vernietigd, hun schrijfmachine stukgeslagen, hun meubelen in vele
gevallen verwoest. Mogelijkheid om hun werk te publiceeren of uitgegeven te krijgen,
bestaat niet, zij, die naar het buitenland uitweken, missen in de meeste gevallen iedere
bestaansmogelijkheid, velen zijn gevlucht zonder zelfs voldoende kleeding mede te
kunnen nemen, herhaaldelijk vervoegen zich bij ons artisten van naam die reisgeld
noodig hebben.
Onze organisatie heeft in deze gevallen gedaan, wat zij kon, doch de middelen
onzer organisatie beginnen meer en meer te kort te schieten.
Wij meenen daarom een beroep op U te moeten doen als collega-schrijver, om het
thans niet te laten bij protesten tegen de boekenverbranding en tegen de barbaarsche
methoden van Hitler. Wij doen een beroep op alle Nederlandsche schrijvers om het
schandaal van Dubrovnic uit te wisschen door de organisatie van een daadwerkelijke
steun aan alle vervolgde schrijvers van Duitschland, zonder onderscheid van richting.
Het zou naar onze meening noodzakelijk zijn, dat deze hulpaktie gevoerd werd door
een comitee, waarin zooveel mogelijk alle richtingen in de Nederlandsche literatuur
vertegenwoordigd waren. Wij verzoeken u dringend om, wanneer u tot dit doe! wilt
medewerken, of U bereid verklaart in een dergelijk steuncomtiee zitting te nemen,
ons dit zoo spoedig mogelijk per briefkaart te vermelden. In de hoop hierop binnen
zeer korten tijd uw antwoord te mogen ontvangen.
met de meeste hoogachting,
Namens het H.B. van ‘LINKS RICHTEN’.

protest
tegen de vermoording van ling ting
Links Richten protesteert met kracht tegen de vermoording van de Chineesche
schrijfster Ting Ling, lid der I.V.R.S. en een der beste krachten van de ontwakende
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Chineesche literatuur, die, 26 jaar oud, op 6 Mei 1.1. in Shanghai zonder vorm van
proces terecht gesteld werd.

tooneel
in sowjet rusland
door g. violet en l. wensing
Er is over het tooneel in Sowjet-Rusland reeds veel lectuur verschenen. Van vele
kanten is het bekeken en toegelicht. Wij zullen ditmaal volstaan met het weergeven
van de indrukken, die wij, als tooneelspelers, na een bezoek aan een tiental theaters
in Sowjet-Rusland hebben opgedaan.
Die indrukken waren overweldigend. Wat wij in Sowjet-Rusland op tooneelgebied
te aanschouwen kregen, overtrof verre onze hooggespannen verwachtingen. Hoewel
wij van de gesproken tekst op het tooneel geen woord konden verstaan (de
noodzakelijkste gegevens tot goed begrip van het opgevoerde stuk, werden ons via
een tolk overgebracht) heeft iedere voorstelling ons van het begin tot het einde sterk
geboeid. De fantasie, de spanning, de levendigheid, waarmede iedere opvoering
gebracht werd, maakte het bijwonen van een voorstelling tot een diepe vreugde.
Van het gespeelde repertoire valt te zeggen dat het zeer actueel is. De enorme taak
waarvoor men in Sovjet-Rusland geplaatst is, biedt den tooneelschrijvers enorme
mogelijkheden, die dan ook volledig gebruikt wordt. De meest actueele en dringende
problemen vinden op het tooneel in Sovjet-Rusland hun vorm, waarbij ook aan de
critiek op eigen daden een belangrijke plaats is ingeruimd. Kenmerkend is, dat de
gekozen onderwerpen gezond en zakelijk verwerkt zijn. Geen psychologische
ontrafeling van zielige conflictjes, geen halfslachtige symboliek, maar klare
vorm-gegeven realiteit. Wat het repertoire kenmerkt, kenmerkt eveneens de
opvoeringen. Ook deze zijn door en door gezond en missen iedere krampachtigheid,
van welken aard het stuk ook was, welke entourage men te aanschouwen kreeg. Men
speelt op het tooneel in Sovjet-Rusland wat wij in vakkringen noemen, ‘gewoon
comedie’, maar dan uiterst geperfectionneerd. Iedere figuur op het tooneel is een
levend mensch en geen duister symbolisch creatuur. Bovendien heeft de kleinste rol
in een stuk een voortreffelijke bezetting, wat niet te verwonderen is als men weet
welk een perfecte opleiding de Russïsche acteur geniet. Wij waren in de gelegenheid
een bezoek te brengen aan
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de tooneelschool te Leningrad, die door meer dan driehonderd leerlingen bezocht
wordt. Zij worden door ervaren regisseurs in alle geheimen van het vak ingewijd,
terwijl aan de muzikale ontwikkeling van den acteur veel tijd en aandacht wordt
besteed.
Verschillende klassen van de tooneelschool hebben ons een staaltje van hun kunnen
gedemonstreerd en wij stonden geslagen van de wijze waarop een groepje leerlingen
uit een der laagste klassen ons een scène uit ‘De Revisor’ van Gogol voorspeelde.
Een andere klas, bestaande uit leerlingen van het platte land, uit dorpen, waar nog
nimmer een tooneelopvoering heeft plaats gevonden, speelde ons een aantal door de
leerlingen bedachte scenes voor, deze getuigden van een dusdanige fantasie en aanleg,
dat wij tot de conclusie kwamen, dat er in iedere Rus een geboren acteur of actrice
moet schuilen.
Terloops deelde men ons mede, dat iedere leerling een maandelijksche toelage
geniet, waardoor het mogelijk wordt, dat ieder die zich geroepen acht en waardig
bevonden wordt, niet uit financieele en macht zijn tooneelloopbaan moet prijsgeven.
De opleiding aan de school duurt drie jaar, daarna wordt twee jaar aan een theater
gefigureerd en eerst dan komt men in aanmerking voor een klein rolletje. Geen
wonder dus, dat met een dergelijke ondergrond de Russische acteur zijn vak goed
verstaat.
Van de tooneelbouw viel op, dat men niet, zooals hier nog veelal gebruikelijk is
een decor samenstelt uit beschilderde vakken. Alles is constructie en wel zoodanig,
dat het met een bepaalde verplaatsing voor verschillende tafreelen bruikbaar is.
Zelden is de speelruimte alleen gelijkvloers. Meestal heeft het decor verschillende
plateaus waarop gespeeld wordt. Dat heeft dit voordeel, dat de mise en scène
beweeglijker wordt en sterker dramatische mogelijkheden biedt. Wij woonden een
opvoering bij van de bekende operette ‘De klokken van Corneville’. Ook daarvoor
werd een constructief decor gebruikt en wij moeten zeggen nimmer een levender
opvoering van een operette te hebben gezien. Wanneer de soubrette een lied moest
zingen, van laten we zeggen drie coupletten, dan werd ieder couplet op een andere
plaats in het decor gezongen.
Toch maakt het geheel geen onrustigen indruk, integendeel het wordt boeiender
en het krijgt iets penetrants.
Het interessantste was een bezoek aan het Realistisch theater, waar wij een
opvoering bijwoonden. Het was een klein theater zonder tooneel. Wel was er tot op
de helft van de zaal een podium ingebouwd, doch daar zat ook publiek. Het decor
was aangebracht langs de wanden van het theater en bestond uit twee boven elkaar
aangebrachte smalle bruggen van ongeveer een meter breed. Het moest een dorp
voorstellen, of liever de acteurs suggereerden ons een dorp en het kostte inderdaad
weinig fantasie zich in den localen toestand te verplaatsen. De wijze waarop het spel
zich op die bruggen bewoog was van dien aard, dat wij al heel spoedig met de
plaatselijke toestand op de hoogte waren. Een groot gedeelte van het stuk speelde
op een kleine ruimte in de zaal midden tusschen het publiek, die ruimte stelde om
beurten iets anders voor. Eerst een kamer, dan een dorpsplein, een kerkhof, een
koelakenbergplaats enz. enz. met niets anders dan een enkel voorwerp aangeduid.
Toch twijfelt men geen oogenblik aan de juiste beteekenis. Het stuk behandelde de
enorme moeilijkheden die Sovjet-Rusland heeft in zijn strijd tegen het koelakendom,
dat met alle ten dienste staande middelen probeert de collectieve landbouwbedrijven
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te doen mislukken. Geen wapen is hun te perfide om de twijfelaars in het dorp, die
niet weten aan welken kant zij zich scharen moeten, op hun hand te krijgen. Ook
krijgen wij een inzicht in de fouten en tekortkomingen van de
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plaatselijke overheid en het is slechts aan de taaie volharding van enkele
goedwillenden te danken, dat de Koelaken niet met de overwinning gaan strijken.
Het stuk wordt grandioos gespeeld, zelfs zóó, dat men absoluut alle entourage vergeet.
De onmiddellijke nabijheid van het publiek, waarvan de spelenden daar niet
gesepareerd zijn, ook niet door een sterke lichtafscheiding, schijnt geen bezwaar te
zijn met volle overgave en concentratie-tooneel te spelen. Om een voorbeeld te geven.
In het stuk kwam een tafreeltje voor, dat een boer bij het graf van een geliefd iemand,
door verdriet overmand wordt. De acteur, die de rol van die bewuste boer vertolkte
speelde die scène bij het graf geen halven meter van ons af, maar hij was zoo
geconcentreerd, dat toen hij zijn hoofd ophief er dikke tranen uit zijn oogen kwamen.
Van sentimentaliteit geen sprake, integendeel het was van een uiterste soberheid.
Zulk tooneelspel te ondergaan is van een treffende ontroering.
Er is over het Sovjet-Russische tooneel nog veel te zeggen, laten wij het echter
voor ditmaal hierbij laten. Wij zijn erg dankbaar het in feite te hebben aanschouwd
en al is het eenerzijds ontmoedigend, als wij ons tooneel er mee vergelijken,
anderszijds heeft het ons een sterke stimulans verschaft bij ons pogen een betere
theaterkunst te verschaffen aan de arbeidersmassa hier te lande.

de lessen
der olympiade
door a.j. koeiemans
De eerste Wereld-Olympiade van het Arbeiderstheater, die van 25 tot 31 Mei j.l. te
Moskou werd gehouden en de daaraan aansluitende conferentie hebben de weg
gewezen voor de verdere ontwikkeling van de beweging der agitprop.-troepen in alle
landen. De taak van het arbeiderstheater is de revolutionaire opvoeding der massa's
voor den strijd tegen oorlog, fascisme, contra-revolutie, voor den strijd voor hun
dagelijksche eischen, voor de verdediging van de Sowjet-Unie, voor het socialisme.
Met welke middelen en methodes? Er bestaat geen kunst in het algemeen, er bestaat
slechts klassekunst, het opkomen voor politieke leuzen en vraagstukken met artistieke
middelen. Moeten onze agitbrigaden niet meer zijn dan een goede, gedramatiseerde
krant? Dan zouden we ons niet verder behoeven te ontwikkelen. Dan konden wij ons
beperken tot het volmaken van onze methodes binnen het kader van de bestaande
vormen. Wij moeten ons echter een grooter taak stellen. Wij moeten ons tot taak
stellen, de groote massa aan te trekken, niet alleen door middel van ‘vlot
geredigeerde’, anders gezegd, een aantrekkelijk ten tooneele gebrachte krant, maar
door theater-voorstellingen, waarbij wij van het geheele meesterschap en van alle
technische mogelijkheden van het burgerlijke theater gebruik maken en ze omsmeden
tot wapens in onze handen, wapens in dienst van de klassenstrijd van het proletariaat.
Men bereikt de groote massa, die behoefte heeft naar het theater te gaan niet, door
alleen maar agitatie te brengen; wij moeten op een hoogere artistieke trap komen:
agitatie met de middelen der kunst.
Deze leuze, door de Olympiade uitgegeven, richt zich naar twee fronten, tegen de
twee voornaamste gebreken van het arbeiderstheater in alle kapitalistische landen:
schematisme, oppervlakkigheid en beperktheid in de middelen van uitbeelding. Zoo
toonden b.v. de verschillende anti-fascistische scénes, die tijdens de Olympiade
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werden ten tooneele gebracht, niet concrete vormen van het fascisme in elk land, zij
toonden ook niet het specifieke in den strijd om het eenheidsfront in elk land. De
meeste troepen brengen leuzen inplaats van ervaringen op het tooneel, zij halen in
hun scènes een heele reeks problemen, de strijd tegen het fascisme, tegen den oorlog,
tegen loonsverlagingen, de houding der vakbonden, de strijd tegen den godsdienst
en wat niet al, de meest uiteenloopende gebeurtenissen overhoop, zonder dat zij er
in slagen, van elk van die vraagstukken juist het belangrijke te toonen en vooral aan
de arbeiders duidelijk te maken, waarom het zoo gaat en hun concreet den weg te
wijzen voor den verderen strijd die zij moeten voeren. Nagenoeg alle scènes eindigen
met een ‘happy end’: de verjaging der booze kapitalisten, de overwinning der zonder
uitzondering klassebewuste arbeiders, vlaggengezwaai en liederengezang. Juist door
deze gebreken
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werken onze agitscènes zoo weinig overtuigend. Noodig is, dat wij niet alleen toonen,
wat iedereen reeds bekend is, wat hij al in de krant gelezen heeft of uit ervaring weet,
wij moeten ook de invloeden, die op de menschen werken, laten zien, bepaalde types,
menschen en karakters uitbeelden. De problemben, die in de scènes worden behandeld,
moeten veel dieper ontleed worden en met de eenvoudigste, het best voor de breede
massa toegankelijke middelen duidelijk worden gemaakt.
Dat alles beteekent niet, dat wij moeten afzien van de huidige agitvorm. Er was
een bepaalde strooming op de conferentie, die de agitvorm als verouderd over boord
wilde werpen. Dat is met beslistheid afgewezen. Agitatie blijft de hoofdzaak van
onze beweging, agitatie op de massa-vergaderingen der revolutionaire organisaties,
op de bedrijfsvergaderingen, aan de bedrijven zelf, aan de stempellokalen, op de
straat. Die agitatie eischt van de scenario's een maximum aan beknoptheid en
duidelijkheid. Juist hier komt het er op aan, niet alleen met enkele slagleuzen te
werken, maar met concrete politieke richtlijnen, met een voor elk arbeider
verstaanbaar spel, dat aangepast is aan de verhoudingen, waaronder hij leeft. Onze
agitatie moet bepaalde vormen en menschen toonen. Wij moeten leeren, dat de beste
agitatie die is, welke de elementen der kunst bevat. Daarom moeten onze agitbrigaden
ook meer middelen gaan aanwenden: film, koor, schilderwerk, licht, costuums, enz.
Wij moeten onze vormen volmaakter maken, juist om de dingen die wij willen zeggen,
duidelijker te maken voor de massa's. Alleen als we veel populairder en ook artistieker
zijn, kunnen wij ook sociaal-democratische en kleinburgerlijke massa's winnen.
Dit alles stelt aan onze agitbeweging veel hooger eischen dan tot dusver. Kunnen
we die eischen vervullen? Zeer zeker. Ook onze Hollandsche agitbeweging is, ondanks
al haar kinderziekten, in den laatsten tijd voldoende gegroeid, om een verdere stap
te kunnen doen. Wij moeten de nieuwe weg gaan, steeds in overeenstemming met
de voorhanden mogelijkheden, steeds in de eerste plaats voor oogen houdend, dat
de agitatie, het maximum aan politieke klaarheid de eerste voorwaarde voor goed
agitprop.- werk is. Onze agitbeweging is geen doel op zichzelf, onze agitprop.-troepen
zijn wapens in dienst, ter beschikking der revolutionaire klasse-organisaties van het
proletariaat.
Scholing is noodig, politieke en artistieke scholing, nauwere samenwerking met
revolutionaire kameraden van het beroepstoneel, met de revolutionaire schrijvers
voor de versterking van de artistieke grondslag van onze agitbeweging. In de
dagelijksche strijd voor de arbeidersbelangen, in het veroveren van werkelijk
revolutionair inzicht en werkelijk artistieke bekwaamheden ligt de garantie, dat onze
agitbrigaden ook werkelijk hun nieuwe taak zullen kunnen gaan vervullen.

muziek in de sowjet-unie
door herman ott
Je loopt in Moskau door de straten, plotseling komt een troep roodgardisten de hoek
om, stevig marcheeren ze - en zingen uit volle borst! Zingen het lied van de
kommunisten of Partisanski. Dit is typeerend voor de heele Sowjet-Unie.
Zonder muziek is Rusland ondenkbaar, de Russen zijn door en door muzikaal en
muziek is hun lust en leven. Waarom zouden ze ook niet zingen? Ze bouwen het
socialisme op, weten, dat ze daarbij alle groeimoeilijkheden zullen overwinnen, ze

Links richten

zijn vol levenslust en energie en absoluut zeker van hun zaak! Geen wonder, dat
overal de nieuwe liederen, die vertellen van den opbouw, weerklinken!
Er wordt overal muziek gemaakt, ook bij 't tooneel. Zoo werden de troepen uit
Leningrad en Moskau op de internationale Arbeiderstheater-Olympiade bespeeld.
Door een uitnemend orkest van 40 man.
Wanneer wij de revolutionaire muziek van de Sowjet-Unie en West-Europa
vergelijken, dan zien wij daarin een groot verschil. Bij ons is vooral door de
Duitschers, zooals Hanns Eisler en Stefan Wolfe e.a., een zekere revolutionaire
muziekcultuur ontstaan. Deze muziek is zeer rhythmisch en vaak hard. Zij moet het
ook zijn, want haar taak is het, de
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massa's wakker te schudden, en aan te vuren in den harden strijd tegen haar
bourgeoisie en voor het socialisme.
De Sowjetmuziek daarentegen is geheel constructief. Zij drukt b.v. de vreugde
van den Russischen arbeider uit over het slagen van het eerste vijf-jaren-plan en roept
op, de leening voor het eerste jaar van het tweede vijf-jaren-plan te teekenen. Het is
dan ook geen toeval, dat vele der nieuwe liederen in groote terts toonaard geschreven
zijn, terwijl alle oude Russische en de meeste van onze revolutionaire liederen in
kleine terts toonaard gehouden zijn. Daar is geen spoor meer over van psychopatische
zielskonflikten à la Dostojewsky of van sentimenteele Wolgaromances.
Terwijl de geheele burgerlijke muziekliteratuur der laatste jaren eerst zich uitputte
in een ziekelijke vereering van ‘de machine’ (uit angst voor de machine!) en tenslotte
zijn toevlucht zocht in een onvruchtbare metaphysiek (voorbeeld; de omvorming
van het realistische Halewijngedicht in een akelig mystiek drama, door Willem Pijper)
stelden de Sowjets de leuze: op voor het socialistische realisme! In de eerste plaats
dus de realiteit en wel, gezien van onze wereldbeschouwing: het socialisme. Wij
moeten erkennen, dat zij daarin reeds voor een groot gedeelte geslaagd zijn.
Het is niet zoo eenvoudig één, twee, drie een muziek te scheppen, die de nieuwe
tijd kan uitdrukken. Vooral muziek is ten nauwste aan de vorm gebonden. Een nieuwe
thematiek vereischt dus ook een nieuwe vorm. Maar onze Russische kameraden zijn
goede dialetici, die weten, dat niets plotseling uit de lucht komt vallen, maar alles
zich uit bepaalde bestaande vormen verder moet ontwikkelen; zij aanvaarden en
bestudeeren daarom met groote ernst, ook op muziekgebied de ‘burgerlijke erfenis’.
De samenwerking met vóór-revolutionaire musici en vakmenschen, die tot voor
2 jaar matig was, is nu zeer loyaal. De komponisten in de S.U. zijn voor geweldige
opgaven gesteld, hun thematiek is die van de sociale resolutie en der socialistischen
opbouw. Het is geen toeval dat voor deze monumentale problemen gaarne
monumentale toonen, als de symphonie voor groot orkest gebruikt worden. Er zijn
al belangrijke komponisten op den voorgrond getreden. De koren en liederen van
Davidjenko zijn zeer populair, Schebalin schreef zijn Lenin-symphonie, Bjelui een
koorwerk: Hongermarsch, enz.
Opvallend is 't ook, hoe verrijkend de bevrijding van de vroeger onderdrukte
nationale minderheden op de muziekproductie werkt. Hun muziek wordt ernstig
bestudeerd en uit hun midden komen belangrijke komponisten voort, zooals de
Armeniër Chatsjaturjar.
De conservatoria in Leningrad en Moskau zien er ook heel anders uit dan bij ons.
Het zijn geen tempels der Muse meer, waarin eigenwijze jongelingen rondwandelen
en de priesteren der kunst zich ver van het aardsche gewoel wanen. Voor het grootste
gedeelte zijn het jongens en meisjes uit de arbeiders- en boerenklasse die hier komen
studeeren. Ieder voorjaar worden door musici de fabrieken en boerenbedrijven
bezocht, waar hun toekomstige studenten uitgezocht worden. Ze werken eerst aan
de arbeidersfaculteiten en komen na 4 jaar studie op het conservatorium. Voordat ze
nog hun eindexamen hebben gedaan, liggen reeds de aanvragen naar geschoolde
muziekkrachten op hen te wachten!
De Sowjet-Unie is blijkbaar het eenige land ter wereld, waar de krisis op het
muziekleven geen invloed heeft en de mechanische muziek geen enkele schadelijke
invloed heeft op de belangstelling voor datgene, wat de uitvoerende musici brengen.
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De internationale olympiade van revolutionnair theater
door i. van creveld
Deze Olympiade, die in de laatste week van Mei 1933 te Moskou gehouden werd,
was geen wedstrijd om prijzen, maar voor alles een monstering van de scheppende
krachten van het arbeiderstheater - het arbeiders-dilettanten-tooneel in uitgebreide
sociale, kultureele en politieke zin - en een gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen
der verschillende landen. Niet om te winnen, maar om te leeren, waren de troepen
en gedelegeerden bijeengekomen.
In het algemeen viel er een tamelijk scherpe scheiding te konstateeren, tusschen
het arbeiderstheater van de Sowjet-Unie en dat van de kapitalistische landen: een
scheiding die hier echter geen principiëele tegenstelling was, doch een kwestie van
verdere ontwikkeling in de S.U. door de andere omstandigheden dan in de
kapitalistische landen; een gradueel verschil dus.
De Russische revolutie bracht de agitprop.-vorm voort, de revolutionnaire
tooneelvorm die geheel met het burgerlijke tooneel brak en die het tooneel in dienst
stelde van aqitatie en propaganda om de arbeidersmassas met de ideeën en leuzen
van de revolutionnaire beweging vertrouwd te maken en die arbeidersmassa's voor
de verdere strijd tegen het kapitalisme te organiseeren. Die agitprop.-vorm was
onafhankelijk van het ‘tooneel’ zelf; ze kon overal gebracht worden: in de bedrijven,
in de fabrieken, op straten en pleinen, overal waar arbeiders bijeen waren. Haar vorm
was buitengewoon elastisch, want ze gebruikte alles, wat voor haar doel bevorderlijk
was: liederen, korte speelscènes, dans enz., maar één kenmerk bleef haar van het
begin af bij, het spreekkoor met het kort-afgebeten rhythme.
De revolutionnaire arbeiders-spelen in de kapitalistische landen, namen - en terecht
- de agitprop.-vorm over voor hun strijd tegen het kapitalistische stelsel; naar inhoud
en vorm onderscheidden zij zich dus van andere dilecttanten, die het beroepstheater
trachtten na te doen.
De Olympiade gaf het resultaat van het werk van de laatste jaren, wat voor vele
landen van het laatste jaar of half jaar beteekende. Het was jammer, dat niet alle
landen der wereld aanwezig konden zijn. Voor Amerika waren voor het zenden van
een troep de onkosten te hoog. In Japan was het op straffe van gevangenis en zelfs
den dood, verboden propaganda voor de Olympiade te maken; propaganda is er toch
gemaakt, maar de grenzen waren voor de troepen hermetisch gesloten.
Zoo bleef voornamelijk West-Europa over en men moet zeggen, dat de agitprop.
daar goed wortel heeft geschoten, hoewel in het eene land beter dan in het andere.
De Hollanders - ik noem ze het eerst, omda ze plotseling de eerste dag moesten
optreden en voor de volgende dagen het vergelijkingsobjekt werden voor de andere
troepen, gaven met hun scènes, de anti-religieuze en de anti-fascistische, te zien wat
de Russen de goede oude agitprop. noemden, met zijn fouten en goede hoedanigheden.
De troep, ‘de Zeven Provinciën’ genoemd, was kort voor het vertrek samengesteld
uit spelers van verschillende troepen uit verschillende plaatsen van het land. Toch
werd er met een bewonderenswaardige discipline gespeeld: de tafereelen volgden
elkaar vlot op, het spel was enthousiast, jong en vol toewijding, de opstelling op het
groote tooneel overblufte, het spreekkoor klonk als één duidelijke stem, de liederen
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met de bijbehoorende bewegingen werden met overtuiging gebracht. Heel wat troepen
van de A.T.B.H. hadden nog van die voorstelling kunnen leeren.
De Zwitsers waren zwak, langzaam en onbeholpen; de Franschen in hun spreekkoor
typisch-Fransch: pathetisch; de Engelschen hadden twee troepen gezonden, waarvan
een zich onderscheidde door zijn tempo en korte, pittige scènes ten opzichte van de
andere; beiden bleven ze in één lijn op het tooneel opgesteld, bij de Belgen was het
spreekkoor uitstekend, ze lieten hooren, dat het Fransch ook het korte, krachtige
rhythme verdraagt; de jonge Deensche groep overtrof de Hollanders door haar
fleurigheid en haar verovering van het vreemde publiek met een krantenscène en
door de poging de meerwaarde-leer uit te beelden.
Zoo liet dus op de Olympiade bijna ieder land een ontwikkeling van revolutionnair
tooneel zien, die in vergelijking met vroeger een flinke stap vooruit beteekent en
waarop de revolutionnaire arbeidersbeweging trotsch kan zijn. Desondanks was de
algemeene indruk, dat er voor de verdere voortgang nieuwe wegen moeten worden
ingeslagen.
Hoe elastisch de agitprop. ook is, men ontkomt niet aan het gevoel, dat er een
zekere verstarring is opgetreden: overal ontwaart men dezelfde schablone, de scènes
zijn oppervlakkig en schematisch uitgewerkt, de donkere trainingspakken werken
op den duur doods en vervelend, de inhoud is meestal te abstrakt en staat ver van de
dagelijksche werkelijkheid der arbeiders, de leuzen worden als hoofdartikels gebracht,
ze komen niet uit de samenhang van het vertoonde voort en ook de politieke
ondergrond is vaak heel zwak of zelfs geheel onjuist. De troepen hebben van de
Olympiade als
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taak meegekregen die fouten te overwinnen; zij moeten daarbij niet vreezen beproefde
en geschikte middelen van het oude tooneel te gebruiken; zij moeten in de eerste
plaats de typische middelen van hun eigen land aanwenden, en treffende
gebeurtenissen uit het persoonlijke arbeidsleven op het tooneel brengen en de
samenhang met het groote geheel aantoonen.
Het zou zeer zeker bevorderlijk zijn geweest voor het volbrengen van deze nieuwe
taak, als de troepen iets van die ‘uitbouw van de agitprop.’ hadden kunnen
aanschouwen. In dit verband heeft men de speeltroep van Fr. Wolf met diens stukken
wel gemist. Want het merkwaardige is juist, dat de Russen, toen ze bij zichzelf de
genoemde gebreken konstateerden en bovendien door de versteviging van de
Sowjetmacht de agitatie van het agit-tooneel niet meer noodig schenen te hebben,
hun agit-prop-troepen omgevormd hebben tot amateur-troepen, die of de stukken
van het beroepstooneel spelen òf met de middelen van het beroepstooneel eenvoudige
zelfgemaakte stukken opvoeren met veel zang en dans. De agitprop.-troepen, die we
nog zagen, kunnen ons hoogstens enkele nieuwe scênische vondsten meegegeven
hebben, zij zullen geen lichtbakens blijken bij onze nieuwe taak. Alleen de Duitsche,
in de Sowjet-Unie beroeps geworden, agitprop.-troep ‘Kolonne Links’ had in kiem
iets van het nieuwe en toonde tevens, dat de parodie nog steeds een scherp wapen is
bij de aanval op het benepen burgerdom.
Zooals het beroepstooneel in de Sowjet-Unie dat van de kapitalistische landen
verre overtreft, zoo is ook het arbeiderstheater daar een klasse op zichzelf. Door zijn
verdere ontwikkeling in andere vormen is het moeilijk te vergelijken met het
agitprop.-tooneel, maar al bij een eerste kennismaking merkt men onmiddellijk, dat
de Russen ons in kwaliteit en kunnen ver vooruit zijn. Men zou er over kunnen gaan
discuseeren of het wel juist is, dat de arbeiders het beroepstooneel weer navolgen,
de Russen kunnen zich dit in elk geval permitteeren. Vele arbeiderstroepen worden
van hun arbeid ontheven, zoodat ze een overgang vormen naar het beroepstooneel.
De nieuwe gang van het Sowjet-Russische arbeiderstooneel is een bewijs van de
enorme ontwikkeling van de geestelijke revolutie in het Russische proletariaat. Het
kunnen ontberen van de agitprop.-vorm is een teeken, dat de grondbeginselen van
Sowjets in de geesten der arbeiders een basis vormen, waarop verder gebouwd kan
worden.
Het Sowjet-Russische arbeiderstooneel is een uiting van het Russische proletariaat
zelf. Men ziet er aan, hoe de revolutie de scheppende krachten bij de arbeiders gewekt
heeft. Zooals bij voorbeeld de troep van de Moskouwsche machinebouwers de 4e
akte van ‘De Pantsertrein’ van Iwanow gespeeld heeft met een kracht en een overgave
en een zin voor tooneelspel, zoodat menige goede beroepstroep er van leeren kon,
tot zoo'n prestatie is alleen een arbeidersklasse in staat, die zich van de kapitalistische
uitbuiting bevrijd heeft en zich met hart en ziel aan de socialistische opbouw geeft.
Maar de Olympiade toonde nog meer resultaten van de revolutie, zij toonde het
kultureele leven van de vrij geworden nationale minderheden: Mongolen, Turksche
transportarbeiders uit Tiflis en een Jiddisje troep uit Dujepropetrowsk lieten de
verwerkelijking van Stalin's woorden zien; een revolutionnaire kunst met een
socialistische inhoud in een nationale vorm. Boven alles echter troffen mij de
opvoeringen door de Russische jeugd, die in de toekomst de macht in de Sowjet-Unie
zal hebben; hun stukken en spel zijn een uiting van hun gelukkig leven, vol ernst
voor de taak, die te vervullen hebben en tegelijkertijd bezitten ze een speelsche
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vroolijkheid in hun kritiek. Zoo kan men ook het arbeiderstooneel, de stand van
zaken in de Sowjet-Unie aflezen; het bevestigt je indruk, dat het in de goede richting
gaat.
Of wij ooit de hoogte van de Russen zullen bereiken? Wij spelen misschien even
graag tooneel als zij en wij ons best doen om hen opzij te streven, maar een belangrijke
voorwaarde moet in ieder geval eerst vervuld worden; ook wij moeten eerst de leer
van Marx en Lenin verwezenlijken! Dit leerde ons voor alles de Theater-Olympiade
te Moskou, die tevens de internationale solidariteit versterkte.

liedjes van de agit. prop.
Toen het lied ‘O, Monah’ door iedereen gefloten werd, maakte een Amsterdamsche
troep, die voor de tram R.V.O. moest spelen, er een toepasselijke tekst op, waarin
de practijken van den beruchten toenmaligen directeur van de Amsterdamsche tram,
Lulofs, aan den kaak werden gesteld. In plaats van O, Monah, heette 't ‘O, Lulofs’.
De tekst werd in de zaal verspreid en alle conducteurs zongen mee en gaven het den
volgenden morgen aan hun collega's door, waarmee we dus door middel van een
liedje onder de arbeiders propaganda maakten.
Kunstwaarde hebben dergelijke liedjes natuurlijk niet. Wel spreekt uit dergelijke,
kollektief door een groep arbeiders gemaakte liedjes, volkshumor en de opstandige
mentaliteit. Als voorbeeld drukken wij hieronder een dezer liedjes af.
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Duet tusschen Jaantje en Mientje.
In Den Haag daar woont een graaf
Met z'n dochter Jaantje
Jaantje die verveelde zich
Want ze had geen baantje.
Moeder sprak... m'n lieve kind
Maak je bij het volk bemind,
'k Heb een leuk ideetje
Een crisis comité'tje
Ja, dat is een leuk idee
Zoo'n crisiscomitè ZAG
Kupers, je weet wel van het N.V.V.
Die doet ook weer mee ZAG,
Pa heeft nog een oude broek
Ja... dat slikken ze als koek;
Hé... daar komen ze alle twee,
Kupers:
Kupers
Hiem.:
Hiemstra
alle 4
Van het N.V.V.
Zingen op de wijze: Wilhelmus
Kupers:
Ons schild en ons betrouwen
Zijt gij al meer en meer
Hiemstra:
Op u, zoo wil ik bouwen
Verlaat ons nimmer meer.
Jaantje en Mientje:
Wil ons toch helpen in tijden van crisis, nood en wee,
Kupers en Hiemstra:
Uw die......naars helpen, samen in het CRISISCOMITÉ.

Halewijn
of de muzikale landru
door c. de dood
(Burgerlijk Cultuurtreurspel in één enkel misdrijf door de Wagnervereenigingsclique.)
Motto: Halewijn is chthonisch. (Programma pag. 8.)
De tijd is angstig en vol tragiek, heviger en dieper bewogen nog dan de periode van
de Fransche revolutie. Een wereld strijdt in vertwijfeling met wreedheid om
zelfbehoud, een nieuwe wereld worstelt even vertwijfeld om gelding. En de
Wagnervereeniging laat een splinternieuwe Nederlandsche opera opvoeren. Het is
natuurlijk geen gewone opera (wat dènk je wel?), - neen! het is een ‘symphonisch
drama’. Het heet ‘Halewijn’.
In dezen tijd is de opvoering van een nieuw dramatisch werk, symphonisch of
anderszins, belangrijk en de opvoering van dit ‘Halewijn’ is in 't bijzonder belangrijk,
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omdat het uitdrukkelijk wordt voorgesteld als een cultuurgebeurtenis bij uitstek, Aan
de opvoering is een groot bedrag aan geld ten koste gelegd, opdat ze het hoogtepunt
zou worden van de Internationale Muziekweek, die in Amsterdam is gehouden. De
Wagnervereeniging heeft met en door die daad aldus gesproken: ‘In dezen tijd is het
beste, dat wij der menschheid aan nieuw cultuurgoed hebben te geven, het
symphonische drama Halewijn.’
Dit moest ik op den voorgrond stellen, omdat anders de vraag zou kunnen rijzen,
wat dit blad te maken heeft met het stukje onbeholpen gebazel, dat een stompzinnig
bourgeois-publ. is voorgezet als ‘drama’. Als verschijnsel is ‘Halewijn’ zeer
belangrijk. Het ‘drama Halewijn’ is ontleend aan de middelnederlandsche ballade
‘Lied van heer Halewijn’. Deze ballade is volgens Mevrouw Emmy van Lokhorst,
de dichteres van het ‘drama’ (naar een ontwerp nog wel van een gedicht van M.
Nijhof, - ja ja, daar is aan gewerkt!) een, van de oudste verhalende liederen der
middelnederlandsche poëzie. Ze is zelfs ‘een zuiver Nederlandsch lied’. Waarna de
verbluffende mededeeling volgt, dat het een lied uit de 14e eeuw is.
Dat de een of andere litterator of litteratrice zich een dergelijke onzinnigheid
veroorloofd, is vergefelijk, omdat de officiëele historie van de middelnederlandsche
litteratuur nu eenmaal bestaat uit een heele reeks malle conventies, die op
godsterwereld-niets berusten. Maar dat de heer Pijper een dergelijke domheid in het
programma heeft
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foto's der agit.-prop.

goede oude agit. prop. vorm
de agit. prop. in haar strijd tegen de religie.
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scène uit: de mobilisatie der gevoelens moskau)
scène uit: de onbekende soldaat (kamertheater, moskau)

tooneel in de
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scène uit: ‘angst’ van afinogenof (kunsttheater, moskau)
scène uit: de mobilisatie der gevoelens (moskau)

sowjet-unie
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een scotsborough scène van alarm (a'dam)
de agit. prop. strijdt tegen het fascisme
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toegelaten, verwondert mij toch. De heer Pijper, wien het werkelijk aan historische
kennis niet ontbreekt, weet uit de muziekgeschiedenis, dat talrijke schoone
Nederlandsche liederen ontstaan zijn, vóór er van een middelnederlandsche litteratuur
sprake kon zijn. Verder weet hij, althans behóórt hij te weten, dat deze liederen pas
betrekkelijk laat (14e en zelfs 15e eeuw) en in gewijzigden vorm, op schrift zijn
vastgelegd, omdat toen eerst een daartoe geschikte muzieknotatie was ontstaan.
‘Heer Halewijn’ is ongetwijfeld een zeer oud lied, - hoogstwaarschijnlijk na de
eerste kruistochten - in de Lage Landen uit het Oosten ‘ingevoerd’ en in een voor
het Nederlandsche publiek geschikten vorm gebracht. Wij kunnen het ontstaan van
de middelnederlandsche ballade veilig in het midden van de twaalfde eeuw plaatsen.
In de mideleeuwsche litteratuur van talrijke Europeesche landen treft men immers
de een of andere versie van de ballade, die het einde van Blauwbaard, Halewijn
verhaalt, aan, hetgeen op zichzelf al bewijst, dat men hier met een heel oude ballade
te maken heeft. Hieruit kan meteen blijken, hoe ‘zuiver Nederlandsch’ het lied is.
Wat behelst de Nederlandsche ballade van Heer Halewijn? Ziehier wat het
programma schrijft: Halewijn is de zanger van een onweerstaanbaar tooverlied,
waamee hij vrouwen lokt, die hij vervolgens ophangt. Het Koningskind, dat zijn
liederen heeft gehoord, vraagt haar vader, moeder, zuster naar Halewijn te mogen
gaan; van haar broeder krijgt zij verlof voor haar tocht. Zij tooit zich met haar mooiste
kleeren, kiest in haar vaders stal het beste paard en rijdt zingend door het bosch naar
Halewijn. Na een liefdesscène komen zij op het galgenveld, waar Halewijn haar de
keuze geeft, hoe zij sterven wil. Zij kiest het zwaard. ‘Maar trek eerst uit uw opperste
kleed, want maagdenbloed dat spreidt zoo breed’, zegt zij en als hij gevolg geeft aan
haar verzoek, houwt zij hem snel het hoofd af. Zingend rijdt zij met het hoofd naar
huis, ‘daar werd gehouden een banket, het hoofd werd op de tafel gezet’.
Oppervlakkig bezien, is deze inhoud zoowel duidelijk als simpel. Dit staat op blz.
7 van het programma. ‘De geijkte opvatting der ballade, zooals Charles de Coster
die naar voren heeft gebracht, ziet in het Koningskind een heldin, die de wereld
bevrijdt van den monsterachtigen vrouwenmoordenaar Halewijn...’ Nu, dit
naar-vorenbrengsel van Charles de Coster is heelemaal niet dom. Men moet inderdaad,
zooals de beschamende Wagnervereenigingsclique, een beetje getroebleerd zijn, om
dezen feitelijken inhoud van de ballade te miskennen. Toch is er meer van te zeggen.
Het sadistische motief (Halewijn is een Blauwbaard-gestalte) en daarenboven de
magische motieven toonen zelfs den leek, dat de ballade in haar oorsprong Oostersch
is. Het magische loklied zoowel als de magische kracht van de maagdelijkheid en
daarbij de overwinnig-door-list zijn onweersprekelijk typische elementen van die
Oostersche folklore, die zich zoo graag bezighoudt met roovers, bedriegers en
toovenaars. De list is een karakteristieke ‘heldendaad’ van het Oosten, hetgeen
overigens het Homerische Paard van Troje alreeds bewijst.
De ballade wordt pas middelnederlandsch door de typiseering van de twee
hoofdfiguren: de maagd en de toovenaar, vrouwenmoordenaar. De toovernaar krijgt
de gestalte van een middeleeuwschen roofridder; de maagd is van koniklijken bloede.
Hier zijn wij al aanstonds midden in den klassenstrijd van de middeleeuwen, toen
de derde stand met hartelijke geestdrift het koningschap steunde tegenover den
‘individualistisch’ roovenden adel. Zoo bevat de ballade een dramatisch conflict, dat
de sufferige Wagnervereenigingsclique natuurlijk niet ontdekken kon. Of dacht men,
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dat de vermogende heer Bunge zoo'n hoop geld zou uitgeven voor een symbool van
den middeleeuwschen klassenstrijd in het revolutionnaire Vlaanderen?
Degeen echter, die de ballade van Heer Halewijn kent, zal er aanstonds van
overtuigd zijn, dat hiermee niet de éénige zin van het schoone lied is omschreven.
Dit verhaal van liefde en bloed moet nog een anderen, een meer verholen zin bevatten.
En stellig wijst de sterk (welhaast barbáársch) sexueele ‘tint’ op een psychologischen
zin, die ons oer-menschelijke verhoudingen te aanschouwen geeft. ‘Halewijn’ heeft
den dieperen zin van de defloratie-symboliek. (Defloratie = ontmaagding).
De moderne psychologen (Freud, Jung, Bloch, e.a.) wijzen op de magische
beteekenis van de maagdelijkheid bij primitieve volken. Bij hen gold het ontmaagden
van een jonge vrouw als een uiterst gevaarlijke handeling, die voor den bedrijver
allerlei onheil in zich kon bergen. Hieraan is o.a. de mystieke beteekenis van de
maagdelijkheid bij magische of ‘heilige’ handelingen (denk maar aan de
Moedermaagd en aan de sexueele ongereptheid van de priesters en vooral priesteressen
in talrijke godsdiensten!) toe te schrijven. Vandaar dat bij primitieve volken de
ontmaagding vóór het huwelijk geschiedde (en nòg geschiedt!) door stamoversten,
priesters, oude vrouwen en ook door den vader. Nog in den modernen tijd geldt
trouwens bij de beschaafde, Westersche volken het ontmaagden van een jonkvrouw
als iets heel bijzonders. Zoo verklaarde zelfs een Heinrich Heine plechtig en onder
een zware vervloeking jegens zichzelf, als hij onwaarheid sprak, dat hij nog nimmer
een meisje had ontmaagd. Laat ons voor dien armen, proletarischen klassedichter
hopen, dat de verzoeking hem niet àl te zwaar is geweest...
De defloratie-symboliek is in de ‘Halewijn’ ongemeen duidelijk. Wanneer het
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koningskind Halewijn's moeder op de vraag naar haar zoon antwoord, dat zij hem
gedood heeft, zegt zij in liefelijk middelnederlandsch:
‘Uw zoon heer Halewijn is dood,
Ik heb zijn hoofd in mijnen schoot,
Van bloed is mijne voorschoot rood...’

De sexueel-psychologische zin van ‘Halewijn’ is hiermee nog lang niet uitgeput. Het
feit b.v., dat het juist de broeder is, die de maagd toestemming geeft tot haar
Judith-tocht, doet denken aan een incest-motief (incest-bloedschande), dat in de
romantiek van het Oosten veel voorkomt. De beschrijving van de maagdelijke kleedij,
het schrijlings rijden op het paard (vgl. Jeanne d' Arc!), het afwasschen van het
afgehouwen hoofd van Halewijn, het barbaarsche neerzetten van den feestelijken
disch, enz., kunnen aanleiding zijn tot een ontleding, die wellicht een lijvig boek zou
vullen. Want de schijnbaar zoo simpele ballade van Heer Halewijn is een van die
heldere, onvertroebelde diepten, waarin geen den grond kan zien.
Wat wonderlijk schoon is toch de beeldspraak van Nietzsche, daar waar hij in
‘Zarathustra’ de klare en toch onpeilbare diepte stelt tegenover de modderige ondiepte.
Bij beide is de grond niet te zien, vandaar dat zoovelen de modderige ondiepte
verwarren met de klare, onpeilbare diepte. Ziehier het verschil tusschen de
middelnederlandsche ballade en de eervergeten misgeboorte van de
Wagnervereenigingsclique.
In het verrukkelijke, nobel-klankrijke oude lied kan men zich mijmerend verdiepen,
tot een grenzenloos verleden van voortwentelende menschenwerelden opdoemt als
een vizioen van bloeiende oneindigheid... De klare, onpeilbare diepte! Een dramatisch
kunstenaar zou er de stof aan kunnen ontleenen voor een nieuwe Oidipous of Hamlet.
Maar het symphonische drama (dat heet - ó godbewaarme! een drama.) is bij
uitnemendheid de modderige ondiepte. Daar kan men zich niet in verdiepen; daar
kan men zich alleen maar aan bevuilen. Heer Halewijn modernieter omgeknoeid tot
een soortement muzikale held, die de vrouwen met het edelaardige doel ze
‘vergetelheid te schenken’, wiens muzikaliteit zoo ontzaglijk is, dat het koningskind
(dat de ‘Redelijkheid’ verbeeldt) hem niet begrijpen kan, weshalve de jongedame
hem het hoofd afhakt, hetgeen hem overigens niet belet verder te zingen ‘een lied,
dat niet sterven zal’, (Getoonzet door Willem Pijper voor de Wagnervereeniging.)
En dit griezelig-ondiepe gemodder, deze kwalsterige
nul-ik-hou-een-bokkie-filosofie, deze zotte, wezenlooze, onbenullige (daar komt dan
eindelijk het juiste volkswoord:) flauwe kul is gedramatiseerd op een manier en in
een dichterlijke taal van een zoo botte sloomheid, dat de geest van een idioot-geboren
kalf daarbij vergeleken een dartel vernuft is. Het gemiddelde twaalfjarige schoolkind
brengt van de dramatiseering van de Halewijn-balade meer terecht dan dit
subliem-dichterlijke koppel Van Lokhorst-Nijhoff.
En dan die dom-brutale pretentie. Lees eens op blz. 7 van het programma: Halewijn
wordt hier geplaatst, niet tegenover een willekeurige vrouw, maar tegenover een
koningskind, d.w.z. een der hoogste vertegenwoordigsters der menschheid. Is dat
geen fijn-tactische opdracht aan Prinses Juliana, die de première met haar
tegenwoordigheid opluisterde?
Of dit: ‘Halewijn is chthonisch’, zooals geschreven staat op blz. 8. (‘Wat is dat:
chthonisch?’ heeft in de pauze meneer Cronheim aan meneer Bunge gevraagd. ‘Dat
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weet ik óók niet,’ was het antwoord van meneer Bunge, ‘maar ik vind 't verdomd
duur’.)
Chthonisch! Als de zieke ellende van dezen tijd mijn geest niet zoo had aangetast,
zou ik tranen kunnen lachen, om die aanmatigende zotternij. Chthonisch! De heele
zinnenlooze, daverde, boerenbedriegende en tegelijk slungelige bombast van de
hedendaagsche bourgeois-cultuur ligt in dat ééne potsierlijke woord opgesloten,
Chthonisch! Het stamt af van het Grieksche ‘chthonos’, dat zooveel wil zeggen als
‘bewoonde grond’. ‘Halewijn is chthonisch!’ 't Is waar! 't is waar!... van de kouwe
grond...
Welke reden kan er voor zijn, dat ik mij zooveel moeite geef voor zulke vodderij?
Arbeiders! Proletariërs! Revolutionnairen! Dit is het hoogste cultuurgoed, dat de
bourgeoisie met al haar maatschappelijke macht, met al haar geld de menschheid
heeft aan te bieden. Zijt gij u bewust van de taak, die de historie u heeft opgelegd?
Weet gij nu eindelijk, welke plicht gij jegens de kranke menschheid, ook cultureel,
te vervullen hebt? Zorgt ervoor, onmiddellijk! aanstonds! nu! dat de cultuur van de
menschheid in uw macht komt! Dat is niet de geringste opdracht van het
revolutionnaire socialisme in dit treurige tijdperk.
Halewijn is chthonisch. Het laat me niet los, - want de bourgeoisie moet verdelgd
worden. D a t i s z e k e r .
C. DE DOOD.
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het congres
van links-richten
Het Congres van ‘Links Richten’ bijeen op 29 en 30 Mei in Restaurant ‘Atlantic’ te
Amsterdam;
kennis genomen hebbende van het optreden van de Nederlandsche delegatie op
het Congres van de Internationale Penclub te Dubrownik;
protesteert ten sterkste tegen de onbeschaamde wijze waarop deze delegatie zich
daar achter het bloedige fascistische bewind in Duitschland heeft gesteld;
spreekt zijn groote sympathie uit met de proletarische Duitsche schrijvers en belooft
alles te zullen doen om de door het Fascisme vervolgde revolutionaire kunstenaars
en arbeiders in Duitschland en elders te steunen in hun strijd tegen hun beulen.
mededeelingen van het h.b. van links richten
Op 27 en 28 Mei werd het landelijk kogres van ‘Links Richten’ gehouden in gebouw
Atlantic te Amsterdam. Op het kongres waren afgevaardigden vertegenwoordigd
van de afdeelingen Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht,
benevens vertegenwoordigers van den A.T.B.H., de S.K.K., de V.V.S.U. en de Liga
tegen imperialisme en koloniale onderdrukking. Het kongres werd geopend door
Gerard Vanter, die begroetingstelegrammen voorlas van het Intern. Sekretariaat in
Moskau, de Fransche, Duitsche en Spaansche secties en een schrijven van het comitee
K.H. - Otto Heller die namens de Duitsche sektie het kongres toe zou spreken, had
een uitvoerige brief gezonden, waarin hij mededeelde, dat het spreken hem door de
Nederlandsche politie was verboden. Na de keuze van het presidium, hield Jef Last
een referaat over de werkzaamheden van ‘Links Richten’ in het afgeloopen jaar.
Hierna werd de openbare zitting van het kongres gesloten. Heleen Ankersmit hield
een referaat over de financieele toestand. Op de beide referaten volgde een
geanimeerde diskusie. Tijdens deze diskusie kwam kameraad Adekom binnen. Het
kongres stond op en zong enthousiast de Internationale. Adekom begroette het kongres
in naam van het proletariaat van Suriname. Met algemeene stemmen werd besloten,
een inschrijving voor de uitgifte van ‘Wij slaven van Suriname’ te openen.
Besloten werd dat Links Richten voortaan tevens het officieel orgaan van den
A.T.B.H. zijn zal.
Zondagmorgen hield kameraad Gans een referaat over de toestand der internationale
rev. literatuur. Het kongres besloot dit referaat zoo mogelijk als brochure uit te geven.
De diskusies over de agenda werden voortgezet. Een resolutie naar aanleiding van
het referaat van Jef Last werd met algemeene stemmen aangenomen, eveneens een
protest tegen het optreden der Nederlandsche gedelegeerden van de P.E.N.-club in
Dubrownik. Vervolgens werden het nieuwe Hoofdbestuur, de redaktie, een grafische
en een financieele commissie gekozen. Het H.B. kan met voldoening op dit kongres,
dat in alle opzichten een demonstratie was van kracht en eensgezindheid, terugzien.

een verboden rede
aan het kongres van ‘links richten’ te amsterdam.
Waarde vrienden en kameraden.
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De zich in het buitenland bevindende leden van het bestuur der Bond van Proletarische
schrijvers van Duitschland, hebben mij, in een door kameraad Kläber verzonden
brief, opgedragen aan Uw kongres de broederlijke groeten over te brengen van onzen
Bond die, ondanks Hitler en Goering nog steeds bestaat en haar werk voortzet.
Gaarne zou ik dit persoonlijk gedaan hebben.
Intusschen echter werd ik gisteren in Delft, na een voordracht die ik voor het
Parijsche komite tegen het anti-semitisme, had gehouden, gearresteerd. Ik werd
enkele
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uren lang door Uw politie vastgehouden, men fotografeerde mij alsof ik een
misdadiger was, nam mijn vingerafdrukken en noteerde mijn lengte. (Het eenige wat
er aan ontbrak was gelukkig het wegen, anders was ik zeker te licht bevonden!)
De Hollandsche politie wenscht, dat ik in Holland niet meer zal spreken, ze wenscht
verder, dat ik zoo spoedig mogelijk afreis. Natuurlijk staat zoo'n wensch gelijk met
een bevel. Hierdoor is het mij helaas niet mogelijk voor U te spreken. Ik heb Uw
bestuur een brief van ons Bondsbestuur gegeven, dat verschillende vragen en
verzoeken tot U richt. Vol dankbaarheid kunnen wij in deze dagen, die voor het
geheele proletariaat en alle intellectueel arbeiders zoo zwaar zijn, de solidariteit van
onze Hollandsche vrienden tegenover onze kameraden, konstateeren.
Wij zullen deze daadwerkelijke bewijzen van de solidariteit onzer kameraden, niet
vergeten. Wij hopen, dat gij ons in onzen zwaren strijd ook verder zult ondersteunen
zoo het U dit mogelijk is. ...............
Uw kongres zal zich des te ernstiger met de vraag van het fascisme moeten bezig
houden, omdat deze vraag ook in Uw land hoogst aktueel wordt. Des te meer is het
van belang om, reeds thans, aan de hand van de Duitsche ervaringen, en meer speciaal
naar aanleiding van dié ervaringen, welke men met de intellektueelen heeft opgedaan,
dit probleem eens grondig te bestudeeren.
De intelligentia van Duitschland heeft zich t.o.v. het fascisme, gespleten. Hoe verder
de ontwikkeling zich voortzette, des te meer spitsten de tegenstelling binnen de
scheppende intelligentia zich toe, des te duidelijker bleek het, dat er geen neutrale
literatuur of muziek, geen ónpolitieke medische wetenschap en geen
luchtkasteelenarchitektuur bestaan kan. De sociale struktuur der intelligentia heeft
ten gevolge, dat zij deze toespitsing naar de zijde der proletarische beweging
eenerzijds, en anderzijds naar de fascistisch klein burgerlijke ‘redding’ der
heerschappij van het bankkapitaal, duidelijk weerspiegelt
Even snel als een deel der intelligentia in de laatste jaren zich naar links oriënteerde,
wendde de andere helft zich naar het fascisme.
Neem de Duitsche pers eens onder de loupe, bestudeer de Nazi-literatuur of wat
daarvoor doorgaat; ge zult zien, dat er geen vertakking van de ideologische
bovenbouw der maatschappij is te vinden, die niet met een eigen ‘theorie’ en ‘praktijk’
der ‘nationale vernieuwing’ voor den dag komt. Maar deze ‘vernieuwing’ is niets
dan het moeras der kleinburgerlijkheid, de verstikkendste poel van alle tijden, het
einde van iedere beweging voorwaarts, van elke nieuwe inhoud of vormgeving, daar
geldt alles voor ‘marxistisch’, ‘bolsjewistisch’ of ‘joodsch’ wat de Duitsche
kleinburger, die met zijn hersens nog in den 16en eeuw is blijven steken, voor een
storing van zijn, toch reeds zoo geschokte, evenwicht aanziet.
Ja, het is noodzakelijk niet bij de uiterlijke vormen van het Duitsche fascisme te
blijven stilstaan, maar in de eerste plaats eens het onderscheid tusschen de innerlijke
struktuur van Italië en Duitschland te onderzoeken. Dat is voor U nog des te
belangrijker, omdat gij in een buurland van het Hitlersche barbarendom leeft, omdat
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gij op tal van wijzen met de Duitsche kultuur zijt verbonden. De oekonomische krisis
tast de geheele wereld aan, daarom zullen zijn geestelijke gevolgen ook geen enkel
land voorbij gaan; daarom zal ongetwijfeld ons fascisme, deze bloedige poging om
de sociale heerschappij van het bankkapitaal nog eens te redden door de regeering
aan de kleine burgerij over te dragen; zijn geestelijke schaduw ver over de grenzen
van ons land werpen, en, door de bijzondere beteekenis van Duitschland, van grooter
invloed zijn dan destijds de verovering van de macht door Mussolini.
Buitengewoon belangrijk zijn in dit tijdperk de opgaven der werkende intelligentia.
Ziet steeds naar Duitschland: waar blijft Gerhart Hauptmann, wat doet Richard
Strauss? Waarom zwijgen Liebermann en Thomas Mann en al die andere helden?
Waar is ook slechts één fluisterwoord te hooren tegen deze duizendvoudige
arbeidersmoord, tegen de schaamtelooze vervolging van de werkende joden?
Wie begrijpt dat het fascisme in Duitschland beteekent, de laatste barrière tegen een
heerschappij der arbeiders, die houdt zich koest, zelfs dan wanneer hij voorloopig
zelf behoort tot de offers van het fascisme, zooals mijnheer Thomas Mann, de
nobelpreismatador der republiek van Weimar.
Wie echter beseft, dat iedere vooruitgang in onze maatschappij, ieder geestelijk leven,
uitsluitend en alleen uit de rijen der arbeidersklasse komt en kan komen, die moet
en zal zich onder onze vanen stellen, die zal plaats nemen in de rijen van socialisme
en arbeidersbeweging, die moet en zal samen met de arbeiders zijn weg gaan. Ook
Uw kongres zal deze dingen moeten overwegen. Het zal moeten onderzoeken, wat
ei gebeuren moet, om in de rijen der Hollandsche intelligentie front te maken tegen
het aanzwellende fascisme.
In den naam van onzen Bond, wier bestuurder Ludwig Renn in de gevangenis zit,
wier lid Erich Baron in de vesting Spandan vermoord is, wier leden in Duitschland
trouw
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de proletarische zaak blijven dienen en wier leden buiten Duitschland zich
voorbereiden om naar hun land terug te keeren, begroet ik U nogmaals hartelijk.
Leve het eenheidsfront van alle werkers, van arbeiders en werkende intellektueelen.
Weg met het fascisme in alle landen.
Leve het socialisme.
OTTO HELLER.
Amsterdam, 27-5-'33.

aangenomen richtlijnen
1. ‘Links Richten’ stelt zich tot taak, onder de massa van het proletariaat
belangstelling voor en kritische inzicht in - de revolutionaire kultuur (kunst en
wetenschap), in het algemeen en de rev. literatuur in het bijzonder te wekken,
(waarbij aan de onderdrukte revolutionaire kultuur der kolonieën en onderdrukte
minderheden speciale aandacht moet worden geschonken), alsmede haar het
inzicht in de rol der burgerlijke kunst en kultuur ten opzichte van den
klassenstrijd bij te brengen.
2. ‘Links Richten’ stelt zich tot taak, de zelfexpressie der arbeiders in den geest
van hun revolutionairen gezindheid te bevorderen en hun de meest aktieve hulp
te bieden bij de ontwikkeling hunner talenten en technische bekwaamheid.
3. Het kongres konstateert, dat deze doeleinden slechts bereikt kunnen worden
door aktieve medewerking van zooveel mogelijk revolutionaire kunstenaars en
intellektueelen en acht het de taak van L.R. deze groepen voor dat doel te
mobiliseeren.
4. ‘Links Richten’ acht het zijn taak, om, onder de snel zich radikaliseerende groep
van burgelijke kunstenaars en intellektueelen, belangstelling voor de
revolutionaire kultuur (kunst en wetenschap), te wekken en hun de
noodzakelijkheid duidelijk te maken hun strijd te verbinden aan den strijd der
arbeidersklasse.
5. Het kongres konstateert, dat dit doel slechts bereikt kan worden, door het kontakt
tusschen deze kunstenaars en intellektueelen met de arbeiders steeds inniger te
versterken, op den grondslag van een arbeidsgemeenschap, waarbij een
proletarische meerderheid waarborg behoort te zijn, dat L.R. niet verwordt tot
een onvruchtbare debatteerclub voor intellektueelen, welke onder het proletariaat
slechts verwarring zou kunnen stichten.
6. Het kongres konstateert, dat de moeilijkheden, welke zich voordoen bij het
samenbrengen van kunstenaars, intellektueelen en arbeiders slechts een bewijs
te meer zijn voor de absolute hoofdzakelijkheid, deze lijn voort te zetten, en de
bestaande tegenstellingen te overbruggen.
7. Het kongres acht het noodzakelijk, dat binnen het verband van L.R. speciale
vakgroepen worden gevormd, welker leden hun vakbekwaamheid aan het doel
van ‘Links Richten’ dienstbaar maken.
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8. Uit het lidmaatschap van de I.V.R.S. en uit de besluiten van het kongres van
Charkow spruit voort, dat, binnen ‘Links Richten’, de literaire groep voorloopig
de kern moet vormen, terwijl deze kern de andere vakgroepen moet steunen bij
het verwerven van een steeds grootere zelfstandige levensvatbaarheid.
9. Het kongres acht het de taak der kunstenaars-leden van ‘Links Richten’ om zich
zooveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende vakorganisaties, teneinde
daar het rev. standpunt van L.R. tot uitdrukking te brengen en deze organisaties
er toe te bewegen, de revolutionaire strijd te voeren.
10. ‘Links Richten’ is geen vakvereeniging. Het voert den strijd tegen het
kultuurfascisme en voor de komst der sociale revolutie, doch voert geen vakstrijd
voor persoonlijke belangen van zijn leden.

resolutie
van het kongres van links richten
1. Het Congres van de Nederlandsche Sektie van de I.V.R.S. komt bijeen op een
oogenblik, waarop de toestand van de wereld en van Nederland niemand meer
toestaat zich afzijdig te houden van de vragen van den dag. De vestiging van
de fascistische dictatuur in Duitschland toont in alle klaarheid, dat een
beslissende wortelling om de toekomst van het menschelijk geslacht op handen
is: aan
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2.

3.

4.

5.

6.

den eenen kant staan al de krachten van de reactie, het bankkapitalisme, het
militarisme, de kerk, die nog slechts hun redding zien in het bouwen van
brandstapels voor de voortbrengselen van de literaire en artistieke
scheppingskracht van vele geslachten, - aan den anderen kant de proletarische
massa's, wier onophoudelijk omhoogstreven naar macht, wordt belet door het
fascisme, dat zich als het laatste bolwerk van het kapitalisme tegenover de kracht
van het proletariaat stelt.
Met het oog op de vernieling van de machtigste proletarische en cultureele
organisaties, die de geschiedenis van de kapitalistische landen kent, door de
fascistische dictatuur in Duitschland, hebben alle schrijvers en kunstenaar tot
plicht zich aaneen te sluiten voor den strijd om de vrijheid van den scheppenden
arbeid op cultureel gebied.
Deze vrijheid heeft slechts één land ter wereld weten te waarborgen: - de
Sowjet-Unie, die in vijftien jaren van onvermoeibaren arbeid de fundamenten
voor het socialisme heeft gelegd en tegelijkertijd een land, dat vroeger aan
achterlijkheid en analfabetisme ten prooi was, tot een overgelijkelijke, cultureele
hoogte heeft verheven. De revolutionaire schrijvers aanvaarden als hun
levenstaak dit opbouwende werk, waarvan de verbreiding onder de volksmassa's
in het middelpunt van hun artistiek werk behoort te staan. Juist nu, nu de
cultureele reactie in alle landen, aangemoedigd door de gebeurtenissen in
Duitschland, toeneemt en men zelfs in het ‘democratische’ Nederland vrijheid
van drukpers en van meeningsuiting beperkt en tracht de radio tot een reactionair
monopolie te maken, moet de sociale beteekenis van den opbouw in de
Sowjet-Unie in het bijzonder op den voorgrond worden gesteld, daar zij de
eenige staat is, waar het kapitalisme is overwonnen.
Het gevaar voor een nieuwen wereldoorlog is grooter dan ooit te voren. De
revolutionaire kunstenaars weigeren pacifistische klaagliederen over de
verschrikkingen van den oorlog aan te heffen, daar zij beseffen, dat alleen de
gesloten afweer van het arbeidende volk en de omverwerping van de
kapitalistische heerschappij in staat zijn het oorlogsgevaar af te wenden. Daarom
nemen zij hun plaats in het revolutionaire strijdfront tegen den oorlog in.
Doordat de revolutionaire kunstenaars den strijd tegen kapitalisme en fascisme,
de verdediging van de Sowjet-Unie en den strijd tegen het oorlogsgevaar tot
het middelpunt van hun artistiek werken maken, sluiten zij zich aan bij het front
van de proletarische massabeweging. De kunstenaars erkennen, dat hun plaats
in 't midden van het proletariaat is, dat zij temidden van het proletariaat hun
scheppende arbeid hebben te verrichten en dat zij op deze wijze de gemeenschap
met het proletariaat hebben aan te gaan.
Daarbij spreken zij met alle duidelijkheid uit, dat zij in het geschil tusschen
reformisme en revolutie onvoorwaardelijk aan den kant van de revolutie staan.
De overwinning van het fascisme in Duitschland heeft onweerlegbaar
aangetoond, in welken toestand een land geraakt, waarin de meerderheid van
het proletariaat door sociaal-democratische- en reformistische leiders, op een
dwaalspoor wordt gebracht. Niets heeft dit zoo duidelijk in het licht gesteld, als
de houding van de soc. dem. Rijksdagleden, die - na het dulden van Brüning,
Von Papen en Schleicher - nu zelfs aan Hitler hun vertrouwen hebben
geschonken. In Nederland, waar bijzondere omstandigheden, vooral de
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aanwezigheid van koloniale rijkdommen, een gunstige voedingsbodem voor
het reformisme hebben gegeven, zijn de sociaal-democratische illusies ook thans
zeer groot. De taak ook van de proletarische kunstenaars is de massa's met
onverbiddelijke duidelijkheid in te lichten en dan ook alles af te wijzen, wat
zou kunnen leiden tot een versterking van deze reformistische begoocheling.
7. Wij moeten speciaal den nadruk leggen op den strijd tegen het eigen
imperialisme, d.w.z. voor de bevrijding van de koloniën, voor de vernietiging
van den rassenhaat en voor de nauwste broederschap met die massa's in de
koloniën, die zich in opstand bevinden.
8. Aan het vraagstuk van de onderdrukte nationale groepen, moet bijzondere
aandacht worden gewijd.
9. De belangrijkste plicht van de schrijvers is het nieuwe type van de revolutionaire
litteratuur te scheppen. De tijd van het beschrijvende naturalisme is definitief
voorbij. De met het proletariaat symphatiseerende Nederlandsche kunstenaars,
die tot de generatie van voor den oorlog behooren, hebben tot taak, door rijke
voortbrenging van kunstwerken, vooral die kunstelementen te versterken, die
de basis vormen voor verderen scheppenden arbeid op artistiek gebied. Slechts
dat werk kan proletarisch zijn, dat zich niet tevreden stelt met de beschrijving
van den toestand van de arbeidersklasse of van een onderdeel daarvan, doch
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dat de levens- en strijdvraagstukken, die het proletariaat bezighouden, op den
voorgrond stelt. Het schijnbaar revolutionaire formalisme en de propaganda
voor het reformisme, moeten beide scherp bestreden worden.
10. Wat het overige gebied van kunst en wetenschap betreft, zal de verdere
ontwikkelingsgang ons in staat stellen, overeenkomstige richtlijnen te
formuleeren.
11. Wij zijn slechts zeer onvolkomen geslaagd in het tot stand brengen eener
vruchtbare Vlaamsch-Hollandsche samenwerking. Wij zijn volkomen
tekortgeschoten in het leggen van contact tusschen de rev. kunstenaars van
Nederland en Indonesië. Wij hebben juist in het zich snel radicaliseerende
industrieele Katholieke Zuiden tot nog toe geen krachtige actief werkende
afdeelingen weten te vormen. Wij zijn er niet in geslaagd groote groepen der
zich radicaliseerende burgerlijke intellectueelen en jongeren tot ons te trekken.
Wij moeten trachten de lijn der massale protestacties, welke door onze
organisatie in de Morgenrood-actie voor het eerst met succes werd gevolgd,
steeds beslister door te trekken. Het schitterende voorbeeld van de arbeidersen kunstenaarsorganisaties der Sowjet-Unie in hun strijd voor het socialisme
moet ons voorbeeld zijn bij den strijd om de bevrijding van de menschheid. Wij
ondersteunen met alle kracht den strijd van de revolutionaire voorhoede der
arbeidersklasse.

Het kongres protesteert eenstemmig tegen het bloedregime der benden van Hitler,
tegen de onderdrukking der arbeiders in Polen, Hongarije, Italië en alle
imperialistische staten, tegen de koloniale terreur en uitbuiting, tegen klasse- en
rassejustitie.
Wij verachten de lauwen en halven, die niets dan de steun der bourgeoisie zijn,
wij verachten de zwetsers, die zich niet ten volle in den strijd willen storten, wij
begroeten met geestdrift de bewuste klassestrijders der geheele wereld, der
gevangenen in kerkers en koncentratiekampen, de voorvechters van kunst en
wetenschap, die ondanks elke terreur, de vaan van het kommunisme trouw blijven.
Meer dan ooit heeft in dezen tijd de kunstenaar de taak, het geweten der menschheid
te zijn, ondanks terreur, ondanks dreiging met oorlog en fascisme zal onze organisatie
blijven strijden voor het socialisme, voor de toekomst eener vrije menschheid.

Provocatie vervolg
door jef last
Het kapitaal haalt uit tot een grooten slag, op alle fronten van den arbeid wordt tegelijk
de loonsverlaging aangekondigd, de reformisten trachten overal, als altijd, de strijd
te verraden en te verkoopen, in enkele streken van het land komt het echter reeds,
tegen hun advies in, tot een massale staking, in prachtig élan bijten de
stroocartonwerkers van Groningen, de landarbeiders uit het Noorden en de
textielwerkers van Twenthe de spits af. Reeds lang heeft de kommunistische partij
de koers gericht op de bedrijven, overal staan de R.V.O.'s in het middelpunt van de
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aktie; het is hoog tijd, dat ook de kommunistische jeugd van Rotterdam Zuid dit
voorbeeld gaat volgen.
Op de werven en in de metaalindustrie heeft een niets ontziende rationalisatie
honderden en honderden arbeiders op de keien geworpen. De meest revolutionnaire
elementen zijn natuurlijk het eerst verwijderd en velen van de overgeblevenen houden
zich rustig uit angst om met hun gezin aan den honger te worden prijsgegeven. Doch
verslechtering volgt op verslechtering, het arbeidstempo wordt tot het onduldbare
opgevoerd, er komt geen einde aan de tarief-chicanes. Dan raakt 't geduld uitgeput
en op massavergaderingen der arbeiders wordt de aangekondigde loonsverlaging
met groote meerderheid van stemmen afgewezen.
Maar nog één keer weten de reformisten de arbeiders te bedriegen; zij brengen
een vergadering van de vertrouwensmannen onder de indruk, dat de industrie de
concurrrentie met de Duitsche loonen niet weerstaan kan en over de hoofden van de
arbeiders heen aanvaarden
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zij de loonsverlaging. Den volgenden dag melden de kranten, dat ook in Berlijn de
metaaalbaronnen een nieuwe loonsverlaging aankondigden met het oog op de
Hollandsche concurrentie!
Op de werf Feyenoord is, na een periode van algemeene malaise, het werk weer aan
de gang gekomen door een spoedbestelling van drie torpedopagers voor de Japansche
marine. In den nacht fonkelt opnieuw de bleeke sterrenhemel der electrische lampen
boven het donkere staketsel van de stelling, de revolverhamers ratelen, de klinkers
en tegenhouders maken overuren.
Dan gebeurt op een dag het ongehoorde en staan 's morgens vroeg aan de poort
van de fabriek een aantal werkelooze leden van de jeugdbond met de bedrijfskrant:
de gloeiende nagel. Binnen vijf minuten is hun voorraad uitverkocht, de nageljongens
grissen elkander de exemplaren uit elkaars handen, de ouderen laten de klinkhamers
liggen, om de gecyclostyleerde blaadjes te ontcijferen, de krant gaat van hand tot
hand door het heele bedrijf heen, tot op de bureaux van de directie. En iedere week
opnieuw, ondanks het verbod om de blaadjes binnen de fabriek mede te nemen,
ondanks het scherpe onderzoek, dat de directie instelt naar degenen die de informaties
verschaffen, verschijnt de bedrijfskrant. Altijd is ze even goed op de hoogte, altijd
zijn de korte artikelen raak en fel, altijd brengt zij een bijdrage tot de kennis van het
communisme, altijd wijst ze op de tegenstellingen tusschen Rusland en Holland. En
de inhoud van de krant vreet door, de gesprekken hebben een nieuwe inhoud gekregen,
de gemoederen zijn in beroering gekomen, er is nog slechts een kleine vonk noodig,
om het kruitvat te doen ontploffen.
Die vonk kwam, toen een aantal platen van den eersten torpedojager door den
expert afgekeurd werden, omdat er, bij het jakkersysteem, te veel butsen in waren
geslagen. De directie stuurde de platen zoogenaamd in de reparatie, in werkelijkheid
werd er echter slechts een kwastje menie overheen gestreken en de expert deed een
oog dicht, nadat hij bij den hoofdingenieur op een goede sigaar en een fijne flesch
wijn getrakteerd was. De klinkers en nageljongens echter konden naar de centen voor
de afgekeurde platen fluiten. Den volgenden dag stelde ‘de gloeiende nagel’ deze
smeerlapperij aan den kaak in een hartstochtelijk artikel en nog een dag later waren
de nageljongens van de werf Feyenoord in staking!
Nu is een staking van nageljongens op de Rotterdamsche werven lang niet zoo iets
ongewoons als men misschien zou denken. Wanneer er al te veel met de tarieven
geknoeid wordt, of wanneer men de jongens 's Zaterdags een voorschot op het
halfafgewerkte tariefwerk weigert, gebeurt het herhaaldelijk, dat het ondergrondsche
gekanker plotseling in een spontane staking omslaat. De jongens gooien hun tangen
neer, de veldsmidsen worden gedoofd en een half uur later staat hun tierende bende
voor de poorten. Dikwijls slaat protestactie dan in een solidariteitsstaking op de
andere werven over.
slot in volgend nummer.
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de tentoonstelling in amsterdam
Met Pinksteren organiseerde de afd. Amsterdam in samenwerking met de V.V.S.U.,
de arbeidersfotografen, de arbeiders esperantisten en de Proletarische Vrijdenkers
een tentoonstelling in de zalen van Bellevue. Hoewel de tentoonstelling tengevolge
van het buitengewoon mooie weer, niet zoo druk bezocht was als men gehoopt had,
noteerde men toch een 800 bezoekers, meer dan 100 inteekenaars op het boek van
Adekom werden gewonnen en verschillende rev. boeken verkocht. In samenwerking
met agentschap Amstel, was het bestuur er in geslaagd een vrij representatieve
kolektie van de verbrande Duitsche literatuur bijeen te brengen. Alles bij elkaar moet
deze tentoonstelling ten volle geslaagd geacht worden en is het te hoopen, dat de
andere afdeelingen dit voorbeeld spoedig navolgen, temeer, daar het internationale
sekretariaat in Moskau een uitgebreide nieuwe kolloktie foto s en boeken toegezegd
heeft.

het anti-fascistisch kongres in parijs
‘Links Richten’ zond Maurits Dekker, Frans Goedhart en Jef Last als afgevaardigden
naar het kongres in Parijs, terwijl dit tevens door kameraad Gans bijgewoond werd.
Onze delegatie nam deel aan een internationale konferentie van schrijvers, waar
verschillende maatregelen tot steun van onze Duitsche kameraden voorbereid werden.
Aan het anti-fascistisch kongres in Utrecht nam ‘Links Richten’ deel met 5
gedelegeerden. Namens de delegatie werd het woord gevoerd door Jef Last, die op
scherperen strijd tegen het fascisme onder de kunstenaars en intellectueelen aandrong.

uit de afdeelingen
De afdeeling Utrecht heeft als eerste het initiatief genomen tot uitgifte van een serie
wandkranten welke in Utrecht op ongeveer 20 plaatsen voor de vensters hangen en
het organiseeren van een arkor-kursus. Een zeer geslaagde vergadering werd gehouden
met kameraad Gans als spreker. Ook de afdeeling Rotterdam nam het initiatief tot
uitgifte van een wandkrant. In Den Haag vond een uitstekende vergadering plaats
met kameraad Dekkers als spreker en een aantal kursusavonden met Wijnkoop. Ook
Amsterdam organiseerde een arbeiders-korrespondenten-kursus in samenwerking
met M.A.S.
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Bij het agentschap ‘Amste!’ verscheen: HET EERSTE MEISJE
door N. Bogdanow
Sanja Jermakowa is het eerste meisje, dat tot de Communistische
Jeugdgroep toetreedt. Het is in den tijd van den Burgeroorlog in Rusland.
De kleine groep in het dorp met haar eerste meisje heeft een verbitterden
strijd te voeren met de deserteurs en witte benden. Deze romantische
geschiedenis geeft een kijk op het gevaarvolle en avontuurlijke werk der
Jonge Communisten Omvang 200 pagina's.
Voor den ongekend lagen prijs van... 65 cent (bij vooruitbetaling)
Te bestellen bij:
A G E N T S C H A P ‘A M S T E L ’
Nieuwe Prinsengracht 29 huis. - Amsterdam C.
Te l e f o o n 54291 - Giro 164823 (L. Wolters)

Ve r s c h e n e n d e b e l a n g r ijk e b r o c h u r e : DE NADERENDE
OORLOG EN HET VERRAAD DER S.D.A.P.
DOOR W. DEN ENGELSMAN
Toezending na ontvangst van 12 cent aan postzegels.
Uitgeverij ‘Rood Front’ Rouaanschekaai G 114, Middelburg
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[Links richten no. 11 & 12]
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HET STALEN FUNDAMENT
DOOR JEF LAST
2500 K.M. ZWERFTOCHTEN DOOR DEN OERAL IS VERSCHENEN
IN DE BOEKENGEMEENSCHAP DER V V.S.U.

BOEIENDE BESCHRIJNING VAN EEN
TOCHT DOOR HET PROLETARISCHE VADERLAND
MET 32 PAGINA'S FOTO'S
OP KUNSTDRUKPAPIER.
EEN FORSCH BOEK
GEBONDEN IN PRACHTBAND OOK CONTANT VERKRIJGBAAR
à FL. 2.90 BESTELT HEDEN: SINGEL 359 - AMSTERDAM - TEL.
32055
WORDT ABONNEE OP DE ‘BOEKENGEMEENSCHAP’ DER V.V.S.U. 3 BOEKEN
PER JAAR EN EEN KUNSTKALENDER VOOR SLECHTS

15 CT. PER WEEK OF 60 CT. PER MAAND
Het rijk geïllustreerde Maandblad ‘RUSLAND VAN HEDEN’, uitgave
der V.V.S.U. (Vereeniging van Vrienden der Sowjet-Unie) licht U door
middel van een staf van deskundige medewerkers in over de geweldige
voortgang van de socialistische opbouw in de arbeidersstaat.
Prijs per nummer 12 cts f 1.25 p. jaar, f 0.65 p. half jaar bij
vooruitbetaling H e t A u g u s t u s n u m m e r (No. 4) i s r e e d s
v e r s c h e n e n . Administratie: Singel 359, Telefoon 32055, Amsterdam-C.
A B O N N E E RT U N U !
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solidariteit
door andré gide
Rede, gehouden op een vergadering van het Parijsche Hulpcomité voor
de offers van het fascisme.
Een groote, gemeenschappelijke zorg heeft ons hier samengebracht, een zorg die
haar oorsprong vindt in de laatste tragische gebeurtenissen in Duitschland. Dit, door
bepaalde menschen bewonderde, opnieuw oplaaien van het nationalisme, brengt het
gevaar met zich naderbij van een nieuwen vreeselijken oorlog, geboren uit angst,
eerzucht en de noodzakelijkheid van expansie.
Er zijn menschen die dit konflikt wenschen en, zelfs wanneer zij dit niet openlijk
durven uit te spreken, toch alles doen wat in hun macht is, om het onvermijdelijk te
maken. Wat ons hier vereenigt, is - naar ik meen - de overtuiging, dat dit konflikt
slechts vermeden kan worden door belangen voorop te stellen die hooger zijn dan
de belangen der verschillende vaderlanders: belangen, die allen volkeren gemeenzaam
zijn en hun vereenigen in plaats van ze tegen elkander op te hitsen.
De sociale strijd is voor alle landen dezelfde, en de volkeren die men dwingt om
te vechten voor doeleinden, welke zij niet kennen, en die ze verwerpen zouden, indien
zij ze kenden, - die volkeren hebben in wezen de zelfde belangen. En deze
gemeenschappelijke belangen beginnen hun thans bewust te worden.
De soldaten, die in den loop van den grooten oorlog hun leven moesten laten, zijn
bedrogen geworden. Men zeide hun, dat ze ‘oorlog tegen den oorlog’ voerden en
met dezen onzin, dien wij thans doorschouwen, heeft men hun er toe gebracht hun
leven te offeren.
Wie kan zeggen, hoeveel van hen tot dit heldhaftige offer bereid zouden zijn
geweest wanneer ze hadden kunnen vooruitzien in welk een treurigen toestand Europa
zich thans bevindt? Wie kan zeggen hoevelen van hen, indien ze tot het leven terug
konden keeren, thans opnieuw bereid zouden zijn tot zoo'n offer?
Wij weten dat de eenige doeltreffende strijd tegen den oorlog de strijd
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is tegen het imperialisme. Dien strijd moet ieder mensch en ieder volk in zijn eigen
land voeren, want in ieder imperialisme ligt de kiem voor een nieuwen oorlog.
Ik had langen tijd, dat erken ik openlijk, de illusie dat het voldoende was om niet
mee te doen, dat de tegenstand passief kon blijven.
Maar zulk een weerstand loopt het gevaar onmiddellijk weggevaagd te worden.
Wil de weerstand duurzaam en werkzaam zijn, dan is de grootst mogelijke eenheid
noodzakelijk: één moeten wij hier zijn en één moet de arbeidersklasse worden over
alle grenzen.
Wij zijn hier samen wegens het hoogst ernstige feit, dat een groot deel van het
Duitsche volk, en wel dat deel waarmede wij tot overeenstemming konden en moesten
komen, neergeworpen is en getuchtigd.
Dit deel van het Duitsche volk kan, ondanks alle inspanning der Hitlerpartij, niet
worden vernietigd, maar men rooft het zijn stem. Men ontneemt het zijn recht van
spreken, het heeft geen aanspraak op recht meer, zijn protesten worden gesmoord.
Misschien zal men zeggen, dat het in de Sowjet-Unie ook zoo gegaan is. Zeker maar het doel was geheel anders. Zeker was ook daar een bepaalde mate van geweld
noodzakelijk, om den opbouw van een nieuwe maatschappijvorm moogijk te maken
en eindelijk het woord te geven aan diegenen die tot nog toe steeds onderdrukt waren.
Hoe komt het, dat ik dáár goedvind, wat ik hier afwijs?
Alleen dáárom, dat ik in het Duitsche terrorisme een wederoprichting zie van het
jammerlijkste en afschuwelijkste verleden - in de Sowjet staat daarentegen een
onbegrensde belofte voor de toekomst.
Het is afschuwelijk wanneer men beweert, dat diegenen die tot nog toe niet
gesproken hebben, ook niets hebben te zeggen, of het hier nu individuen betreft, of
wel rassen en klassen. Men heeft hun met geweld onderdrukt, men liet ze verruwen,
men verdomde ze met opzet, dat ze zelfs hun klachten niet meer konden formuleeren.
De onderdrukkers, die zich meester gemaakt hadden van het woord, meenden dat ze
dit ook steeds voor zich konden houden. Ze hebben het lang genoeg gehad. Thans,
nu ze gevaar loopen dat het hun wordt ontnomen, trachten ze het, met nog grooter
geweld, te herwinnen. De geschiedenis der menschheid is een geschiedenis van
langzaam en smartelijk opklimmen naar het licht door diegenen die vroeger onder
het juk en de zweep gebogen gingen. De opmarsch naar de vrijheid kan vertraagd
worden, maar niet vernietigd, geen imperialisme kan haar op den duur beletten.
Wat kunnen wij, op dit oogenblik, doen voor het onderdrukte Duitschland? Zonder
twijfel zijn er meer bevoegden dan ik, die dit zeggen kunnen en ik haast mij hen aan
het woord te laten. Slechts één ding wil ik nog zeggen: het is belangrijk om, over de
grens heen, onze solidariteit te bewijzen met de onderdrukten aan de overzijde van
den Rijn; het is noodzakelijk, dat wij onder elkander, één zijn. Ik vertrouw dat allen,
die hier na mij spreken zullen, dit gemeenschappelijke internationale belang hooger
zullen stellen dan al het andere wat ons zou kunnen verdeelen.

roofoorlog van het kapitaal
door david luschnat
Dat is de strijd die menschen vreet
dat is de strijd die geen vergeet
die mededeelde in haar leed
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Dan wordt het hart als asch zoo grauw
dan is de hemel lijkenblauw
dan wankelt heel de wereldbouw
Dan wordt de sneeuw een doodenkleed
de kerstnacht wordt een nacht van leed
de bijbel wordt een lasterkreet
Geen loopgraaf die beschutting biedt
als 't gele gas langs d'aarde vliedt
en rochelt in de long zijn lied
Wij zijn de mensch die brandt en moordt
die mensch en schip den grond in boort
wij zijn de spoortrein die ontspoort
Wij zijn het suizen in den nacht
wij zijn d'explosie in de schacht
wij gaven zelf den dood zijn kracht
Wij zijn de god waarvoor wij bogen
die zich en ons met bloed bedrogen
wij zijn zijn bloedig wreede logen
Wij zijn het licht dat stervend vecht
wij zijn, waar 't Niet ons lot beslecht
voltrekkers van het laatst gerecht
Hier helpt geen bidden of geween
hier helpt ons slechts een wil van steen
wij zijn met onzen daad alleen
Wij hebben niets dan onzen dood
en onze wonden bloedig rood
tot wij verlost zijn uit den nood
Wij hebben niets dan slechts ons leed
tot eens ons hart den uitweg weet
tot onze mond vindt d' opstandskreet
Dan schreeuwen wij door dag en nacht:
Wij vonden 't bolwerk onzer macht
Bewustzijn heet die reuzenkracht
Wordt U bewust hoe sterk gij zijt
staat, makker, tot den strijd bereid
en wint den slag die ons bevrijdt
Den oorlog geldt die laatste slag
wie in het slijk der loopgraaf lag
beurt vrijheids vaandel winnend hoog
beurt vrijheids vandel winnend hoog
en bouwt zichzelf een wereldboog
waar eigen hand het eigen lot slechts woog.
(vertaling JEF LAST.)
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oorlog en literatuur
door j. gans
In zijn, in den herfst van 1916 opgesteld, militair programma voor de proletarische
revolutie, schreef Lenin de volgende woorden, waarvan de juistheid op 't oogenblik
meer dan ooit onder de oogen gezien moet worden:
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‘Nu wordt het geheele openbare leven met bewapening doordrenkt. Het imperialisme
beteekent verbitterden strijd van de groote machten, om deeling en opnieuw verdeeling
van de wereld -, het moet daarom tot een verdere bewapening in alle, ook in de kleine,
ook in de neutrale landen leiden. Wat zullen de proletarische vrouwen daartegen
doen? Alléén maar iederen oorlog en iedere bewapening vervloeken, alléén maar
ontwapening eischen? Nooit zullen de vrouwen van een onderdrukte klasse zich tot
een dergelijke schandelijke rol beperken. Zij zullen veel eerder tegen hun zonen
zeggen:’
‘- “Je zult spoedig groot zijn. Men zal je een geweer geven. Neem het en”
-’
‘- “leer al het militaire gedoe; dat is noodig voor proleten. Niet om tegen”
-’
‘- “je broeders te vechten zooals de verraders van het socialisme” -’
‘- “je aanraden, maar om tegen de bourgeoisie van je “eigen land” te” -’
‘- “vechten, om de uitbuiting, de ellende en de oorlogen te likwideeren,”
-’
‘- “niet door vrome wenschen, maar door het neerslaan van de bourgeoisie”
-’
‘- en door h u n ontwapening.’
Ten scherpste vocht Lenin tegen de opportunistische ontwapeningsleuze van de
kleine neutrale landen, toonde aan, dat dit in het belang van de nationale bourgeoisie
van deze landen was, maar eveneens, dat dit nooit het belang van het internationale
revolutionaire proletariaat kon zijn.
Nog beter zag Lenin vooruit toen hij op 31 Januari 1917, nog vóór den
wapenstilstand dus, schreef in zijn artikel: ‘Omkeer in de wereld-politiek’:
‘Met behulp van den huidigen oorlog de werkbeesten der loonslavernij
het vel nog dieper over de ooren te trekken, daarin ligt een van de diepste
economische oorzaken van de nu te bemerken omkeer in de wereldpolitiek.
De amerikaansche milliardairs en hun jongere broeders in Holland, in
Zwitserland, in Denemarken en in de overige neutrale landen, krijgen de
overtuiging, dat de goudbron (de oorlogswinsten) aan het opdrogen is en
dat is de oorzaak van hun neutraal pacifisme; niet echter edele menschelijke
gevoelens, zooals de naïeve, erbarmelijke firma, Kautsky & Co. gelooven.’
Zoo kort als Lenin het in deze woorden uiteenzet, zoo kort moeten wij het burgerlijke
pacifisme beoordeelen, dat zich na den oorlog vooral in West-Europa deed gelden
en waarvan talrijke z.g. vredesbonden en liga's de uitdrukking waren en de
Volkenbond plus de Pan-Europa-zwendel den climax vormden.
Deze vredesbonden waren een gewetensgeld, waarmede de oorlogswinsten, door
millioenen vermoorde en verminkte proleten op de slagvelden en in de loopgraven
van Noord-Frankrijk, in de moerassen van Wit-Rusland, op de Noordzee en aan de
Dardanellen opgebracht, op een ethische wijze voor de bourgeoisie ‘genietbaar’
moesten worden gemaakt. Dit gewetensgeld bemantelde een goed geconstrueerde
bedrogsmanoeuvre aan het proletariaat gepleegd. De sociaal-democratische leiders,
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hierin voorkomend en onderdanig als in 1914, beijverden zich vanzelfsprekend aan
dit bedrog mede te werken en beantwoorden dus met hun propaganda voor
‘ontwapening’ en het inzamelen van handteekeningen voor den ‘nobelen’ imperialist
Aristide Briand, aan te bieden aan den Volkebond, met hun betrouwbare nederigheid
volkomen aan de eenheidsfront-eischen van de bourgeoisie. Nu de Volkenbond ook
voor de grootsten imbéciel een inrichting gebleken is, waarvan geen mensch ter
wereld den naam kan hooren uitspreken zonder meewarig te glimlachen, nu tot zelfs
in de neutrale landen met een koortsachtigen ijver bewapend wordt, nu wij aan den
vooravond van een nieuwen imperialistischen oorlog staan, nu de sociaal-democraat
Duijs met de oogluikende goedkeuring van zijn partijbestuur schrijft, dat ‘men met
eierlepeltjes niet vechten kan’, nu ook zijn deze sociaal-democratische leiders
volkomen konsekwent gebleven ten opzichte van hun traditioneele politiek:
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‘Ten allen tijden, in oorlog en vrede, in ontwapening, in bewapening, door dik en
dun, met volledige hoogachting, de dienstwillige dienaars van de bourgeoisie’.
Zooals de literatuur zich altijd, zij het niet direct, dan toch zeker indirect, op het
politieke gebeuren baseert, zoo moeten wij het afspiegelen van dit gebeuren ook in
de literatuur vinden. Dan moeten wij er op wijzen, welk een erbarmelijke platluis
b.v.A.M. de Jong naast den reus Theodor Plivier in de literatuur is. In plaats van aan
den eersten taak van een proletarischen schrijver te beantwoorden, het werkelijk
ontleden en critiek uitoefenen op de revolutionnaire situaties, die de oorlog de
arbeidersklasse - ook in Holland - bood, zooals Plivier dat voor Duitschland deed in
zijn boek ‘Des keizers koelies’, maar nog sterker in ‘De keizer ging, de generalen
bleven’, bepaalt A.M. de Jong zich in ‘Frank van Wezel’ - waarvan helaas nog
arbeiders meenen, dat dit een revolutionnair boek is - tot een intens laf, kleinburgerlijk
gekanker op officieren die niet deugen of op het eten dat zoo slecht was, op den
bekenden huilerigen toon, waar de kolommen van de ‘Arbeiderspers’ uit opgetrokken
zijn. Nergens heeft hij den moed de werkelijke klassekracht van het hollandsche
proletariaat in die dagen op den voorgrond te plaatsen, alsof er geen marsch naar de
artillerie-inrichtingen aan de Hembrug, alsof er niets gebeurde op de vloot in
Indonesië. Vanzelfsprekend moet hier aan toegevoegd worden, dat het bedrijven van
een werkelijk revolutionaire actie niet alleen buiten de competentie, doch ook
allerminst in de bedoeling heeft gelegen.
Dezelfde pseudo-revolutionaire halfslachtigheid openbaarde zich in Duitschland bij
de sociaal-democratische schrijvers Karl Schröder en Josef Maria Frank in hun
romans ‘Die Familie Merkert’ en ‘Volk in Fieber’. Nergens speurt men in deze
boeken de aanwezigheid en de problemen van een proletariaat als klasse in de
afgeloopen 15 jaar van door vak- en partijbonzen gesaboteerden burgeroorlog. Wel
vindt men daarentegen ellenlange tiraden op een imaginaire democratie, waarin de
schrijvers zelf echter ook niet al te hard blijken te gelooven, want Frank weet geen
anderen uitweg voor den democratischen held en hoofdpersoon van zijn boek, dan
het plegen van zelfmoord. Deze daad, die waarschijnlijk buiten den wil van den
schrijver om, een treffend symbool is van wat pacifistische en democratische illusies
ook in West-Europa nog te wachten staat, is wel het allerbelabberdste middel of
voorbeeld, dat men het duitsche proletariaat diende te geven. Zoo gemakkelijk zal
het duitsche proletariaat de fascistische heeren een nieuwen imperialistischen oorlog
niet maken. Boeken als ‘Brandende Roer’ van Karl Grünberg, ‘Strijdende jeugd’
van Walther Schönstedt, ‘Storm op Essen’ van Hans Marchwitza, door arbeiders zelf
geschreven, als episodes uit den klassenstrijd en den bewapenden opstand, zijn daar
de bewijzen van. De sociaal-democratische politiepresident van Berlijn Greszinski
zag in deze boeken zeer terecht, dat zij een bedreiging vormden voor zijn
eenheidsfront met de bourgeoisie en nam ze in beslag, anderhalf jaar voordat Hitler
zijn brandstapels oprichtte. Wat bewijst, dat deze heeren in het buitenland nu wel
allerminst het recht hebben te spreken over ‘aanranding der vrijheid en der cultuur’.
Zeer stellig bleek uit deze boeken, dat de revolutionaire arbeiders de leuze van ‘Nooit
meer oorlog’ reeds lang als een veraderlijk bedrog ontmaskerd hebben en dat voor
een Sowjet-Duitschland en voor een Sowjet-Europa nog maar één parool geldt:
‘Oorlog tegen den imperialistischen oorlog’.
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johnnie
door theun de vries
1.
Johnny 1914
Van het vierde regiment Hooglanders.
Schotsche trotsche protestanten. Boerenzoons.
Vroolijk, blond, gezond.
Naar Frankrijk.
Wraak voor België!
De zee is groen en vaal. Het regiment danst aan boord. Johnny blaast voor het appèl.
It 's a long way to Tipperarij.
Le Hävre. Schepen, zwart, rood, geel, als in Engeland.
Loodsen en kranen. Vlaggen. Sirenen huilen hun welkom.
Daarachter bloeit zomersch Frankrijk open langs zilveren spoorwegen.
Populieren langs de Seine. Zilveren windharpen.
Weiden. Kathedralen.
Parijs en de madonnaas.
Johnny is een protestant, die met groote oogen staart naar de gothische mysteriën van
Nôtre-Dame.
2.
Marcheeren. Treinen. Marcheeren.
Overal landvolk en bloemen en feestwijn.
Vivent les Anglais!
Aan de verre horizon de rooklijnen van het front.
De Duitschers. De Hunnen. De beesten. De beulen van vrouwen en kinderen. De
vernielers van de kathedralen.
Wraak voor België!
Johnny blaast de hoorn voor de troep.
Schotsche trotsche verdedigers van het katholieke Frankrijk.
Boerenzonen met vierkante lichamen. Gedrild. Goede schutters.
Bivakkeeren. Bosschen. Hoeven. In den nacht dreigen purperen kartetsen, schrille
zoeklichten speuren den hemel af om buit.
Lazaretten langs de stoffige wegen.
Gegroet, blonde liefdezuster!
Proviandwagens. Munitie.
Het front komt nader.
Stormtroepen vóór!
3.
Oranje morgenzon over Parijs.
Ver van het slagveld.
Het bad is warm. De zeep geurt. Het nikkel van de kranen schittert in koel
morgenlicht.
Kolonel O'Donny droogt zich af en steekt de eerste cigaret op.
De oppasser met de zijden kamerjas.
Ontbijt. Zacht geroosterd brood. Ham en eieren.
Zoete koffie.
Ochtendbladen.
‘Strijd aan het front verscherpt. De onzen staan als een muur.’
Glimlach.
Ochtendrit in het Bois de Boulogne. Bonnes met kinderen. Zwanen. Parade de chic.
Uniformen. Toiletten.
Dineeren in de officierenclub.
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Des namiddags bureau. Rantsoeneeringslijsten.
Schoenen. Wapens. Onze dappere Tommies.
De oorlog is grootsch en schoon!
4.
Johnny blaast appèl.
Mons, Charleroi, Marne, Aisne.
Iederen nacht de vreeselijke vuren.
Vliegtuigen, de duivelsche metalen insecten, Tusschen het prikkeldraad springen de
bommen.
Zwarte rook. Gasverstikking.
Gisteren bleef Crooks weg.
Vandaag viel de kleine Ben.
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.........Morgen?
Johnny kruipt op zijn buik langs de aarde.
Dekking. Gecamoufleerde aanval.
Terugtocht.
Les Boches sont en avance. Mort aux Boches!
Het najaar stortregent in de loopgraven.
Des nachts bevriezen de plassen, schittert het front.
Krakende dood.
Vuurpijlen. Angst. Koude.
October, November, December.
A merry Christmas. A happy new year!
5.
Kolonel O' Donny houdt een lezing in de anglogallische club.
‘De dapperste bondgenooten!
Rechtvaardige krijg!
Cultuuroorlog!
Heroisme!
Paal en perk aan het barbarendom!
Heilige goederen!
Christus in de loopgraven!’
Groot succes. Audiëntie bij den president.
Propagandist in de provincie. Militaire kapel.
Werftochten.
Help mee de invasie bestrijden!
In het voorjaar 1915 bloeien de wijngaarden langs de Rhône, bloeien de kathedralen,
bloeien de fransche vrouwen.
Vivent les alliés!
Kolonel O' Donny spreekt, registreert honderden recruten.
Heldendom achter het front. Legioen van Eer.
Iederen avond de bulletins. Op de wandkaart verschuiven de vlaggetjes. De strijdlinie
loopt van België tot Zwitserland.
Loopgraven. Prikkeldraad. Bomaanvallen.
Three cheers for our heroes!
6.
Lente aan het front.
In de loopgraven rotten de lijken.
In de lazaretten bloeden de regimenten,
Blinden en geamputeerden verlaten de hospitalen.
In de kerken tegen de pilaren sterven de trotsche schotsche hooglanders in de armen
der blonde verpleegsters.
De rijen van het soldatenkerkhof vermeerderen snel.
In de loopgraven droogt de modder op.
De sneeuw is gesmolten. Het front verplaatst zich.
Johnny leeft.
Nieuwe gangen en holen.
Nieuwe regimenten.
Wraak voor België, voor alle gruwelen!
Eten. Drinken. Slapen. Schieten.
Schieten. Schieten.
Een bom heeft het hospitaal versplinterd.
Waarom?
Duurt het nog lang?
Johnny blaast den terugtocht....
Hij denkt niet meer.
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7.
Terugtocht?
Kolonel O' Donny spreekt mannelijk en dreigend vanaf zijn auto.
‘Een nederlaag?
Dat nooit' - Volhouden tot het uiterste!
Het recht is aan onze zijde!
Liever sterven dan Duitsch!’
Des avonds in de club. Hetzelfde. Zijden beenen.
Witte schouders. Groote vrouwengestalten. Bijval.
‘Il est charmant!’
Madame Trevaille. Officiersweduwe 1914.
Tout pour la patrie!
Kolonel O' Donny speecht, dreigt, formuleert.
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De vlaggetjes zijn weer verzet.
Er zijn dezen zomer minder recruten.
Madame Trevaille woont Boulevard Hausmann.
Bezoek om vijf uur. Thee.
Zijden beenen. Schouders. Een voluptueuze schoonheid.
- Mon pauvre mari......
Handendruk. Tranen en sympathie.
Den volgenden dag samen diner. Garçon! Zilver en champagne. Militair bal bij den
attaché.
Wij drinken op de helden aan het front!
8.
Johnny blaast voor den aanval.
In zijn hoofd schreeuwt wanhoop.
Waarom ben ik hier?
Waar liggen de trotsche schotsche Hooglanden?
Luizen en excrementen verpesten ons.
Bergen wil ik! Regen en mist over de rotsen! Doedelzakken in de dorpen!
Johnny blaast tot den aanval.
Het naakte versplinterde bosch. Het front is zonder seizoenen.
Soms regent het, soms schroeit de zon, soms valt er sneeuw,
Duurt het nog lang?
Massagraven.
Massaheldendom.
Decoraties. Ook hij.
Waarom?
Blazen!
De dikke Bertha's beschieten Parijs. De explosies vullen dag en nacht met verstikkende
angst.
In het prikkeldraad hangen de dooden, verwrongen grimassen, vreeselijke maskers.
Lichamen spatten open, als het vuur regent.
Moeder, ik word gek!
Waar ligt Edinborough!?
Horensignaal. Granaatgordijn. Kruipen achter de tanks. Boven hem de sissende grommende
dood.
Hij lacht.
Waarom sterf ik niet?
Genadige Dood, verhoor mijn gebed!
Trotsche schotsche protestanten!
Horensignaal!
Hij lacht. Razend, krankzinnig, zonder ophouden. Hij blaast in den horen.
Een kapitein grijpt hem bij den gordelriem, sleurt hem in de dekking.
Hij ijlt en lacht en grijpt naar den horen, die men hem afneemt.
Schouderophalen in de barak.
Shell-shock. Een alledaagsch geval.
9.
Kolonel O' Donny ontwaakt in het bed van de bekoorlijke madame Trevaille.
Roode morgenzon over Parijs.
De vrouw slaapt.
Kolonel O' Donny ordent zijn haren.
Ook liefde hoort tot den krijgsdienst.
Hij geeuwt en ziet op zijn horloge.
Bad. Scheren. Uniform. Ontbijt op de rand van haar donzen bed.
Zacht geroosterd brood. Ham en eieren. Vruchten.
Zoete koffie.
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De ochtendbladen.
‘De onzen na een heldhaftigen aanval teruggeslagen. Vier regimenten Hooglanders
in den dood gegaan voor de heilige zaak.’
Saluut!
Laatste groet aan de landgenooten.
Dappere Tommies!
Mijn arme kameraden!
(Het waren protestanten......)
......................................................
Ochtendrit in het Bois de Boulogne.
Des middags bureau.
Rantsoeneeringslijsten.
Geen schoenen meer?

Links richten

267
Tja. Wij staan machteloos.
Vergeet niet de thé op het ministerie van oorlog.
Een parelsnoer koopen voor Yvette.
Ook liefde hoort tot den krijgsdienst.
Quelle femme -!
Des avonds de vlaggetjes. Weer terug.
Nog zijn wij niet verslagen!
Yvette woont Boulevard Hausmann.
De zorgen van de krijgsman zijn vele.
En desondanks:
Leve de oorlog!

‘breng ze levend!’
door lou tieman
de film spuwt, lacht, brult.
duizenden meters selluloid
vergiftigd en besmet
vliegen voorbij.
een koude, harde stem
klinkt metaalachtig door de zwoele ruimte.
botst tegen gevoelloze gezichten.
titel:
breng ze levend!
authentiek!
kosten noch moeite gespaard!
u ziet:
tijgers.
apen.
leeuwen.
slangen.
een dame met lieve ogen.
hyena's.
paradijsvogels.
gigante kolossen.
vlees.
veel vers vlees.
breng ze levend.
gister in het oerwoud.
vandaag op de film.
en morgen.........
het journaal:
nieuwe pantserkruiser te water.
opening kweekschool leger des heils.
prinses juliana aanwezig.
droeg roomkleurige japon zo en zo.
een eskadron vliegtuigen verlaat soesterberg.
generaal snijders zeventig jaar.
hoera.
hoera.
hoera.
militaire parades.
heil mussert.
fortenbouw bij maasstricht.
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misschien.........
misschien.........
?.?.?.?
de zaal baadt plotseling in fel licht,
en stroomt leeg.
trek je duffelse jas aan,
want buiten is het koud.
(in china is een detachement
opstandelingen doodgevroren!)
zó, nu een sigaret.........
maar haast je!
haast je!
want morgen.........
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w.l. nr. XVI
novelle van bela illes.
‘Dat is nou nog er es boffen!’ bromde Balla zuchtend en trad aan. ‘Daar komen ze
weer met hun ‘bolschewisme’...... Honger heb je, dorst heb je, en je krijgt het
bolschewisme opgediend.’
De roode Balla heeft gelijk.
Na het rapport liet vaandrig Reffy ons niet gaan; hij leunde tegen een knoestigen
olijfboom, stak een cigarette aan en gaf den sergeantmajoor Kastl, een teeken, dat
hij kon beginnen. Kastl trok het ‘Bolschewisme’ uit zijn zak. ‘Bolschewisme’ heette
het acht bladzijden lange tractaat, dat ons uit Budapest was nagezonden. De volle
titel luidde: ‘Het ware gezicht van het Bolschewisme’. Kastl - de soldaten gaven hem
den bijnaam van ‘koperen neus’ - haalde diep adem en schreeuwde:
‘Luisteren!’
Alle eerbied voor de overige voortreffelijkheden van den koperen neus, maar......
van voorlezen had de man geen verstand. Daar het hem verdroot, als men zich vroolijk
maakte over zijn bokken en over zijn uitspraak, begon hij de woorden zoo snel en
onduidelijk af te raffelen dat wij geen cent wijzer werden, hoewel hij ons het ‘ware
gezicht van het bolschewisme’ voor den zesden maal onthulde.
Toen het voorlezen aldus vijf minuten geduurd had, wierp de vaandrig zijn cigarette
weg, nam zijn kepi af, en krabde zich ijverig den kalen schedel, die glansde van
zweet. Zonder zich om te draalen had Kastl de beweging van den vaandrig gemerkt,
weike hij echter verkeerd uitlegde. Hij meende namelijk, dat het ‘ware gezicht van
het bolschewisme’ ook bij den vaandrig belangstelling gewekt had.
‘Zoo, wil hij ook eens wat leeren? de beul mag 'm halen’! dacht de sergeantmajoor
stilletjes en duidelijker verstaanbaar ging hij voort:
‘Te Kiew werd een geestelijke, benevens zijn vrouw opgehangen, omdat hij
weigerde, op het crucifix te spuwen. Te Saratow werd een zeshoofdige familie de
straat uitgezet, omdat zij......’
Zoodra de vaandrig weer rustig geworden was, en zijn kepi opgezet had, raasde
Kastl gejaagd opnieuw in vollen galop door. Na een braaf kwartier was het
bolschewisme afgedaan.
‘Daar heb jullie het dus!’ voegde de sergeant-majoor er als slot aan toe, ‘wat een
gruwelen dit bloeddorstig volk zich aanmatigt!’
De koperen neus straalde vormelijk uit het domme goedmoedige gezicht.
‘Afmarsch!’ kommandeerde de vaandrig, en zette zijn kepi weer af. Onbarmhartig
brandde de zon, maar de gloeiendste uren lagen nog voor ons.
‘In Venetië moeten de vrouwen verdomd knap zijn!’ zei Balla.
‘Wij vinden immers toch elke vrouw goed?’ meende Turi, wiegde zijn peervormig
hoofd en beet op het houten mondstuk van zijn koudgeworden aarden pijp.
‘'t Is niet in te denken! Nog twee, drie dagen en we trekken naar Venetië!’ zeide
Jellinek.
‘De een trekt er heen, de ander niet’, meende Turi en deed een fermen haal aan
zijn leege pijp.
Het was donker geworden.
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Daar worden ergens raketten afgeschoten, zei Balla, omhoogziende langs den
zwarten italiaanschen hemel.
‘Vallende sterren zijn het’, deelde, ernstig als altijd, Jellinek mee, die in de vier
oorlogsjaren noch het zuipen noch het kankeren aangeleerd had, ja zelfs afkeurend
zijn hoofd schudde als het ons eens gelukte eten te gappen.
‘Val - vallende sterren?’ sprak Balla langzaam.
‘Jongens, straks zullen we heel andere sterren naar beneden zien vallen, de oude
Lieve Heer, heeft wel wat beters te doen dan zich nu met zulk vuurwerk bezig te
houden! Kinderspel! Voor oude soldaten is dat niets, hoogstens voor roodneuzige
rekruten.’
Na middernacht kwam het vuurwerk los. Bij duizenden verspatten de roode en groene,
de Iila-kleurige en melkwitte raketten. Ergens in de verte brulde zwaar geschut,
rondom kraakten de veldbatterijen. In het begin kon men de verschillende geluiden
nog onderscheiden, later trokken zij zich samen en versmolten tot één aanhoudend
en oorverdoovend geraas. Af en toe flitsten grillige sterren over den violetten hemel.
Onophoudelijk hagelden kogels en groeven diepe kuilen in de donkere vlakte, welke
achter de Piave lag. Het ouderwetsche vuurwerk van den ouden god verhield zich
werkelijk als een kinderspelletje tot dit grootsch vuurwerk, dat de
oosterijksch-hongaarsche artillerie opgezet had.
Iets verder echter, ginds achter de rivier, zwegen de onzichtbare Italiaansche
troepen.
‘Nou, bij jullie in het dorp krijg-je zooiets niet te zien, wel?’ wendde Balla zich
tot
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Turi, die languitgestrekt naast me op het dak van den wagen lag.
‘Zonder dat redden we het ook wel!’ gaf Turi ten antwoord.
Bij het aanbreken van den dag bouwden de oostenrijksche en hongaarsche
troepen-afdeelingen schipbruggen en trokken de Piave over. Ongeveer vijf kilometer
achter de rivier hielden wij halt. Met luid gezang trokken de soldaten ons voorbij.
De Italiaansche troepen zwegen nog steeds. Twee dagen na dezen rivierovertocht
keerden die deelnemers aan den aanval terug, die levend ontkomen waren. Zij zongen
geen liederen meer.
De geschiedschrijver schat het getal der aan de Piave gevallen oostenrijksche en
hongaarsche soldaten op 150.000 à 200.000.
W.L. Nr. XVI behoorde tot de beste en volledigste lazaret-treinen van het hongaarsche
roode kruis en was uitsluitend voor de heeren officieren bestemd. Officieel gold hij
als een uit slaapwagens samengestelden trein, maar in werkelijkheid bestond hij uit
reserve-spijswagens. Iedere wagon bevatte soms twaalf bedden. De trein kon tesamen
zes en negentig gewonde officieren opnemen. We namen de gewonden achter de
vuurlinie op, na een eerste verband gelegd te hebben, en leverden hen eenige dagen
later af op plaatsen waar het rustiger toeging.
Het medisch personeel bestond uit een hoofdarts, zijn assistent - den vaandrig en twee ziekenzusters. Buitendien was aan W.L. Nr. XVI een sergeant-majoor met
dertig soldaten toegevoegd.
Den tweeden dag na den Piave-slag werd de hoofdarts ziek aan besmettelijke griep
met hooge koorts. De vaandrig nam het kommando over. Hij was het, die het bevel
ontving, twee duizend één honderd gewonde soldaten naar Hongarije te brengen.
Dat men deze twee duizend één honderd soldaten geen eerste verband gelegd had,
bemerkten wij eerst, toen wij hen in de wagens begonnen te verzorgen. Toen wij er
mede klaar waren, zagen wij er uit, alsof wij in volle uitrusting in bloed gebaad
hadden.
Vaandrig Reffy liet mij roepen. Hij droeg een witte met kolossale bloedvlekken
bedekte linnen kiel.
Zijn gezicht was bleek-groen.
‘Allen ondergebracht?’
‘Tot uw orders! Op den vloer, over elkaar.’
‘Is een doorgang vrijgebleven?’
Inplaats van, zooals het voorschrift luidde, te antwoorden, haalde ik slechts de
schouders op.
‘Kastl is ziek’, zei de vaandrig. ‘Hij kan de zon niet verdragen. Loop langs den
trein, en roep bij elke wagen, dat men de ramen sluit, opdat die verdomde vliegen
niet.........’
Zonder den zin te voleinden, gaf hij het teeken, dat ik afmarcheeren kon.
In den zevenden wagen werkten we met z'n vieren:
Balla, Turi, Jellinek en ik.
‘Hier ruikt het niet meer naar bloed, maar naar pest’, zie Balla.
Turi knikte zwijgend......
Balla kleedde zich spiernaakt uit, wij drieën volgen zijn voorbeeld.
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De trein vertrok. Door het dreunen der wielen was het gekerm niet te hooren. Het
verzonk in het steunen en schreeuwen en zuchten der gewonden, die tegen elkander
stootten, in bloed en drek over en door elkaar lagen.
We waren om twee uur 's middags vertrokken.
Tegen zes uur - we hielden juist stil - riep de kok door de openstaande venters,
dat we het eten moesten halen.
Om niet op de gewonden te trappen, sprongen Turi en ik door het venster naar
buiten. Op de zelfde manier sleepten wij ook den grooten ketel naar binnen.
‘De helft zal van honger krepeeren’ klaagde vader Hübchen. Hoe...... voor den
duivel...... kan men dan in deze kleine keuken avondeten voor zoo'n massa menschen
koken? De hemel mag het weten, maar mijn schuld is het niet.
Turi maakte een gebaar, dat hij gaan kon.
In onzen wagen lagen minstens tweehonderd menschen. Maar slechts tien handen
hielden ons de nappen voor om te laten vullen. Ook wij vier namen van de
kummelsoep, die vader Hübchen vandaag bijzonder zorgvuldig bereid had.
Balla was de eerste, die van de roestbruine bouillon at, maar oogenblikkelijk weer
uitspuwde.
‘Bloed!’ zei hij en rilde, alsof hij werkelijk bloed gedronken had.
Ook ik nam een slok, op hetzelfde oogenblik kneep een braakneiging mijn keel
dicht. Zwijgend goten Turi en Jellinek hun portie in den ketel terug.
Aan ieder station kwamen italiaansche vrouwen bij troepen naar ons toe. Met hun
keukengerei kwamen zij en bedelden om afval. Vaandrig Reffy stond toe, het geheele
avondeten onder haar te verdeelen. In haar zangerig italiaansch riepen zij den zegen
van de Madonna over ons uit.

Links richten

270
's Morgens deelde de vaandrig mede, dat wij de dooden uit moesten zoeken en aan
het naaste station afladen.
‘Die schijnt ook een slag van de molenwiek gekregen te hebben.’ bromde Balla.
‘Wie, in duivelsnaam, kan nou uitvinden of iemand dood is of levend?’
‘Wie niet schreeuwt, is dood!’ onderscheidde Turi.
‘Dat heb je zeker bij het zwijnenhoeden geleerd?’
‘Precies!’
Met veel moeite trokken wij tien lijken onder de levenden vandaan en sleepten
hen het venster uit.
De stationskommandant, een kleine, grijsharige eerste-luitenant, begon een
scheldkannonade te houden.
‘Waar moet ik dan al die lijken bergen? Denk jullie soms, dat ik een
begrafenisonderneming heb?’
‘Onder de levenden kunnen we hen niet laten liggen, en lijkwagens hebben we
niet’ riep Reffy opgewonden.
‘Dat is vandaag al voor de derde maal dat mij een doodentransport wordt
overgedaan. Hoe lang moet dat dan nou nog voortgaan? Neen, en nogmaals neen!
Smijt ze meteen maar weer door het venster naarbinnen! Zoo gebeurt het nog?’
Toen hij uitgeraasd had, liet hij een goederenwagen aan onzen trein aankoppelen,
waarin wij alle dooden inlaadden......
Des avonds zochten wij nogmaals de dooden er uit. Den volgenden morgen echter
lieten we het zoo. En zoo ging het naar Budapest.
Op den zevenden dag kwamen wij eindelijk te Budapest aan, waar wij ons transport
afleverden. Ik was bij de aflevering niet aanwezig, en weet tot op den huidigen dag
nog niet, hoeveel van de tweeduizend in leven zijn gebleven. Op den derden dag van
onze reis werd ik ziek. Mijn maag was leeg, maar toch leed ik voortdurend aan
misselijkheid.
De vaandrig zond mij naar den proviandwagen en beval, dat ik het me gemakkelijk
zou maken op de meelzakken. Naast mij lag Jellinek, rillende van koorts. Beiden
hadden wij van den vaandrig slaappoeder gekregen.
Toen ik weer tot bewustzijn kwam, was de trein reeds leeg, de bedden
gedesinfecteerd, vloer en wanden afgewasschen met lysol. En toch rook het in den
wagen steeds maar naar bloed.
‘Die stank zit niet in de wagen, die heb je in je neus!’ zei de nieuwe hoofdarts, die
ons te Budapest toegevoegd was - de oude was intusschen aan de griep gestorven.
‘Schaam jullie je niet? Jullie simulanten!
En dat na vier oorlogsjaren!’
‘Daaraan ligt het juist, dokter, aan die vier jaren!’
Bij het avondeten kregen we rum. Eten konden we niet, de rum echter dronken
we op tot den laatsten druppel.
Gewoonlijk gingen we na het avondeten, als er niets te doen viel, wat kaarten.
Dezen avond echter voelden we er geen lust toe. We zouden ons wel op andere wijze
amuseeren.
‘Nu duurt het niet lang meer’ zei Jellinek, die in vredestijd ergens in een
Donaudorpje, waar de wolven elkander goeden nacht zeggen, leeraar aan een
volksschool geweest was. ‘De russen hebben al vrede gesloten.’

Links richten

‘Men schijnt de grond daar onder het volk verdeeld te hebben’ zei Turi, die
daglooner was geweest op het landgoed van den graaf Schönborn.
‘Voor den oorlog hadden wij in Ujpest, op de electriciteitsbedrijven, een rus’,
vertelde Balla.
‘Die sprak een wonderlijk koeterwaalsch, maar we luisterden graag naar hem en
hij vertelde graag. Hij had het over Siberië, over de Czaar, over de russische revolutie,
die naar je weet, uitbrak na de japansche oorlog. Och, luisteren deden we, maar we
dachten, dat de helft van wat hij vertelde maar opschepperij was. Het joch mag dan
gesnoefd hebben: hij heeft de revolutie voorspeld, en wij hebben hem uitgelachen.
Nu is het zijn beurt om ons uit te lachen.’
‘Ja,’ zei Balla na een korte pauze, ‘nu ben ik al zeven jaar in de arbeidersbeweging,
heb zooveel gelezen, zooveel geleerd, was op de ‘Volksstem’ geabonneerd, weet,
wie Marx en Lasalle waren, en toch, om de waarheid te zeggen, ik snap niet hoe de
russen het klaar gekregen hebben.’
‘Hoe ze het ook begonnen mogen zijn - ze hebben het knap gedaan!’ verklaarde
Turi, ‘Men moest bij hen in de leer gaan.’
‘Lenin!’ zei Jellinek zacht, meer tot zich zelf, dan tot de anderen.
's Morgens rapport, voorlezing der legerbevelen. In rij en gelid stonden we
opgesteld voor de opgepoetste, brandheldere, met roode kruizen getooide Lazarettrein
W.L. Nr. XVI.
De nieuwe hoofdarts had zich zoo fraai mogelijk opgedirkt, zoo dat het de hoofdstad
des lands tot eere strekte.
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Na het rapport trok de sergeant-majoor met den koperen neus het ‘Bolschewisme’
uit zijn zak. Weer begon het mompelen en haspelen; zoodra het hem echter voorkwam,
dat de hoofdarts luisterde, verhief hij de stem en bazuinde hij de gruwelen der
bloeddorstige dieren - de bolschewisten - de wereld in:
‘Te Kiew werd een geestelijke, benevens zijn vrouw, opgehangen, omdat hij weiger
e op het crucifix te spuwen......’
(vert. v.d.W.)

ons leger
door p.h.a. de wit
Slenterende slungels, in de avondstraten
onzer steden, joelend naar veile meiden:
het zijn Nederland's dappere soldaten,
die de revolutie zullen bestrijden.
Zij zullen in 's land's meest benarde uren
onwrikbaar om kluis en brandkasten staan zij zullen zich gedwee tot den strijd aan laten vuren
en vastberaden voor 't suikerdividend den dood ingaan.
Gij, kruiperige, afgestompte slaven,
hoort gij ons huilend, tergend hoongelach?
Gaat voor jullie vervloekte heerschers draven:
als altijd betaal je toch het gelag.

leve de b.v.l.
door levien de bree
Provinsiaal dagblad meldt: Zaterdag hield de Bijz. Vrijw. Landstorm alhier haar
jaarlijksche schietwedstrijd. Toen om twee uur met schieten begonnen werd, bleek
de opkomst verrassend groot. Er werd met veel animo geschoten en herhaalde malen
moest worden gekampt alvorens......... enz.
In het slotwoord wees de voorzitter er op, dat de B.V.L. gelukkig steeds weer
paraat blijkt, om, als 't moet het revolutiegevaar te keeren. Na een driewerf hoera
voor de Bijzonder Vrijwillige Landstorm werd de bijeenkomst voor heden onder
dankzegging gesloten.
Zaterdagmiddag. Terwijl metaalbewerkers en kerels-van-onder-de-zak in een benepen
kuipje het stof en de zorgen van hun achtenveertigurige werkweek weg spoelen,
komen burgerbaasjes en een verwaaid gezel - uit de kristelike vakbeweging - op de
banen der MILITIE schietoefening houden.
En vanmiddag is het feest, vanmiddag is het prijsschieten. Daarom zijn er nu niet
zéven, maar wel twintig leden.
Op een schraag-tafel staan uitgestald: een klokstel, een servies, een bloemvaas,
een doos postpapier; een kisje Karel I, een kleiner kisje siegaren, een doosje Petitos
en verschillende dozen siegaretten.
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Het klokstel is van marmer en rood en blauw geaderd, op de doos van het postpapier
is een portret van de Koninklike famielie, verder geen bijzonderheden.
Meneer Schrielers leverde de prijzen. Schielers doèt in gelanterieën en hij is
bovendien al jaren lid. De siegaren en siegaretten zijn van Stomp. óók lid.
Het eerste schot is gevallen: een acht.
Ze schieten op een schijf van tien, met vijf patronen; desgewenst twee proefschoten.
Roodharige agent schiet vierenveertig. Een boerige bakker haalt nog twee erbij.
Als er één ‘roos’ schiet is het steevast: wéér een kommunist, en de man van de
admieniestratie schrijft: tien.
Ze schieten goed: acht, tien, zeven, negen, negen, tien......
Een werkloos schoenmakersknechtje blijft beneden dertig. Net als de anderen,
komt ie om een prijs, maar hij kàn niet schieten. Dan maar de poedel!
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De zoon van Schrielers is an schot. Wéér een kommunist. Negen. Wéér een
kommunist. De zoon van Schrielers is een goed schutter: zevenenveertig punten.
Een dikke kolenhandelaar (kolenmeneer zeggen ze bij ons.) smeert gewiekst ieder
een lootje voor Pro Rege aan. Wie zou het ook weigeren, 't is voor een goed doel!
Wéér een kommunist. Ja ja, er wordt om gestreden!
Vijfenveertig,
vierenveertig.
zesenveertig.
Die geschoten hebben, roken en praten, en monsteren de prijzen.
Dan begint er een over het schandelik geval in die jute-fabriek. Daar heeft een
opruier zijn sjef neergeslagen. Gedrieën hadden ze aanzegging gekregen, moesten
ruimen voor goedkopere halfwasjes. Ja, beroerd genoeg, maar geen reden om je
superieeur bijna de hersens in te slaan. Waar blijft op zoo'n manier het recht?
Maar 't was vanzelf weer zo'n fanatieke roje. Bah, schorremorrie.
‘Hebben we allemaal een beurt gehad?’ roept de man van de admieniestratie.
Allemaaaal?
Ik moet nog, grapjast de slagerspatroon, die maar veertig punten gehaald heeft.
Hà-ha, zou je wel willen hè. Nee man, die siegaren gaan je neus voorbij. En nou
had ie waarachtig nog al op dat spulletje gerekend, spot een groenteboertje, wijzend
op het klokstel.
Rekening wordt opgemaakt. Hij nummer een, meneer Dinges de tweede, diè de
derde; bij elke toekenning een hoeratje.
En als de voorzitter met zijn driewerf hoera besluit, schreeuwen Schrielers en
zoon, plus het schoenmakersknechtje het hardst. De laatste heeft een bon, om drie
pond worst te halen, de eerste hebben weer het klokstel en de bloemvaas ingepalmd.
Vanavond zie je ze weer bij de winkelvoorraden staan, dat wil zeggen: de
artiekelen. Schrielers en zijn zoon staan achter de toonbank, tot de revolutie uitbreekt!

barmhartigheid
Ik lees: aan de deur wordt niet gekocht.
Drukwerken worden niet teruggegeven.
't Is ook geen doen om telkens wéér te geven
En bovendien: die open deur, dat tocht!
Uw straat blijft schoon. Het uitschot van dit leven
- Heeft 't niet vrijwillig zelf zijn nood gezocht? Vermijdt uw wijk en met een groote bocht
Zoekt het de paupers, die steeds milde geven.
O! bourgeoisie! gij, van ons volk het puik,
Dat speculeert, belastingen ontduikt
En onze armen op uw stoep laat smachten!
Boven zal u ééns loon voor werken wachten:
Uw God - paljas! - Streelt reeds Zijn vetten buik
En zegent hen, die ons Zijn zegen brachten!

Uit: De Stem om de Villa
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Een bundel aanspraken van
Horman Tretzki.
Vertaling Geert den Brabander.

herinnering aan clara zetkin
door kurt
Stuttgart, de hoofdstad van Würtemberg ligt in een keteldal. Als men de met bosschen
begroeide hoogten, de z.g. Bobser, opgaat, en den straatweg langs in de richting van
Sillenbuch, ligt op een afstand van ongeveer tien minuten van dit dorpje, aan den
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rechterhand en verscholen in een tuin, het kleine huisje, waarin Clara Zetkin vele
jaren van haar leven gewoond en gewerkt heeft. Slechts weinig arbeiders-leiders op
beide halfronden, wien dit huisje niet eens als toevluchtsoord heeft gediend. Rosa
Luxemburg verbleef er bijna elk jaar eenige weken. Franz Mehring en Karl Liebknecht
liepen er in en uit, en als Lenin van Zürich naar Stuttgart reisde verzuimde hij niet
eenige uren in de landelijke eenzaamheid naar Sillenbuch te gaan. MacDonald,
Mussolini, Briand hebben in dit huis gastvrijheid genoten in een tijd, toen zij nog
niet verworden waren tot hetgeen ze nu zijn.
Hugo Wolf, de bekende componist, heeft hier vele van zijn mooie Möricke-liederen
gecomponeerd, en de nijdige grijsaard Karl Kautsky, toen reeds in viltpantoffels,
dommelde steeds maar weer in in zijn leunstoel, als de discussies het tijdstip van zijn
slaapuurtje overschreden. Als Clara over haar Sillenbucher huisje vertelde, bestond
er geen aantrekkelijker, oorspronkelijker, en interessanter vertelster dan zij, dan zat
men als geboeid te luisteren, om naar niets van hetgeen zij vertelde, te laten ontgaan.
Nog met het gedonder van het geschut in de ooren, en den zoeten smaak van het
lazaret in den mond, kwam de schrijver dezer regelen als piepjong soldaat in de eerste
dagen na de ineenstorting van het Wilhelm-isme en Imperialisme, in het huisje bij
Sillenbuch. Hij voelde zich eenigszins beklemd.
De naam van Clara, de onverschrokken strijdster tegen den imperialistischen
oorlog, die in een adem door genoemd werd met Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg,
was voor hem omkranst met een soort aureool. Toen hij schriftelijk om het bezoek
verzocht, had hij een erg kleinburgerlijken brief gezonden, en een hagel van verwijten
was neergedaverd op den argelooze. ‘Gnädige Frau’ kan iedere domme gans zich
laten noemen.
Zij was kameraad, en kameraad was haar hoogste eeretitel. Maar vervolgens merkte
zij, dat ik nog jong, onervaren en zoekende was, dat ik mij zonder verplichting op
het werk van Marx en Engels geworpen had, en dat ik mij eerlijk de moeite wilde
geven om een goed kameraad te zijn. Ik vertelde haar van mijn plan om in de
Würtemberger Universiteitsstad Tübingen een revolutionnaire studentenclub op te
richten.
Toen werd haar vertrouwen sterker. Wij scheidden na dit bezoek als goede vrienden
en zij beloofde met deze club samen te werken en zooveel als het haar mogelijk was,
te ondersteunen.
Kameraad Zetkin heeft, op een wijze als wij zelfs niet gehoopt hadden, haar woord
gehouden. Ik was in dien tijd dikwijls des Zondags haar gast in Sillenbuch, zooals
zij van haar kant ook vaak naar haar Tübinger studenten kwam. Clara abonneerde
zich destijds op de ‘Tübinger Chroniek’, het plaatselijke blad, alleen met het doel
om te zien, welke politieke bijeenkomsten onze tegenstanders daar hielden. Telkens
als zij ontdekte, dat een van haar ‘bijzondere vrienden’ daar zou optreden schreef zij
mij een langen brief met instructies over de vermoedelijke uiteenzettingen van den
tegenstander, zijn manier van argumenteeren, en over de wijze, waarop men met
hem in discussie diende te treden. Dat waren precies uitgestippelde aanwijzingen,
welke door ons zorgvuldig betracht werden, en die ons de aanvankelijke schuwheid
voor openbaar optreden in een debat ontnamen. Zij legden den grondslag voor een
opmerkelijk politieken invloed in dit stadje, waarin zeer vele kleinburgers woonden.
In dezen tijd - het was in de zomermaanden van 1919 - sprak kameraad Zetkin
zelf in openbare vergaderingen te Tübingen. Ik herinner me een buitengewoon goed
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geslaagde bijeenkomst in de Museumzaal. Voor een gehoor van 1200 man, meest
studenten, sprak Clara voor de geheele professorschare der nationaal-oeconomische
faculteit. Vijf of zes professoren kruisten in het debat met haar de degens. De
vergadering duurde tot 2 uur des nachts. Clara slaagde erin om de heeren professoren
op hun eigen terrein terug te dringen door haar verbazingwekkende kennis, haar
volmaakt geheugen en door haar dialectische en psychologisch gerichte wijze van
discusseeren, en wel zoodanig, dat deze heeren het later wel lieten om met Clara in
een openbare discussie te treden.
Het wetenschappelijke ‘prestige’ dezer heeren had door dat ééne debat een sterke
aderlating ondergaan.
Door dezen gezamenlijken arbeid was een nauw kameraadschappelijk verband
ontstaan tusschen Clara en de revolutionnaire studenten van Tübingen.
Dat was ook de grondslag voor een episode, die naar mijn weten tot dusver niet
openbaar bekend is, doch verdient onthouden te worden. Kameraad Zetkin werd in
dezen tijd dikwijls bedreigd. Zij was van de vier bekende revolutionnaire leiders, de
eenige die nog leefde. Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg vermoord, Walter
Mehring stierf korten tijd na den moord op beide leiders aan de gevolgen van de
gevangenisschap in den oorlog. Leo Jogisches, de organisator van den ‘Spartakusbund’
gedurende den oorlog wien het door uiterst bekwamen conspiratieven arbeid gelukt
was, den moord op Rosa en Karl volledig op te helderen, en die zich daardoor de
geweldige haat van de contra-revolutie op den hals gehaald had, was in Maart op
laaghartige wijze door witte bandieten uit een hinderlaag vermoord. Leviné, Eisner,
Landauer gedood.
Het doelwit van een nieuwen aanval was in de eerste plaats kameraad Zetkin.
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Er ging geen dag voorbij, waarop zij geen bedreiging-met-den-dood ontving. Hoe
gevaarlijk de situatie voor Clara was, bleek uit de eenzame ligging van haar woning
en uit het feit, dat zij, hoewel afgevaardigde van de onafhankelijke
sociaal-democratische party, wegens de groote politieke verschillen, die zij had met
de Stuttgarter ‘Orts-Verein’, geen verzoek wenschte in te dienen om bescherming.
Deze voor Clara gevaarlijke positie liep op tot een hoogtepunt in Juni 1919 toen
net ultimatum der geallieerden tot aanneming van het verdrag van Versailles
afgeloopen was, en de duitsche regeering nog steeds geen antwoord had gegeven.
De politieke verhoudingen waren tot een hetze uitgegroeid. Ieder uur kon de grootste
verrassingen brengen. In Stuttgart had zich, evenals in Januari te Berlijn, in een der
eerste klasse hotels een veemgericht genesteld, 't welk de opdracht had, onmiddellijk
na de afdoening van het verdrag van Versailles, de leidende koppen der
arbeidersklasse uit den weg te ruimen. Het was, als ik me niet vergis, op een
Zondagavond, dat ik met eenige roode studenten van een agitatie-tocht terugkeerde
in ‘Den Gouden Os’. Clara wist, dat wij Zondagavonds meest daar te samen kwamen.
Tijdens het avondeten werd ik aan de telephoon geroepen. Op mijn vraag wie aan
den anderen kant was, kreeg ik geen antwoord, maar aan de stem wist ik, dat het
kameraad Zetkin zijn moest.
‘Kunt u oogenblikkelijk met eenige vrienden komen? Het is dringend noodzakelijk.
Komt u alstublieft onmiddellijk, voordat er iets gebeurt.’
‘We zijn zoo spoedig mogelijk bij U.’
Het gesprek wordt afgebroken. Ik ga meteen naar mijn kameraden, licht hen kort
in, en ons besluit staat vast om met ons vieren naar Sillenbuch te rijden. De een zorgt
voor geld, een andere zoekt brownings en munitie bijeen, een derde huurt een gesloten
personenauto. Binnen een half uur raast de wagen door de straten van
Tübingen-Stuttgart tegemoet. We zetten den chauffeur, een weddenschap voorgevend,
tot den uitersten spoed aan. Onderweg treft ons autopech, zoodat wij een lange
onderbreking hebben. Eindelijk zijn wij tegen 11 uur des avonds in de nabijheid van
Clara's woning. We doen de auto stoppen, en snellen dan voorzichtig verder. De
bekende socialistenfluit! Clara herkent ons; zij is reeds reisvaardig, en verheugd, dat
wij haar afhalen. Zij is geheel alleen thuis. Op den terugtocht vertelt zij ons, hoe
ernstig de situatie voor haar was.
‘Nee, nee,’ zegt zij, ‘de contra-revolutie kan en zal mij niet het lot van Karl en
Rosa doen ondergaan!’
Clara is na deze aanvankelyke opwinding vroolijk en opgewekt.
Wij deelen haar mede, dat de regeering teruggetreden is, en dat Hermann Müller
de nieuwe regeering overgenomen heeft. Dadelijk vertelde zij ons de
belangwekkendste episoden uit het leven van Hermann Müller, welke voor den
nieuwen rijkskanselier niet direct vleiend, maar des te karakteristieker waren. In
Tübingen aangekomen, brachten wij Clara bij een onzer onder dak. Zij hield zich
daar ongeveer een week verborgen, tot de binnen- en buitenlandsche politiek wat
rustiger geworden was.
Ik herinner mij nog iets uit de zomermaanden van 1919. Ik ontving op een avond
een telegram, waarin Clara mij verzocht haar den volgenden morgen van het station
af te halen. Zij moest - ook de parlementaire verplichtingen nam zij zeer ernstig en
grondig op zich - in den namiddag met de vrouwelijke afgevaardigden van den
Wurtemberger Landdag de gynaekologische kliniek bezichtigen, die zich in een zeer
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slechten toestand bevond. Clara kwam van Berlijn, had gebruik gemaakt van den
nachtsneltrein en kwam zeer vermoeid en uitgeput in Tübingen aan. Haar bleek
gezicht, haar moede gang deden mij ten zeerste bezorgd zijn. Eerst toen wij haar een
kamer binnen leidden, begon zij te spreken. Zij sprak smartelijk en met groote
inspanning.
‘Dat was de zwaarste dag van mijn leven, kameraden! Het ging bijna niet, maar
ik heb mij er toch doorgeslagen. Het was als een eeuwigheid, deze rede aan het graf
van Rosa. Elk oogenblik vreesde ik in elkaar te zullen storten. Allen, die op
‘Friedrichsfelde’ op dezen zomermiddag samengestroomd waren, de intiemere
vrienden en partijgenooten, die aan het graf stonden, hadden het recht hun gevoelens
en stemmingen te uiten, en ik, die een geheel leven met Rosa verbonden was, die
haar het naaste stond, ik moest mij goed houden, ik mocht mij niet overweldigen
laten. Het was alsof de gebeurtenissen van de laatste zes maanden zich in dit oogenblik
geconcentreerd hadden: al de gewichtige en verantwoordelijke beslissingen, al de
vreeselijk slagen van de contra-revolutie, al de bittere persoonlijke vervreemdingen,
die juist in deze dagen mijn hart verscheurden......’
‘Maar het ging toch, partijgenoote Zetkin.’
‘Het ging!’ zei ze toonloos en licht verstrooid.
Het ging, en het was bijna een wonder, hoe steeds weer haar heldere, taaie, en
wilskrachtige geest over dit gebrekkig lichaam getriompheerd had.
Clara was de laatste jaren lichamelijk nog slechts een schaduw van haar zelf.
Nauwlijks nog kon zij de pen in de hand houden, blind, toch altijd weer door een
innerlijk vuur opgejaagd, bedwong zij de lichamelijke gebreken om met het
geschreven en gesproken woord voor de bevrijding der arbeidersklasse te strijden.
Het laatste,
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wat de arbeiders der geheele wereld van haar hoorden was een aangrijpende oproep,
welke zij als presidente van de Internationale Roode Hulp voor de anti-fascistische
hulpweek schreef, een wakkerschuddende kreet tot plicht der solidariteit voor de
offers der bloedige Hitler-dictatuur! Een groot werk over de rol der duitsche
sociaal-democratie, waaraan zij nog op den sterfdag werkte, bleef onvoltooid. Haar
laatste woord was een smartelijk: ‘Rosa’. Nog in den doodsstrijd was haar geest
bewogen door de herinneringen van vriendschap, welke haar met Rosa Luxemburg
verbond. Het is voor ons allen moeilijk te beseffen, dat CLARA ZETKIN niet meer
onder ons verwijlt, dat haar vurige, breede, en dappere geest door den dood gebluscht
is, dat dit groot en helder leven heen ging, dit leven, dat met alle vezels van hart en
hoofd de zaak der arbeidersklasse was toegedaan.
(vert.: v.d.W.)

provocatie slot
door jef last
In de meeste gevallen verloopt zoo'n jongensstaking even spontaan als ze is
opgekomen. De groote bonden, doodsbenauwd dat ze straks aan de oudere arbeiders
een stakingsuitkeering moeten geven, als het heele bedrijf stil ligt, kanten zich fel
tegen de rebellen en maar al te vaak laten de oudere arbeiders zich bepraten om
onderkruiperswerk te verrichten; uit drie ploegen van klinkers worden twee ploegen
gevormd, terwijl een deel van de tegenhouders het werk overneemt van de
nageljongens. En de jongens zelf, die meestal niet georganiseerd zijn en niet in staat
om een behoorlijke eigen leiding te kiezen, raken het hoofd kwijt, de staking begint
te verloopen en na een poosje is er van de heele actie niets meer over.
Dit keer echter ging het anders.
Niet voor niets had Frits Reeders zooveel avonden grondslagen en tactiek
bestudeerd van de vakbeweging. Niet voor niets had hij zich door de ouderen laten
vertellen hoe het bij de groote metaalbewerkersstaking van 1921 toeging. Ditmaal
bleef het niet bij rumoerige bijeenkomsten ergens buiten op een veldje, er werd een
zaal gehuurd, een vergadering gehouden, een stakingscomité gekozen, er werden
posten uitgezet en steunlijsten gingen rond aan de andere werven, een systematische
campagne werd opgezet om de oudere kameraden, die nog in het bedrijf stonden, te
bewerken.
Van dit alles was Frits Reeders de ziel, maar wanneer hij er in slaagde de wilde
jongensactie tot een reëel stuk strijd op te bouwen, dan lag toch voornamelijk het
geheim daarin, dat hij in alles de raad van de oudere kameraden der R.V.O. opvolgde.
Daardoor was hij in staat de pogingen der reformisten te doorkruisen, om zich van
de staking meester te maken; daardoor kon de staking tegelijkertijd tot een belangrijk
stuk revolutionaire scholing worden.
Toen de staking zijn 3e week inging, gebeurde het onverwachte. Natuurlijk had het
stakingscomité zijn eischen geformuleerd en voorgelegd aan de directie: Betere
contrôle der tarieven, 10% tariefsverhooging, geregelde uitbetaling van een minimum
voorschot, betere schaftlokalen, een overdekte fietsenbergplaats en dergelijke. Er
waren weinig optimisten, die verwachtten, dat de directie hierover ernstig in
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onderhandeling zou willen treden, een directeur van een groote werf toch, kan, voor
zijn prestige, zich niet door snotjongens de wet laten stellen; in het beste geval
verwachtte men een aankondiging op het
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zwarte bord, dat die en die verbeteringen doorgevoerd worden en de jongens op een
bepaalde dag zich weer voor werk aan kunnen melden.
Maar de tijd voor deze staking was zeer gunstig gekozen. Het was, na de vele
klappen die de werf in de krisis had gekregen, absoluut noodzakelijk zoo spoedig
mogelijk de nieuwe orders uit te voeren, bovendien drong de Japansche gezant bijna
dagelijks op versnelde uitvoering van het werk aan. Bovendien echter was de geest
onder de oudere werklieden, na de groote loonsverlaging, zoo onrustig, dat men ieder
oogenblik kon vreezen dat zij, onder de voortgezette propaganda, het voorbeeld van
de jongens zouden volgen.
Zoo kwam het, dat de stakingsleiding onverwachts bericht kreeg, dat ze om 11
uur verwacht werd bij de directie.
Het is geen kleinigheid voor jongens die nauwelijks hun Hollandsche taal behoorlijk
beheerschen, om plotseling in het allerheiligste der fabriek, in het deftige kantoor
van de bedrijfsleiding toegelaten te worden. Alles stemt er tot bescheidenheid: de
zware stilte, de dikke tapijten waarover hun lompe werkschoenen voortschrijden, de
luxe der meubileering, die hun de armelijkheid van hun eigen kleeding als het ware
dubbel doet beseffen. Verlegen hun pet in de handen draaiend, staan de groote
lummels in het kantoor, alsof ze achter elkanders ruggen dekking zochten, en kijken
als gefascineerd naar den directeur, die hun, van achter zijn magistraal bureau ministre
door zijn goedomrande brilleglazen doordringend aanziet. Alleen Frits Reeders heeft
zich eenigszins losgemaakt van hun groep, fier en trotsch beantwoordt hij den blik;
hij voelt zich de verantwoordelijke leider der delegatie; hij voelt zich voor het eerst,
oog in oog met den klassenvijand.
De directeur heeft Frits Reeders een oogenblik nieuwsgierig opgenomen, dan
kruist hij de handen plechtig voor zich op de tafel en begint te spreken, waarbij hij
zich demonstratief voornamelijk wendt tot de overige jongens.
Ach, wat kan de directeur mooi spreken!
Hoe menschelijk is zijn stem, wanneer hij de moeilijke toestand schetst van ons
vaderland in den crisis en de zware zorgen, die op de schouders der leiders van het
bedrijfsleven drukken. Zeker, hij wil niet ontkennen, dat de jongens misschien onder
de opvoering van het arbeidstempo en de noodzakelijke wijzigingen in de
bedrijfsleiding geleden hebben. Er is misschien inderdaad te weinig rekening met
hun belangen gehouden. Hij heeft verschillende der kleinere grieven onderzocht en
juist bevonden. Nog deze zelfde ochtend is er opdracht gegeven om een overdekte
schuur voor hun fietsen te bouwen. De directie is bereid om in deze dingen een zoo
tegemoetkomend mooglijke houding aan te nemen, al betreurt ze het, dat men zich
door communistische hetsers op het sleeptouw heeft laten nemen in plaats van de
grieven op behoorlijke wijze ter kennis van de bedrijfsleiding te brengen. De heele
staking met alle loonverlies en schade had dan voorkomen kunnen worden. Hij
waarschuwt de jongens vaderlijk voor politieke drijvers, die hun willen misbruiken
voor hun geheime en gevaarlijke oogmerken. Hij wil aannemen, dat de jongens, uit
onervarenheid, onder hun verkeerden invloed geraakt zijn. Daarom zullen er geen
revanche maatregelen genomen worden. Morgen om 7 uur kunnen alle stakers zich
aanmelden en zullen, voor zoover het bedrijf dit toelaat, zonder aanzien des persoons
weer te werk gesteld worden. De directie belooft een vertegenwoordiger van de
nageljongens in de
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bedrijfskern van de fabriek op te nemen, om ten allen tijde hun belangen naar voren
te kunnen brengen. Daartegen moeten de jongens garandeeren, dat ‘de gloeiende
nagel’ voortaan niet meer in het bedrijf zal komen. Op één punt moet de directie
echter helaas voet bij stuk houden. Van een verhooging der tarieven kan geen sprake
zijn. Hier gaat het niet om goeden wil, hier zou het voortbestaan van het bedrijf zelf
in gevaar komen. Met de buitenlandsche concurrentie is een verhooging der loonen
eenvoudig uitgesloten. Wanneer die eisch vastgehouden wordt, beteekent ze de de
sluiting van de werf. De jongens moeten zelf weten of ze de verantwoordelijkheid
nemen voor de honderden arbeiders, die daardoor werkeloos worden. Wat de directie
betreft, zij is gegaan tot de uiterste concessie en zij verwacht nu dadelijk een antwoord.
Opnieuw heerscht in het elegant gemeubelde kantoor een drukkend zwijgen, maar
het is aan de gezichten van de jongens te zien, dat zijn woorden indruk gemaakt
hebben. Langzamerhand begint de een tegen den ander te fluisteren. Frits voorziet
het oogenblik, dat er een naar voren zal komen om de voorwaarden aan te nemen.
Op dat oogenblik doet hij zelf een stap naar voren en zegt: ‘Wij kunnen hierover niet
beslissen; wij moeten uw voorstellen aan onze kameraden mededeelen.’
Een oogenblik verliest de directeur zijn geduld; zijn wenkbrauwen fronsen zich,
met een zware slag komt zijn vuist op het bureau neer. Doch hij is slim genoeg om
aanstonds de psychologische fout van zijn ongeduld te bemerken. Een slag op de
tafel, dat verstoort de illusie van een waardige menschelijke bespreking, dat roept
de sfeer op, waaraan de jongens gewend zijn, het korte afsnauwen, het met een vloek
bevelen van opzichters en bazen, daartegen zijn ze immers juist in verzet gekomen,
daartegen zetten ze zich onwillekeurig schrap. De directeur ziet de uitwerking van
zijn gebaar op hun gezichten, hij wach even, dan neemt zijn gezicht een mildere
uitdrukking aan en hij brengt met een vermoeide beweging de hand aan zijn
voorhoofd.
‘De directie had gemeend, op haar edelmoedig aanbod een directe beslissing te
mogen verwachten. Maar het is goed; ik verwacht “de heeren” om 3 uur hier terug
voor hun antwoord. Jelui kunt gaan, het onderhoud is afgeloopen.’
Nog nooit heeft Frits Reeders zulk een zware verantwoordelijkheid op zich voelen
wegen, nimmer werd hij tegelijkertijd door zooveel tegenstrijdige gedachten
besprongen als nu, terwijl hij, achter de andere jongens aan, van het kantoor naar de
poort loopt. Wanneer de directie zóó ver toegeeft, dan is het heel duidelijk, dat zij
knijp zit. Dan is er dus aan de eene kant zeker meer uit het conflict te halen, dat tot
nog toe werd geboden. De directie is klaarblijkelijk bang, dat de staking zich over
de oudere arbeiders uitbreidt. De directie heeft haast met haar 3 torpedojagers. Die
torpedojagers echter zijn bestemd voor Japan; het is volkomen klaar, dat ze gebruikt
zullen worden in de interventieoorlog tegen de Sowjet-Unie. Dat geeft aan een
grootere staking een belangrijk politiek perspectief.
Aan de andere kant echter heeft hij de indruk waargenomen, die het aanbod op
zijn makkers gemaakt heeft. Er is geen twijfel of het zal straks ook in de vergadering
diepen indruk maken. Er is nood in de gezinnen. Iedere jongen wordt thuis zwart
aangezien, als hij Zaterdag zonder centen thuis komt. En het is voor de meesten geen
denkbeeldig spook, dat de werf, net als die van Rijsdijk en Jaap Smit zal worden
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gesloten. Zal de sympathie voor de sowjet-unie, die in ieder nummer van de soc-dem.
en burgerlijke pers steeds belasterd wordt, daartegen opwegen? Zal er niet gezegd
worden, dat hij de jongens voor het belang van een politieke partij op wil offeren?
En hoe zal een mooglijke nederlaag op de mentaliteit van de nageljongens werken?
Hier kan Frits Reeders niet alleen beslissen, hier heeft hij het advies noodig van
de oudere makkers in de R.V.O. Maar hoe kan hij dat advies krijgen in de kleine tijd,
die hem overblijft voor de vergadering van de jongens begint. Driedubbele ezel als
hij geweest is, om vandaag zonder fiets naar het kantoor te komen!
Wanneer Frits Reeders het hokje van den portier voorbijkomt, flitst de gedachte door
hem heen: ik móét, wat het ook kost, een fiets hebben. De portier is een oud-gediende
van de marine, een onderofficiersziel, een trouwe knecht van de directie, die iederen
morgen met zichtbaar welgevallen het hek vlak voor de neuzen van de laatkomers
dichtsmijt. In andere gevallen zou Frits er zelfs niet aan gedacht hebben, om hem
om een dienst te vragen. Nu echter komt hij als het ware officieel van een onderhoud
met de directie en nood breekt wet.
- Peters, zegt hij, wij moeten vóór 3 uur over de voorwaarden van de directie
beslissen en ik moet eerst nog een paar menschen in de stad raadplegen, zou je me
voor deze eene keer niet even je fiets willen leenen?
Peters ziet den jongen scherp aan, de brutale vlegel die hij er al lang van verdenkt
de informaties te leveren voor de bedrijfskrant en die hij in stilte voor de carricatuur
van hemzelf in het laatste nummer aansprakelijk stelt, met een hangbuik en
spitsomhoog gerichte snorren.
Van die gevoelens laat hij echter niets blijken, wanneer hij vriendelijk antwoordt:
- Maar natuurlijk, kerel, zou ik je willen helpen, alleen.... het gaat niet, omdat mijn
achterband toevallig lek is.
Dan wrijft hij bedachtzaam langs zijn neus en zegt verder:
- Doet er niet toe! Je moet geholpen worden. Weet je wat je doet? Neem zoolang
een van de fietsen uit het hek daar.
- Een van de fietsen van de klinkers? vraagt Frits verwonderd, wel wetende dat
dit streng verboden is.
- Natuurlijk, voor zoo'n belangrijke zaak moeten we een uitzondering maken. Het
is tenslotte in het belang van de heele fabriek. Ik knijp een oogje toe en jij bent immers
al lang terug eer de fabriek uitgaat. Dan kraait er geen haan naar en niemand merkt
het.
Dat laat Frits Reeders zich geen tweede keer zeggen. Een sekonde later heeft hij
een fiets gegrepen, met één sprong zit hij op het zadel en jakkert over de slecht
gelegde keien naar de stad toe.
Nauwelijks is hij het hek uit of de portier neemt de horen van de telefoon op.
Wanneer Frits Reeders, aan het eind van de Oranjeboomstraat de politiepost voorbij
moet, wordt hij door twee agenten, die den weg versperren, aangehouden.
Op de terechtzitting maakt de officier van justitie in scherpe wijze front tegen de
onverantwoordelijkheid en leugenachtigheid van beklaagde.
- Het verhaaltje, dat hij den portier eerst om toestemming voor het nemen van een
rijwiel gevraagd heeft, kan geen oogenblik worden
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aanvaard. De geheele staat van dienst van den portier en zijn medaille voor moed,
beleid en trouw staan ons borg dat hij een dergelijke overtreding der voorschriften
nooit zou dulden. De beklaagde heeft eenvoudig gedacht, dat er op dit stille uur niet
op hem gelet werd. Toen de portier hem nariep, heeft hij zich over zijn stuur gebogen,
om niet herkend te worden. Slechts de tegenwoordigheid van geest van den beambte
is oorzaak, dat een diefstal kon worden voorkomen, die des te infamer is, omdat
beklaagde zich hier aan het eigendom van een zijner medearbeiders heeft vergrepen.
Zijn excuus, dat politieke beweegredenen hem tot zijn daad brachten, kan slechts als
een verzwarende factor gelden. De heeren communisten zullen moeten leeren inzien,
dat hun doel, om de maatschappij op misdadige wijze in beroering te brengen, geen
verontschuldiging is wanneer men zich als de eerste de beste boef aan andermans
eigendom gaat vergrijpen.
De officier van justitie acht den diefstal overtuigend bewezen en vraagt voor
verdachte een jaar tuchtschool en ter beschikkingstelling van de regeering tot den
meederjarigen leeftijd.
Niemand zal er zich over verbazen, dat de klasserechter den eisch van den officier
van justitie ten volle heeft ingewilligd.
Frits Reeders zit in de tuchtschool en zijn loopbaan als lid der kommunistische
jeugdbeweging is voorloopig onderbroken. Wat de nageljongens aangaat, zij hebben
dien middag de voorwaarden der directie aangenomen, slechts om te bemerken, dat
in het bedrijf alles op den ouden voet doorgaat. Hun verbittering en verontwaardiging
is er slechts door toegenomen en verschillende jongens zijn lid van de communistische
jeugd geworden. ‘De gloeiende nagel’ blijft nog altijd geregeld verschijnen. Geen
verbod van de directie is in staat om de jongens het lezen te beletten. En wanneer de
directeur, elken Zaterdag driftig het gecyclisteerde blaadje doorleest, dan ziet hij, tot
zijn onzegbare ergernis, onder aan, met vette letters:
Uitgave van de bedrijfsgroep der communistische jeugd genaamd ‘Frits Reeders’!

mededeelingen van het h.b. van links richten
Het thans verschijnende nummer is het laatste van den eersten jaargang. In plaats
van een 12e nummer ligt het in de bedoeling den abonné's op het einde van het jaar
een kalender aan te bieden. De nieuwe jaargang verschijnt in geen geval vóór 1
Oktober.
De afd. Rotterdam heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor een groote
anti-fascistische tentoonstelling in de maand September.
Het H.B. van ‘Links Richten’ belegde tezamen met ‘Het Roode Baken’ een
bijeenkomst van schrijvers ter voorbereiding van een gemeenschappelijke steunaktie
voor onze Duitsche kameraden.
Een bundel: ‘Schrijvers in de gevangenis’ met werk en levensbeschrijving der
vervolgde kameaden, zal 15 September verschijnen.
Het boek van kameraad Adekom: ‘Wij slaven van Suriname’, verschijnt 15 Oct.
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links richten p r e s e n t e e r u:
Een land verhongert
midden in Europa!
reportage over kurpatho-rusland, de czechische oekraïne door nico rost
Verkrijgbaar à 15 cents bij onze kolporteurs
De opbrengst komt geheel ten goede van onze aktie tot ondersteuning der
vervolgde Duitsche schrijvers!

B I N N E N K O R T V E R S C H I J N T : ‘de brouwerij van
oranienbaum’ reportage over een koncentratiekamp in duitschland
door den bekenden reporter nico rost
Tegen inzending van 12 cents aan postzegels aan te
vragen bij de administratie van Links Richten, Heleen
Ankersmit, Roelof Hartplein 4, Amsterdam.
De opbrengst wordt geheel besteed voor onze hulpactie voor de duitsche
schrijvers.
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Een nawoord bij de heruitgave van ‘links
richten’
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Cijfers zeggen maar weinig, we zijn er aan gewend geraakt. En toch hoef je er het
hoofdstukje ‘1929-1939. Enkele statistische gegevens’ in De magere jaren. Nederland
in de crisistijd door drs. Jan Beishuizen en Evert Werkman slechts op na te slaan om
te weten waarom het gaat. In 1929 was het jaargemiddelde van werklozen ± 50.000,
in 1930 73.600, in 1931 138.200, in 1932 271.100, in 1933 322.900... De stijging
gaat door tot en met 1936: 414.500. Daarna gaat het langzaam in dalende lijn en dan
nog gepaard met grote schommelingen. Over de toenemende oorlogsdreiging zullen
we maar niet eens spreken, hoewel die er ongetwijfeld bijhoort. Daar dankt men dan
een wat grotere werkgelegenheid aan.
Eén ding staat vast: achter iedere werkloze is een stuk menselijk leed verborgen
en het jaargemiddelde daarvan kan men statistisch niet berekenen. Er staat nog iets
anders vast: in 1929 is er een einde gekomen aan de economische hoogconjunctuur,
die vanaf 1920 heeft geduurd. Er is dan tevens een einde gekomen aan het romantisch
optimisme, dat kenmerkend was voor het Nederlandse socialisme van de jaren twintig.
Daarin had een arbeiders-cultuur kunnen ontluiken, de arbeidersjeugdbeweging was
er in tot bloei gekomen; het was ook de grote tijd geweest van een blijmoedige,
socialistische poëzie. Garmt Stuiveling noemt in Wegen der Poëzie (1936) enkele
titels van verzenbundels uit die periode: De nieuwe lent, Opgang, Bloei, Vogels van
Mei, Vlammende Verten, De lichte uren. Hij zegt daarover: ‘Het zijn vooral Margot
Vos (geb. 1891) en haar jongere, minder begaafde zuster Marie W. Vos, in wie de
vroege Adama van Scheltema herleeft. Maar ook Jan W. Jacobs (geb. 1895), David
de Jong Jr. (geb. 1898) en Frits Tingen (geb. 1900) schrijven bij gelegenheid juichende
gedichten en zij voorzien daarmee blijkbaar in een behoefte. Het socialisme schijnt
te bestaan uit vaandels, vlaggen, Mei-optochten en strijdloos verkregen zegepralen.
De jeugd, die haar eerste taken nog moet verrichten, wordt gevierd en gefleurd als
de komende mensheid en zij láát zich gaarne verheerlijken.’
Helemaal onbewolkt kan die socialistische hemel toch ook toen niet zijn geweest.
De dichter Freek van Leeuwen, die in Links Richten een belangrijke rol zal gaan
spelen, merkt in een tot dusver niet gepubliceerd manuscript op dat al vanaf 1921
het woord ‘crisis’ van tijd tot tijd in de dagbladen opdook. ‘Zeker, de volwaardige
vakarbeiders behoefden zich voorlopig nog geen al te ernstige zorgen te maken, maar
het waren de niet-volwaardigen, de fietsjongen die te oud werd om nog fietsjongen
te kunnen zijn, de ongeschoolde fabrieksarbeider die goedkoper door een
veertien-vijftienjarige vervangen kon worden, de jongste bediende die te duur werd
om de post en de boodschappen te bezorgen, die het moeilijk kregen.’ Essentiëel is
ook wat hij schrijft over het Internationale Pinksterfeest, dat in 1926 door de Arbeiders
Jeugd Centrale, die toen in haar hoogste bloei stond, in Amsterdam werd gevierd.
Hij vertelt van de enorme tentenkampen, die aan duizenden jongeren uit vele landen
plaats moesten bieden. Hij heeft het over de Toren der Kameraadschap die hoog
boven de tentenstad uitrijst en over de poorten en
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andere bouwsels met symbolische namen. Het was een feest vol hoogtepunten. Het
Amsterdamse stadsbeeld werd bepaald door de met rode en bonte vlaggen voorbij
marcherende, zingende en musicerende groepen.
‘Er was een Van Gogh-tentoonstelling die door talloze jongeren bezocht werd en
's avonds weerspiegelden de Amsterdamse grachten de laaiende vlammen van de
eindeloze fakkelstoet. Er werden toespraken gehouden door socialistische
voormannen, waarin vreugde en diepe trots doorklonk over het bereikte en het
onwankelbaar geloof in het gestadig voortschrijden naar het socialisme. En daar was
A.B. Kleerekoper, die er in zijn toespraak op wees, dat zij, de ouderen het geweest
waren, die dit kostelijk bed voor ons hadden gespreid, waarop wij ons nu zo behagelijk
konden uitstrekken.’ Freek van Leeuwen signaleerde echter ook wanklanken: ‘Van
de buitenlandse gasten was er een deel per fiets of lopend naar Amsterdam gekomen,
werklozen meest, die de hoge deelnemersprijs niet hadden kunnen betalen. Hun werd
de toegang tot het kamp geweigerd, zodat zij genoodzaakt waren hun tentjes ergens
buiten het kamp op te slaan en natuurlijk aan de verschillende manifestaties geen
deel konden hebben. Dit gebeurde niet zonder protest van vrij veel jongeren, maar
de leiding besliste, en daarbij bleef het. Nog weken na het Pinksterfeest zwierven
zingende en musicerende groepjes van stad tot stad, zochten een paar dagen onderdak
bij geestverwanten en trokken weer verder, terug naar de Heimat, terug naar de
werkloosheid, en misschien na jaren van ellende de bruine gelederen van Hitler
tegemoet.’ Het is dus toch niet alles rozegeur en maneschijn. Het ‘Wij zijn jong, de
aard' ligt open’ gaat in ieder geval niet voor alle jongeren op.
In 1929 na de waanzin van Wall Street, blijkt veel een illusie. De internationale crisis
met zijn massale werkloosheid doet zich ook in Nederland gelden. De rijen voor de
stempellokalen groeien. De politieke verhoudingen worden verscherpt. Donkere
wolken trekken zich samen en het socialistische morgenrood schijnt verder weg dan
ooit. Het is in deze periode dat de proletarische en ook politieke poëzie snel in omvang
toeneemt; niet alleen in ons land, maar ook en vooral daarbuiten.
Zij heeft een duidelijk agitatorische functie. De toon is verbeten en verbitterd,
vaak ook nors. De kritiek richt zich naar binnen, naar de eigen geledingen. De massa
wordt opgewekt tot opstandigheid, tot een samenballing van de in haar sluimerende
krachten.
Tijdsignalen, een bloemlezing uit de revolutionaire poëzie van Jan W. Jacobs, Jef
Last, Freek van Leeuwen en Garmt Stuiveling, verzameld en ingeleid door Henriëtte
Roland Holst en in 1929 uitgegeven, is een van die eerste, poëtische tekenen aan de
wand.
Er is in de inleiding van mevrouw Roland Holst veel dat geciteerd zou kunnen
worden. Na enkele korte opmerkingen over de essentiële trekken van alle socialistische
poëzie houdt zij zich bezig met het werk van de vier socialistische dichters, van wie
er twee straks tot de oprichters van Links Richten
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zullen behoren. Bij alle vier vindt zij sterke sociale gevoelens en een groot meegevoel:
dit meegevoel is de emotionele kern van hun gedichten. Bij twee van hen, bij Jacobs
en Van Leeuwen, verbindt dit gevoel zich met christelijke tradities en symbolen. De
Christusfiguur uit het Evangelie is ook voor hen de vriend van de verdrukten,
ontrechten en belasten, de helper en redder, die zij als getuige oproepen tegen het
onrecht, de uitbuiting, de slavernij der massa's. ‘Bij socialistische dichters van een
vorige generatie zou dit niet mogelijk zijn geweest: voor hen bestond geen ander
Christendom dan het huichelachtige, kapitalistisch-verdorvene der kerken. Het wordt
in hen duidelijk, welke belangrijke geestelijke verschuivingen in de jongere generaties
zich zullen voltrekken.’ Een andere overeenkomst van de vier dichters is de
belangstelling en eerbied voor de handenarbeid en voor hen die hem verrichten. Die
belangstelling gaat ook uit naar de boer, die zo lang buiten de horizon van de
socialistische gedachte is gebleven. Een ander teken der tijden is de kracht van het
meegevoel, uitstromend naar de verdrukte, gekwelde en uitgezogen koloniale massa's
en de felle verontwaardiging, de toorn, de afschuw, die het tirannieke optreden der
Nederlandse machthebbers tegen de overheerste Indonesiërs in hen wekt. Voor de
eerste maal stellen, in de Nederlandse socialistische beweging, proletarische dichters
hun talent in dienst van de strijd tegen de koloniale heerschappij. ‘Ten slotte zijn
deze vier - zoals logisch volgt uit al het voorgaande - ook hierin één, dat hun poëzie
zich nooit buiten het leven stelt, maar altijd naar het leven gericht is en er naar streeft,
een kracht in het leven te zijn.’
Vervolgens houdt Henriëtte Roland Holst zich bezig met het persoonlijk karakter
van het werk van het viertal en daarbij wijk ik van haar volgorde af. Jacobs is van
hen de gemoedelijkste en misschien degene, wiens gevoel het meest van de
proletarische onbevangenheid, ongekunsteldheid en naïviteit behouden heeft. Garmt
Stuiveling houdt voor haar nog meer een belofte in dan een vervulling. ‘Maar het is
een schoone en gave belofte, een knop, in welker diepte het gouden bloemhart al
schemert.’
Jef Last is voor haar de geboren chansonnier van het viertal, de socialistische
liedjeszanger. Ik zie hem in mijn gedachten zijn gedichtjes voorzingen in de kroegen
eener groote stad, waar matrozen, havenarbeiders en losse werklui samenstroomen.
Ik weet niet of in hem de opstandigheid het grootst is, maar zeker is het bewuste
verlangen om één met de massa, met het proletariaat te zijn, in hem het sterkst. Zij
vindt het zeer typisch en ook zeer begrijpelijk dat in Jef Last, die geen
proletariër-van-afkomst is, de opzettelijke poging treft om zich met proletariërs te
vereenzelvigen, met hun aspiraties en idealen niet alleen, maar ook met hun ruwheid,
hun cultuurloosheid, hun verachting voor de burgerlijke en half-burgerlijke cultuur.
Henriëtte Roland Holst vindt dat veel van de gedichtjes van Jef Last direct
propagandistisch zijn, dat wil zeggen dat zij bestemd zijn om het gevoel en de
gedachten van de arbeiders te leiden op socialistische banen. Jef Last bezit volgens
haar de gave om de grote gedachten van de strijd voor het socialisme in een beeld,
een voorval uit het
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gewone alledaagse leven, concreet te maken en te symboliseren. Een bijzondere
plaats nemen de liedjes in, waarin het lot van de proletarische vrouw wordt uitgebeeld.
Want Henriëtte Roland Holst over Jef Last zegt, is juist. Na zijn eindexamen HBS
had hij een maand of wat in de mijnen gewerkt. Hij was al vroeg lid geworden van
de SDAP en na zijn studie Chinese letteren werd hij visser en later matroos op de
grote vaart. Hij was assistent-bedrijfsleider bij de Enka, maar na zijn ontslag als
gevolg van een staking, werkte hij als fabrieksarbeider in Amerika. Na zijn terugkeer
in Nederland werd hij de leider van de filmdienst van het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling. Een conflict over het koloniale probleem deed hem in 1929
de SDAP verlaten en zijn baantje prijsgeven. Hij kon zich niet neerleggen bij de
tweeslachtige politiek van zijn partij en hij was het bepaald niet eens met de afkeuring
van ieder gewapend verzet in Indonesië. In 1926 was zijn bundel Bakboordslichten
al verschenen, verzen over het zeemansleven. Daarna had hij in eigen beheer de
bundeltjes Liedjes op de maat van de rottan en De wind speelt op het galgetouw
uitgegeven, waarvan de losse blaadjes door arbeiders op hun machines konden worden
geplakt. Als secretaris van Henk Sneevliet leerde hij verschillende Oosterse
revolutionairen kennen en hij werd lid van de Revolutionair Socialistische Partij.
Met Freek van Leeuwen was het weer anders. Voor Henriëtte Roland Holst stond
hij tussen de vier van Tijdsignalen geheel op zichzelf, ook al hoorde hij dan bij hen
door gelijkheid van wereldbeschouwing, van willen en streven. Om hem heen is een
heel eigen sfeer, de sfeer van de eenzelvige, in zichzelf verzonkene. Van Leeuwen
is misschien niet geheel van dezen tijd; er is in hem iets romantisch dat doet denken
aan vroegere tijden, een vage, stille droefgeestigheid, een weemoed, die zeker niet
geheel ‘verklaard’ mag worden uit de hardheid van zijn proletariërsbestaan, maar
ook wortelt in de onverklaarbare diepten van dat wezen; zonder haar zou hij niet
zichzelf zijn, ook de bekoring van zijn verzen is met haar nauw verbonden. Misschien
is hij van de vier het sterkst of het volledigst, dat wat men een dichterlijke natuur
noemt; de charme van zijn verzen is zóó innig en zóó onstoffelijk, dat bijna niet
mogelijk is die verstandelijk te ontleden; hij werkt met de kleinste, eenvoudigste
middelen: in een enkel woordje, een nauw merkbaar accent, een even aangegeven
rhythme in een gedichtje, voelen wij den vleugelslag, de heerlijke kracht der poëzie,
ruischen, en komt eene, soms nog wat matte en flauwe, ‘maar zuivere lichtstraal tot
ons uit haar rijk.’ Freek van Leeuwen noemt zij de echte lyricus, dat wil zeggen een
uitbeelder van zielsbewegingen. Zijn poëzie is veel minder opzettelijk socialistisch
in de zin van propagandistisch. ‘Zijn poëzie is uitstorting-des-gemoeds, niets anders;
weemoedige klacht dikwijls om de eenzaamheid van het leven, de smart van het
onvervulde verlangen; jubeling een enkel maal, om de vreugde van het makkerschap,
de zekerheid van het komend rijk der Broederlijkheid.’ Over zijn biografische
achtergronden schrijft zij dat hij in 1905 te Leiden geboren is, van zijn 7de tot zijn
14de jaar de lagere school te Leiderdorp bezocht en dat daarna besloten
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werd dat hij in het kleermakersvak zou worden opgeleid. ‘Later vestigde hij zich in
één van de achterbuurten van Leiden, en werkte als ongeschoold arbeider in
verschillende fabrieken. Dit laatste zou hij op deze dag nog doen, ware het niet dat
hij sedert een paar maanden zonder werk was gekomen, en nog niets anders heeft
kunnen vinden.’
Freek van Leeuwen had toen al enkele jaren contact met Jef Last. Deze had zich
als eerste met de poëzie van Van Leeuwen beziggehouden. Hij had hem er voor
gewaarschuwd niet al te zeer het voetspoor van de gezusters Vos te volgen, maar het
vooral te zoeken in eenvoudige liedjes, die bij een harmonica konden worden
gezongen. Aanvankelijk hield Van Leeuwen zich niet aan deze raadgeving. Hij
schreef drie grote gedichten, die Last helemaal niet mooi vond, omdat zij hem te veel
aan Margot Vos deden denken. Ze werden echter geplaatst in de Socialistische Gids
(jrg, XI), waarvan J.F. Ankersmit redacteur was. Naderhand heeft hij in dat blad nog
enkele gedichten kunnen plaatsen, maar toen was het karakter van zijn poëzie al zo
veranderd, dat Ankersmit er geen waardering meer voor had.
Freek van Leeuwen hield zich in die periode actief met politiek bezig. Hij was
AJC-er, maar hij ging al gauw overhellen naar de linker zijde. In Leiden woonde hij
in het huis van de familie Van Zijp aan de Uiterste Gracht. Zelf zegt hij: ‘De Uiterste
Gracht was een van die smalle, armelijke grachtjes die in Leiden in de schaduw van
de grote textielfabrieken, conservenfabrieken en andere bedrijven gelegen zijn en
die in hoofdzaak door de onderste lagen van het fabrieksproletariaat bewoond werden.
Zonder overdrijving kan men zeggen dat de familie Van Z. tot de elite van de gracht
hoorde. Juffrouw Van Z., zoals men toen nog zei, had in haar prille jeugd nog tot de
‘fabriekskinderen’ behoord, en al waren dat toen al niet meer helemaal de
fabriekskinderen zoals Cremer die beschreef, zij had toch ook nog de onmenselijk
lange arbeidstijden, onder de meest ongunstige omstandigheden in de sombere, holle,
zwartberoete fabriekshallen gekend, waarover ze vaak vertelde. Zij was in de familie
de dominerende figuur, waarom alles draaide.’ In dit huis kwamen alle mogelijke
vrienden: AJC-ers, jonge communisten van allerlei schakering, anarchisten,
dienstweigeraars en vegetariërs. ‘Geheelonthouder waren we practisch allemaal. Het
was in de tijd van de scheuring in de communistische partij, waar de Wijnkoopgroep
was uitgetreden. Druk werd gediscussiëerd over gelijk en ongelijk van beide groepen,
over het radencommunisme van Gorter, over marxisme en evolutionisme. En een
van de trouwste bezoekers was al gauw de jonge Marinus van der Lubbe.’ Van
Leeuwen werkte in die dagen in een conservenfabriek, maar na een staking werd hij
met enkele anderen ontslagen. Door zijn contacten met andere werkloze jongeren
begon het idealisme en optimisme van de AJC voor hem steeds onwezenlijker te
worden. Hij vervreemdde er steeds meer van en ook van zijn vroegere kameraden.
‘Wezenlijker en waardevoller dan de kleine garde, die op de Paasheuvel hun al weer
verstarde ‘komende nieuwe cultuur’ bedreven, werd mij de grote grauwe massa die
iedere voorwaarde, voor welke
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cultuur ook, nog moest ontberen.’ Ook op het literaire werk van Van Leeuwen liet
dit zijn sporen na. Meer dan het socialisme en zijn heilsverwachtingen werd nu de
grauwe, uitzichtloze armoede rondom het onderwerp van zijn poëzie. De AJC had
hier geen belangstelling meer voor en daarom zocht Van Leeuwen het maar in het
maandblad Klassenstrijd van Sneevliet. Op een dichtersavond van de Socialistische
Kunstenaarskring las hij voor de eerste keer uit zijn eigen werk: ‘Mijn vader heeft
mij stomdronken verwekt...’ en ‘Godverdomme/wat een blomme/me moeder die
sjouwde zich rot...’, zonder enige inleiding vooraf. ‘Hier en daar in de zaal proestte
men het uit en het werd overal nogal rumoerig, maar toen er hier en daar om stilte
geroepen werd, kon ik mijn voordracht toch afmaken.’
Het gaat er op lijken dat deze nabeschouwing een verhaal over de dichter Freek van
Leeuwen wordt. In werkelijkheid ligt hier het begin van Links Richten. Van Leeuwen
krijgt contact met de dichter Frits Tingen, zijn relatie met Jef Last wordt verstevigd.
Voorlopig gaat hij echter naar Antwerpen, in de hoop daar werk te vinden bij de
bouw van het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling aldaar. Het wordt
voor het grootste deel bittere armoede en ellende.
Terug in Leiden bleek al gauw dat die stad te klein voor hem was geworden. Zijn
vroegere vrienden hadden zich naar alle kanten verspreid. Bij de jongere lichtingen
kon hij geen aansluiting meer vinden. Rinus van der Lubbe had zich aangesloten bij
de radencommunisten en colporteerde ijverig met gestencilde maandblaadjes. En in
die tijd, ongeveer in de zomer van 1930 moet het geweest zijn dat Jef Last, die
inmiddels van Rotterdam naar Amsterdam verhuisd was en als secretaris van Sneevliet
redacteur van diens maandblad De Nieuwe Weg was geworden, in dit blad een oproep
liet verschijnen om te komen tot de oprichting van een collectief van arbeiders en
schrijvers, dat tot doel zou hebben het ontstaan van een revolutionair-proletarische
literatuur te bevorderen.
Van Leeuwen schrijft: ‘Behalve door hem was de oproep getekend door Jac. van
Hattum, Klaas Smelik en door mij. Er bleek een vrij grote belangstelling voor het
experiment te bestaan en zo werd dan kort daarop het Arbeiders-Schrijverscollectief
Links Richten gesticht. (Bertus Meyer is overigens van mening dat die naam pas
later werd gekozen - M.M.) Als eerste werkstuk stelden wij ons voor een
anti-koloniaal toneelstuk te schrijven. De titel was Hollands Welvaren. Medewerkers
waren: Klaas Smelik, Van Hattum, Bertus Meijer, Jef Last en ik. Er werd een kort
werkschema opgemaakt en aan ieder werd een gedeelte toegewezen, dat hij schrijven
zou. Liesbeth Sanders-Herzberg had toegezegd met een groepje amateurs de opvoering
in Amsterdam te zullen verzorgen. Wij togen dus aan 't werk en in het najaar waren
we zover, dat het resultaat ten huize van Liesbeth Sanders zou worden voorgelezen.
Eigenlijk was het nogal een zonderlinge plaats van samenkomst voor een proletarisch
schrijverscollectief, dat grote huis in de Vondelstraat.
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Een keurig dienstmeisje in het zwart met wit kanten schortje serveerde de thee en
de voorlezing kon beginnen. Het resultaat was inderdaad nogal proletarisch, over
het geheel in een nogal ronde, ietwat oubollige zeemanstoon geschreven en links
gericht was het ook. Misschien dat een Piscator er nog wel een theatersucces van
had kunnen maken, maar voor Liesbeth en haar groepje was het niets en zij zag er
dus ook van af om het in studie te nemen, waarop wij besloten het voorlopig maar
in druk te doen verschijnen, in de hoop dat het misschien elders in het land tot een
opvoering zou komen. Kort daarna vertrok Jef Last naar Moskou. Een grote stapel
bleef voorlopig onverkocht liggen en daarmee was vooreerst aan de activiteiten van
het arbeiders-schrijverscollectief een einde gekomen.’
Ook de Rotterdamse huisschilder Bertus Meijer herinnert zich dit eerste begin. In
Van onder op: Vooroorlogse herinneringen van een Rotterdams arbeider (1971) zegt
hij over Hollands Welvaren: ‘Toen we later na het inleveren van onze bijdragen weer
bij elkaar kwamen, weigerde Liesbeth Sanders het stuk voor te lezen. Het
woordgebruik van Smelik in de logementsscènes vond ze te stuitend. Toen Jef het
dan maar deed, waren we er echt niet kapot van.’ Voor Meijer is het echter wel het
begin van Links Richten: ‘Nu, de tijd was er wel rijp voor. De crisis was op zijn
hoogtepunt gekomen. Ontelbare werklozen bezochten dagelijks in lange rijen de
stempellokalen; zelf was ik ook werkloos geworden. Na elke dag je handtekening
op de steunlijst geplaatst te hebben kreeg je aan het eind van de week, als je tenminste
net als ik twee kinderen had, 15 gulden in allebei je jatten.’ In Rotterdam kwam het
tot een nieuwe ontmoeting tussen Bertus Meijer en Freek van Leeuwen, die zich daar
intussen ook had gevestigd. Beiden betreurden het dat door het vertrek van Jef Last
naar Rusland de Links Richten-zaak op een dood punt was gekomen en zij vonden
dat er toch iets aan moest worden gedaan.
Volgens Van Leeuwen duurde het maanden voordat daar iets van kwam. Het werd
voorlopig een puur Rotterdamse aangelegenheid. Meijer herinnert zich een eerste
bijeenkomst met Freek van Leeuwen, Henk Bruyntjes, Jo Groos, Kop Jansen en
Gerrit Sterkman. Geert van Oorschot kwam er later bij. ‘We bespraken de politieke
toestand en werden het er over eens dat er iets gedaan moest worden. Maar wàt wisten
we nog niet precies. De bijeenkomst werd opgeheven na het besluit spoedig weer
bij elkaar te komen en liefst met concrete plannen.’ Freek van Leeuwen meent dat
er op die eerste vergadering een kleine twintig belangstellenden aanwezig waren,
‘onder wie de schilders Wout van Heusden en Henk Bruyntjes, een boekhandelaar
en een havenarbeider, en de dichter Willem van lependaal, toen nog niet zo populair
als hij later worden zou en wiens Liedjes van de Zelfkant nog maar pas door de
schrijver A.M. de Jong waren ontdekt. Van den beginne af aan echter was in
Rotterdam het arbeiderselement veel sterker vertegenwoordigd dan ooit in Amsterdam
en de andere afdelingen het geval geweest is. Een eigenlijk bestuur was er
aanvankelijk niet, alleen verklaarde Henk Bruyntjes zich bereid de functie van
administrateur-penningmeester op zich te nemen,
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welke functie hij dan ook vrijwel gedurende het gehele bestaan van Links Richten
heeft vervuld.’
In de zomer van 1931 brak in Rotterdam in de Tuinderstraat een huurdersstaking
uit, die duurde van 20 juli t/m 5 augustus. Deze straat werd vooral bewoond door
steuntrekkers en de slechtst betaalde arbeiders. Een deel van deze bewoners zegde
in de zomermaanden de huur op en bivakkeerde dan in tenten of zomerhuisjes in
Hoek van Holland of Oostvoorne. In het najaar keerden zij dan terug naar hun
woningen in de stad. Om de woningen te kunnen verhuren waren de eigenaars
genoodzaakt de oude pandjes door allerlei verbeteringen wat aantrekkelijker te maken.
Soms door werkelijke verbeteringen, soms ook alleen maar door een nieuw verfje.
Maar in ieder geval wilden zij de kosten op de huurders verhalen door de huur met
een paar kwartjes per week op te slaan. De huurders hadden echter al zorgen genoeg
om de huurcenijes bijeen te brengen en weigerden uitdrukkelijk om meer te betalen.
Zij gingen in staking.
Die staking vond sympathie bij een groot deel van de bevolking. Grote groepen
arbeiders uit de hele stad, uiteraard vooral werklozen, stroomden in de Tuinderstraat
en omgeving bijeen om samen met de bewoners tegen huurverhoging te demonstreren.
Ook Links Richten kwam in een spoedvergadering bijeen en besloten werd met de
eigen middelen de staking te ondersteunen. Het werd een pamflet, geschreven door
Freek van Leeuwen en Bertus Meijer, waarin in de vorm van een gedicht de
achtergrond en het doel van de staking zo suggestief en kort mogelijk uiteen moest
worden gezet. De arbeiders werden er op gewezen dat deze staking geen doel op
zichzelf mocht zijn, maar slechts een onderdeel van de strijd van de arbeidersklasse
tegen onderdrukking, honger en werkloosheid, met als uiteindelijk doel de
wereldrevolutie, wat ongetwijfeld een ultra-links standpunt was. Het pamflet werd
in één nacht geschreven, de volgende dag werd het gedrukt en 's avonds konden de
mensen van Links Richten er al mee colporteren. Voor één cent ging het blaadje vlot
van de hand. Bertus Meijer schrijft hierover: ‘Op een keer dat Freek, Henk en ik
weer in het stakingsterritorium aan het colporteren waren, werden we door een paar
mannen aangehouden. ‘Wat komen jullie hier doen?’ vroegen ze verre van vriendelijk.
‘Dat zie je toch. Dat mag toch zeker wel?’ antwoordden we. ‘Nee, dat mag niet’,
vonden ze. ‘Houd er rekening mee dat ons stakingscomité hier de boel in handen
heeft. En dat de communistische partij er achter staat.’ ‘Maar daarom mogen we hier
toch wel colporteren. We zijn toch solidair met de stakers’, stribbelden we tegen.
‘Toch moeten jullie er mee nokken. Kom maar mee, dan zullen we het jullie
uitleggen.’ Om geen ongenoegen te krijgen volgden we de mannen in een leeg
winkeltje. Achter een afgedankte tafel, waarop De Tribune uitgespreid lag, zaten
onze rechters met de petten op al op ons te wachten. De voorzitter van het comité,
die het woord voerde, was Frenay, een grote blonde kerel. Dezelfde die in de
oorlogsjaren naar de NSB is overgelopen. Nogal gemoedelijk herhaalde hij wat buiten
al gezegd was. ‘In het belang van de eenheid
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van de stakers moeten jullie hiermee ophouden, mannen. Jullie doorkruisen anders
de boel.’’ Freek van Leeuwen had een wat andere mening over het incident: ‘Men
had uit het gedicht gelezen dat het in onze bedoeling lag verdeeldheid onder de stakers
te zaaien en gaf ons met zoveel woorden te verstaan dat men ons als provocateurs
beschouwde. Alleen het feit dat Bertus Meijer en ik ons als trouwe medewerkers van
De Tribune konden legitimeren, redde ons er voor dat we hardhandig uit de straat
verwijderd werden.’
Freek van Leeuwen acht het eerste optreden overigens toch een succes. In één slag
was de organisatie bij grote groepen arbeiders en werklozen bekend geworden en
besloten werd voorlopig op dezelfde wijze verder te gaan. Het was de bloeitijd van
de Nieuwe Zakelijkheid en verschillende medewerkers zagen het als ideaal hun
gedichten uit gewone kranteberichten samen te stellen. Op den duur verstarde dit
procédé echter tot een cliché.
De Rotterdamse groep breidde zich snel uit en Bertus Meijer vertelt welke
belangrijke nieuwe leden er bij kwamen. ‘In de eerste plaats noem ik de toen
omstreeks twintigjarige Geert van Oorschot, de latere uitgever; Willem van lependaal,
de latere romancier; Jac. van der Ster, de later bekend geworden radiospreker en
publicist, en dan Woudstra.’ Deze laatste was toen al een man van middelbare leeftijd
en van beroep gasmeteropnemer. Hij bezat een grote belezenheid en hij liet dat graag
merken.
Geert van Oorschot is in de beginfase van Links Richten van heel veel belang
geweest. Hij had voor zijn gedichtenbundel Gevangenis geen uitgever kunnen vinden
en toen hij daarover eens zijn nood had geklaagd aan Mr. Joris In 't Veld, de latere
minister van volkshuisvesting, had deze hem honderd gulden gegeven en hem de
raad gegeven zich met het arbeiders-schrijverscollectief in verbinding te stellen. Dat
zou dan als uitgever van de bundel moeten optreden, terwijl Geert als landelijk
colportageleider voor de verspreiding zou zorgen.
Hoewel sommige medewerkers niet erg geestdriftig waren voor de poëzie van
Van Oorschot, was het aanbod toch aanlokkelijk. Tot dusver had men de pamfletten
uit eigen zak moeten betalen, terwijl de opbrengst van de colportage de kosten
nauwelijks dekte. Hier was misschien een gelegenheid een kapitaaltje te vormen,
waaruit verdere activiteiten konden worden betaald. Van Oorschot bleek een enorme
werkkracht. Hij voerde zelf de onderhandelingen met drukker en binder en wist tegen
een minimum aan kosten een maximum aan typografische verzorging te bereiken.
En dat was iets, waaraan Links Richten nog niet eerder had gedacht.
De eerste oplage van de bundel was binnen enkele weken uitverkocht en de vraag
naar de bundel was zo groot, dat er een tweede druk noodzakelijk bleek. Toen ook
deze oplage in korte tijd was weggewerkt, werd besloten de bundel Uitverkoop van
Freek van Leeuwen op dezelfde wijze uit te geven. Er kwamen echter enkele
moeilijkheden. De drukker weigerde de opdracht aan te nemen, omdat hij bezwaren
tegen de inhoud had. Er moest dus een andere
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drukker worden gevonden en omdat men niet zo lang wilde wachten met het
uitbrengen van een nieuwe uitgave, werd besloten tot een klein bundeltje, waaraan
verschillende medewerkers ieder met een gedicht zouden meewerken. Het werd het
bundeltje Verzet met gedichten van Bertus Meijer, Freek van Leeuwen, Geert van
Oorschot, Jef Last, Jo Groos, Lou Tieman en Willem van lependaal. Voor het eerst
werd er een korte beginselverklaring afgedrukt:
‘LINKS RICHTEN is de Bond van revolutionaire arbeiders, schrijvers en dichters,
welke zich hebben verenigd met het doel op geregelde tijden goedkope bundels
revolutionaire literatuur onder de massa's te brengen.’ Als motto voor de bundel koos
men: ‘Onze kunst kent slechts één wet: Verzet.’ Freek van Leeuwen merkt wat dit
betreft op: ‘Verschillenden van ons, en in de eerste plaats Jef Last, hadden tegen dit
motto nogal bezwaar, omdat dit wel erg negatief bleef, maar tenslotte besloten we
het toch te handhaven, omdat inderdaad onze naastbij liggende taak was: verzet.
Verzet tegen armoe en werkloosheid, tegen oorlogsdreiging en groeiend facisme.’
In november 1931 was in Twente de textielstaking uitgebroken. Deze begon bij
de Stoomspinnerij te Almelo op 16 november. De wevers van Jannink te Enschede
volgden en al spoedig was de staking algemeen. Links Richten meende het zijne te
moeten doen om de stakers moreel en zo mogelijk ook financiëel te steunen. Er werd
een bundeltje Van onderop uitgegeven met negen gedichten, van dezelfde
medewerkers, aangevuld door Jan Post en Karel Roosterman. De titel was ontleend
aan de leuze die de RVO (Rode Vakbewegingsoppositie)* in die dagen had uitgegeven:
niet wachten op de leiding van bovenaf, het vakbondsbestuurders en partijbonzen,
maar initiatieven van onderop, van de strijdende arbeiders en werklozenmassa's zelt.
Het bundeltje moest twaalf cent kosten, waarvan vijf cent zou worden afgedragen
aan het stakingscomité.
Om de verkoop zo hoog mogelijk op te voeren, werd niet alleen gecolporteerd op
vergaderingen en bijeenkomsten, maar ging men ook over tot straatverkoop. Op een
zaterdagmiddag trok men met een handwagen Rotterdam in. Op de wagen stond een
groot bord met daarop ‘Steunt de Twentsche strijd’, welke leuze ook in grote, rode
letters schuin over het bundeltje was heengedrukt. Voor deze straatverkoop was
uiteraard geen vergunning aangevraagd en, zo schrijft Freek van Leeuwen: ‘Het is
dan ook wel een wonder dat de politie, die in die dagen zeker niet zachtzinner was
dan ze nu bij gelegenheid pleegt te zijn, zich niet geroepen voelde in te grijpen. Een
ander maal hebben we een stand gehuurd op de zaterdagmarkt in Rotterdam-Zuid.
Ook hier was de belangstelling groot genoeg, maar een uitgesproken drempelvrees

*

Een communistische organisatie die na 1930 in de bestaande vakbonden oppositie voerde,
maar ook zelfstandig stakingen organiseerde - Ger Harmsen, ‘Rode en blauwe jeugd’, 1961.
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weerhield het grootste deel van de kijkers ervan kopers te worden. Maar toch had
een en ander tot gevolg dat Links Richten een begrip was geworden bij een groot
deel van de Rotterdamse arbeidersmassa.’*
De Twentse staking duurde voort en Freek van Leeuwen werd door Links Richten
naar Enschede gestuurd om ter plaatse reportages te maken. Geert van Oorschot wist
een familie te vinden, waar Van Leeuwen enkele weken kon verblijven. Hij werd
allerhartelijkst ontvangen, maar toen zijn gastvrouw hem de volgende morgen naar
het stakingscomité bracht, was de ontvangst daar aanvankelijk minder hartelijk, om
niet te zeggen dat men zijn wantrouwen niet onder stoelen of banken stak. ‘Ik werd
aan een regelrecht verhoor onderworpen. In iedereen zag men een spion of een
provocateur. Het arbeidersschrijvers-collectief Links Richten kende men hier niet
en eerst toen ik de Tribuneredacteur Gerard Vanter noemde als een van onze
medewerkers, liet men zijn wantrouwen varen. Het bleek dat mijn ondervrager een
Van het Reve was, een broer of familielid van genoemde Gerard Vanter.’
Freek van Leeuwen bleef ongeveer vier weken in Enschede en woonde daar talloze
vergaderingen, meetings en demonstraties bij. ‘Ik schreef korte reportages en
gedichtjes waarvan de meeste gezongen konden worden op populaire melodieën. De
zangeres Elise Menagé Challa, de vrouw van de acteur Louis van Gasteren, maakte
teksten van mij pasklaar voor de muziek van Russische revolutieliederen en zong
die op massavergaderingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een klein gedeelte
van mijn productie in die dagen is in druk verschenen in het door Links Richten
uitgegeven bundeltje Zóo zingt twente! De bedoeling was dat meerdere bundeltjes
zouden verschijnen, maar daar is door omstandigheden niet van gekomen en het
manuscript daarvan ging in de loop der jaren verloren, wat overigens voor de
Nederlandse letterkunde geen groot verlies is geweest.’
Met de staking ging het mis, al heeft het nog tot 5 april 1932 geduurd voordat zij
volledig ten einde was. In de eerste dagen van 1932 kwam Geert van Oorschot naar
Enschede. Hij had de eerste exemplaren van Van Leeuwens bundeltje Uitverkoop
bij zich, dat inmiddels van de pers was gekomen. Van Oorschot meende dat Van
Leeuwen niet langer in Enschede kon blijven. Men verwachtte hem terug in
Rotterdam. Hij had echter geen werk en geen inkomen en hij kon dus eigenlijk ook
daar niet blijven. Bertus Meijer bood hem toen aan voorlopig bij hem zijn intrek te
nemen. Van Leeuwen deed het en meer dan drie jaar is hij met tussenpozen de gast
van de familie Meijer gebleven.
Het bundeltje Uitverkoop bleek overigens een groot succes. Garmt Stuiveling

*

Volgens Henk Bruyntjes werd de handwagen wel degelijk in beslag genomen door de politie.
Het was een sensatie de agenten te zien duwen achter de wagen met de opwekking de stakers
te ondersteunen.
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zegt er in Wegen der Poëzie over dat in de bundeltjes Uitverkoop (1932) en Door
het donker (1934) - eveneens van Freek van Leeuwen - de mooiste proletarische
verzen van onze taal te vinden zijn: enkele schrijnend-ontroerende liederen, ontstaan
uit proletarische jeugdherinneringen en proletarische levenservaringen. Jef Last heeft
deze poëzie met de beste gedichten van Bert Brecht vergeleken en Bertus Meijer
schrijft in Van onder op: ‘Ja, dát was het. Geen linkse dichter heeft later met meer
begrip en meer persoonlijk medeleven over de underdog in de kapitalistische
samenleving in ons land geschreven.’ Het grote verkoopsucces was overigens in de
eerste plaats te danken aan Geert van Oorschot, die als verkoper en propagandist zijn
weerga niet kende. Over hem zegt Bertus Meijer: ‘Zelfs bij een slager heb ik hem
eens een dichtbundel zien slijten. Ja, Geert had iets in zijn ogen, zijn manier van
optreden, doortastend met een mengeling van trouwhartige kameraadschappelijkheid,
dat de mensen imponeerde, voor hem innam.’
Het zou anders worden. Jef Last, die nog steeds in Moskou verbleef, maar regelmatig
contact met de Rotterdamse groep onderhield, had er in een brief op aangedrongen,
dat Links Richten zich zou aansluiten bij het Internationaal Verbond van Proletarische
Schrijvers. Dit verbond zetelde in Moskou en was duidelijk een communistische
mantelorganisatie. In de nieuwe vergaderruimte van Links Richten in de Rotterdamse
Lombardstraat, waar volgens Van Leeuwen tegen de witgekalkte wand een grote
rode vlag hing, compleet met hamer en sikkel, moest over de aansluiting besloten
worden. De oorspronkelijke oprichters van de groep Rotterdam waren er zonder meer
voor. Geert van Oorschot was fel tegen. In het manuscript van Freek van Leeuwen
vindt men hierover: ‘Ik weet niet precies meer hoe de stemming verlopen is, misschien
staakten de stemmen, misschien hadden we een uiterst kleine meerderheid, maar hoe
dan ook, Geert van Oorschot en de zijnen zegden hun verdere medewerking op en
verlieten en bloc de vergadering. De volgende morgen kon Henk Bruyntjes, onze
algemene secretaris, zijn brief naar Moskou verzenden, waarin het
arbeiders-schrijverscollectief Links Richten verzocht tot het lidmaatschap van het
Internationaal Verbond van Proletarische Schrijvers te worden toegelaten.’
Het merkwaardige is dat Links Richten tot op dat ogenblik vooral een Rotterdamse
aangelegenheid was. De uitgaven waren in duizendtallen onder het proletariaat
verspreid, er was aan iedere actie van radicale werklozendemonstraties deelgenomen,
maar ondanks alle pogingen van Jef Last om tussen zijn Ruslandreizen door ook in
Amsterdam een Links Richten-afdeling te activeren, was vandaar nooit enig teken
van medeleven gekomen. Toen men zich echter in het voorjaar van 1932 bij de
Internationale van Proletarische Schrijvers had aangesloten, kwam er prompt een
brief van Gerard Vanter en Alex Wins, dat het wenselijk was een landelijke
vergadering te houden, waarop de toekomstige lijn en werkwijze van Links Richten
zou worden besproken. De Rotterdamse groep was intussen ook uitgebreid met
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kunstenaars en intellectuelen, onder wie Paul Schuitema, Jac. Jongert, Piet Zwart,
Sonja Prins, Bertus Schmidt en Wally Eelenbaas. Zij hebben echter nooit het
arbeiderselement verdrongen of dit willen doen. Op de landelijke vergadering ging
het er echter anders uitzien. En om weer eens Freek van Leeuwen aan te halen:
‘Hoewel Rotterdam tot nog toe vrijwel alleen het werk gedaan had, daarin weliswaar
steeds moreel en daadwerkelijk gesteund door Jef Last, decreteerden de bonzen dat
van nu af de zetel van het hoofdbestuur in Amsterdam gevestigd zou zijn. Gerard
Vanter, Alex Wins en Frans Goedhart zouden dat hoofdbestuur vormen, terwijl de
Rotterdammer Henk Bruyntjes als penningmeester zou aanblijven.
Merkwaardigerwijze vond niemand van ons, hoewel we toch sterk in de meerderheid
waren, aanleiding tegen deze gang van zaken te protesteren. Verder decreteerde het
nieuwe hoofdbestuur, dat we onze tot dan toe gevolgde werkwijze zouden loslaten.
In plaats van de pamfletten en incidentele uitgaven, zouden we een maandelijks
verschijnend tijdschrift Links Richten oprichten.’ Omdat het nieuwe hoofdbestuur
geen tijd had, moest Freek van Leeuwen naar Amsterdam om het tijdschrift op poten
te zetten. Natuurlijk zou hij daarbij op alle hulp kunnen rekenen. Van Leeuwen kwam
in huis bij de werkloze arbeider Bram Jansma, die bereid was hem kost en inwoning
te verlenen.
Voor wie Freek van Leeuwen hebben gekend, is het bepaald geen geheim dat
organisatie en propaganda niet tot zijn sterkste zijden behoorden. Bovendien waren
de omstandigheden wel bijzonder moeilijk. De hoofdbestuurders waren allerminst
bereid financieel over de brug te komen. Toch kwam er iets van de grond. Prof.
Mannoury gaf vijf gulden voor de eerste portokosten, er werd een drukker gevonden
die bereid was mee te werken en er kwamen ook al gauw abonnementen. Een van
de eerste abonnees was de dichter H. Marsman. Van Leeuwen herinnert zich dat
verschillende Amsterdamse acteurs en - merkwaardig genoeg - hele groepen
verpleegsters van de psychiatrische inrichting Maasoord bij Rotterdam hem op de
voet volgden.
Met de administratie wilde het aanvankelijk niet goed gaan. Er kwam inderdaad
regelmatig geld binnen, maar het financiële overzicht was men al gauw kwijt. Hoe
dan ook, het tijdschrift kwam er. Het verschijnen van het eerste nummer viel samen
met het internationale anti-oorlogscongres in Amsterdam dat op 27 augustus 1932
begon, en waarop kunstenaars uit vele landen het woord zouden voeren. Het initiatief
daartoe was uitgegaan van de Franse schrijvers Henri Barbusse en Romain Rolland.
Aan de Rus Maxim Gorki werd door de Nederlandse regering op het laatste ogenblik
de toegang tot ons land geweigerd.
Voor het tijdschrift Links Richten moest dit congres, waarop arbeiders, kunstenaars
en intellectuelen uit het hele land werden verwacht, een uitstekend startpunt zijn.
Het was in ieder geval een prachtige gelegenheid voor de opbouw van een
colportageapparaat en nieuw abonneebestand. Na het uittreden van Van Oorschot
c.s. was het met de verkoop toch al niet zo goed gegaan. Op het congres werden links
en rechts stapels tijdschriften uitgezet,
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maar Bram Jansma, tot wiens taak dat behoorde, had niet of nauwelijks aantekeningen
gemaakt van wie wat ontvangen had. De verkoop liep dan ook wel uitstekend, maar
een belangrijk deel van de exemplaren werd niet afgerekend, soms misschien uit
kwaadwilligheid en soms omdat men elkaar in de drukte niet terug kon vinden. Dit
en het feit dat het tijdschrift tegen de kostende prijs moest worden verkocht, omdat
de prijs anders te hoog zou zijn, had tot gevolg dat men van het eerste nummer af
met tekorten te kampen had. Volgens Freek van Leeuwen is het in hoofdzaak aan
Jef Last te danken dat men tot het laatste nummer toe aan de verplichtingen tegenover
de abonnees kon voldoen. Ook al volgens Van Leeuwen verliep het congres, zoals
alle congressen gewoonlijk verlopen. Er werden referaten gehouden in alle mogelijke
talen, die allemaal ongeveer op hetzelfde neerkwamen: strijd tegen de imperialistische
oorlog, ondersteuning van de acties van de anti-oorlogs-comités en de wenselijkheid
de bestaande machtsverhoudingen zo snel mogelijk te veranderen. ‘Iedere redevoering
wordt begroet met een daverend ‘Rood Front’ en met het zingen van ‘De
Internationale’.’
Na het eigenlijke anti-oorlogscongres volgde de conferentie van de Internationale
bond van revolutionaire schrijvers en kunstenaars - waarover men een verslagje vindt
in het tweede nummer van Links Richten - en vervolgens nog een bijeenkomst van
het collectief, waarop een plan van de afdeling Rotterdam besproken werd om naast
het arbeiders-schrijvers-collectief nog andere collectieven op te richten. Deze zouden
moeten bestaan uit vaklieden van verschillende beroepen, zoals fotografen, cineasten
en architecten, die dezelfde beginselverklaring onderschreven en die met de schrijvers
wilden samenwerken. Na afloop van deze bijeenkomst werd besloten dat men
gezamenlijk zou gaan eten. Freek van Leeuwen schrijft daarover: ‘Bram Jansma en
ik, die drie dagen achtereen op een meegebrachte boterham gesabbeld hadden, wilden
natuurlijk ook mee, maar even natuurlijk konden we het zelf niet betalen. Maar we
vonden dat we dat voor al ons werken wel op kosten van het tijdschrift konden doen.
Nu was het in die dagen nog geen gebruik zich aan uitvoerige maaltijden te buiten
te gaan, zodat het een kwestie van een paar gulden was voor ons beiden. Na afloop
dronken we gezamenlijk nog ergens een kopje koffie. Maurits Dekker vertelde
moppen, Lies van Gasteren (Elise Menagé Challa) toneelschandaaltjes, en zo nam
dit driedaags congres een genoegelijk einde. Maar de verkwisting van die paar gulden
werd ons later heftig verweten, vooral Frans Goedhart (niet altijd is nomen omen)
ziedde van verontwaardiging.’
Freek van Leeuwen is slechts een nummer lang redacteur en administrateur van Links
Richten geweest. Maurits Dekker nam een belangrijk deel van het werk van hem
over en het kwam ook tot een werkelijke redactie, bestaande uit Maurits Dekker,
Frans Goedhart, B. Klinkhamer, Jef Last, Nico Rost, Gerard Vanter en Freek van
Leeuwen. Van Leeuwen zegt over B. Klinkhamer dat deze een werkloze, Rotterdamse
havenarbeider was. De Tribune kende destijds
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het instituut van de Arcors (arbeiders-correspondenten) en als zodanig was Klinkhamer
min of meer als een officiële vertegenwoordiger van de Communistische Partij in
de redactie opgenomen. Bertus Meijer was ook lid van de partij geworden. Zelf zegt
hij (in Maatstaf, 1969, no. 3): ‘Een paar maanden maar en vooral op advies van Jef.
Die vond het beter dat de bestuurders van Links Richten lid waren van de partij. Dan
kon de partij, wanneer dat moest, zijn invloed blijven uitoefenen. Ik ben ook wel
eens berispt vanuit Moskou. Liever voortaan geen christelijke symbolen meer in
mijn poëzie. Maar natuurlijk, van een revolutionair tribunaal was geen sprake. Ik
ben ook trouwens nooit op een partijvergadering geweest en na Links Richten ben
ik er ook al weer gauw uitgegaan. Ik was geen partijmens.’
Meijer is nooit redacteur geweest, hij was medewerker. ‘Ik vond het niet zo
belangrijk om redacteur te zijn.’ Voor hem was Links Richten wel het eerste echte
arbeiderstijdschrift voor literatuur. Jef Last zag het meer als een orgaan van een
beweging, dan als een louter literair tijdschrift. Het moest de aandacht vestigen op
de werkgroep en het wilde arbeiders tot het zelf beschrijven van hun leven en strijd
stimuleren door hun eerste werk te drukken zodra het ook slechts enige literaire
waarde had. Jef Last zegt hierover: ‘Voor de rest werden vergaderingen belegd om
Lenin's inzichten over literatuur die wij in het eerste nummer hadden afgedrukt, te
bestuderen en zo mogelijk in de praktijk te brengen. Beroepsschrijvers zouden
amateurs bijstaan, arbeiders zouden hun mening zeggen over het werk van de met
het communisme sympathiserende schrijvers en hen materiaal verschaffen.’ In het
tweede nummer lichtte Maurits Dekker in zijn artikel ‘Wat wij willen’ toe wat hij
hieronder verstond.
Bij het samenstellen van het derde nummer begonnen de eerste strubbelingen.
Freek van Leeuwen was tegen opname van de bijdrage van de arbeiders-correspondent
Klinkhamer: Rood, zwart, blauw merk. Hij was bereid te geloven dat de tien
verschillende merken koffie misschien niet alle in kwaliteit zouden verschillen, maar
hij was er van overtuigd dat er wel degelijk kwaliteitsverschillen waren. Ook
arbeiderscorrespondentie moest naar zijn mening op goede gronden berusten, wilde
ze enige waarde hebben. Hij vervolgt: ‘Daarna kwam een inzending van een drieof viertal gedichten in behandeling. Ze waren afkomstig van een zekere S. Waas en
waren op voddige velletjes postpapier, in onbeholpen schrift en met demonstratieve
spelfouten geschreven. Iedereen was het er weliswaar over eens dat ze zeer zwak
waren, maar ze waren zo kennelijk van een ras-echte proletariër afkomstig. En Links
Richten was toch een orgaan dat de arbeiders tot zelfexpressie wilde brengen, dus
waren we wel verplicht de man aan te moedigen.’ Van Leeuwen bleef tegen, maar
Dekker, Goedhart en Vanter waren van mening dat men tenminste een van de
gedichtjes moest plaatsen. Men koos: ‘Rood Front’. Volgens Van Leeuwen was het
inderdaad nog het beste, dat bij deze inzending te vinden was. ‘Mogelijk dat de
aardrijkskundige kennis van deze proletariër mij verdacht voorkwam.’ Prompt na
verschijnen
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kwam er een boze brief uit Moskou, van Jef Last. Het gedicht Rood Front, schreef
hij o.a., ‘is technisch zeer zwak. In zo'n geval kan de redactie toch raad geven en
helpen. Of is dit een van die manifesten, zoals het hoofdartikel ze wil?’ Dit laatste
sloeg op het artikel van Van Leeuwen, waarin deze geschreven had dat ‘onze
gedichten slechts manifesten en onze romans slechts proclamaties moesten zijn.’
Enkele maanden later bracht het tijdschrift ‘Forum’ een onthulling van de dichter H.
Marsman. Hij maakte zich daarin bekend als de dichter van het gedichtje ‘Rood
Front’. Hij had hiermee willen aantonen dat iedereen wel een revolutionair gedicht
in elkaar kon draaien en dat de redactie in dat geval geen maakwerk van echte
revolutionaire kunst zou kunnen onderscheiden. Voor Freek van Leeuwen had hij
echter alleen maar bewezen hoe moeilijk het is, zelfs voor een dichter van zijn formaat,
zonder innerlijke drang een aanvaardbaar, al dan niet revolutionair gedicht te maken.
Het tijdschrift Links Richten heeft maar een jaar bestaan. Later is Links Front (januari
tot en met augustus 1934, 5 nrs.) er voor in de plaats gekomen. Voor Bertus Meijer
is het nog steeds een fijne tijd. ‘Er gebeurde tenminste iets. Er waren eigenlijk ook
veel dieptepunten. De Zeven Provinciën, die Nederlandse kruiser, werd
gebombardeerd. Hitler kwam aan de macht. Er kwamen Duitse vluchtelingen naar
ons land. A. de Kom trouwens ook. Dat was die Surinaamse nationalist. We hadden
overal mee te maken.’ En Links Richten kwam ook met een matrozennummer, een
antifascistennummer, een negernummer. Dat gebeurde allemaal in hetzelfde jaar,
warin volgens Jef Last, de Forum-groep het als een vanzelfsprekende eis van haar
uitgever beschouwde, dat er geen politiek in haar tijdschrift zou worden geplaatst.
Dat Links Richten niet verder kon verschijnen, is voor Bertus Meijer een gewone
zaak. ‘Het is niet mogelijk om werkloze arbeiders een blad te laten betalen. Het werd
op den duur een financieel debâcle. En bovendien, er kwamen steeds minder arbeiders
aan te pas.’ Hoezeer Meijer gelijk heeft gehad, blijkt uit de namen van de
medewerkers. De groep sympathisanten was nog groter en omvatte schrijvers als
François Pauwels en A. den Doolaard en de hoogleraren Knuttel en Mannoury. Het
programma van Links Richten loog er niet om en het doet in vele opzichten
merkwaardig modern links aan, vooral wanneer men, zoals Jef Last in Werkkrant
(1971) zegt, enkele termen als scheppingskracht, heersende klasse, kunst als wapen
in de klassenstrijd, enz. vervangt door modewoorden van nu: creativiteit,
establishment, geëngageerde kunst, enz. ‘De aantrekkingskracht van de Sowjet-Unie
was, vóór de Stalin-periode groter dan nu, de wensdromen die men ten opzichte van
haar koesterde te vergelijken bij die welke de jongeren van thans veelal koesteren
ten opzichte van China of Cuba. De scherp anti-religieuze lijn werd bepaald door de
destijds nog uiterst reactionaire opstelling van de christelijke partijen. Overigens is
het merkwaardig dat juist de beide oprichters, Jef Last en Freek van Leeuwen, op
dat punt het eerst tegen hun beginselprogramma
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zondigden. Freek van Leeuwen in Herdersgave en Jef Last in De vliegende Hollander.’
In Werkkrant schrijft Jef Last dat Links Richten in 1933 zijn naam in Links Front
veranderde en een bondgenootschap sloot met de Nederlandse agitprop-beweging.
‘Deze was echter zuiver communistisch, waardoor de druk en de intriges van het
partijbestuur op het blad zo sterk werden, dat blad en vereniging moesten worden
opgeheven. Een voorname aanleiding tot deze scheuring was ook de zaak Van der
Lubbe.’ Wat Jef Last bedoelt met ‘druk en intriges van het partijbestuur’ is niet
helemaal duidelijk. Hij was zelf in die periode een actief communist en had in 1933
bij de Boekengemeenschap der Vrienden van de Sowjet-Unie nog de uitgebreide
reportage Het stalen fundament gepubliceerd met zijn ervaringen tijdens zwerftochten
door de Oeral. In 1932 heeft hij in Moskou eenmaal zijn mening over het dreigende
nationaal-socialistische gevaar in Duitsland op last van hogerhand moeten herroepen.
Men vond deze mening te negatief en Last werd terechtgewezen. Niemand kon
vermoeden dat hij al op zo'n korte termijn op afschuwelijke wijze gelijk zou krijgen.
Het verschijnen van Het stalen fundament heeft Last naderhand betreurd. Het is
inderdaad een te weinig genuanceerd propagandaboek. Bertus Meijer herinnert zich
nauwelijks iets van druk en intriges van het partijbestuur. Hij is eerder van mening
dat er van die zijde heel weinig belangstelling bestond voor Links Richten. Wel had
Last, voor zover Bertus Meijer zich kan herinneren, wel eens wat persoonlijke
moeilijkheden met andere communisten. Veel had dit echter niet te betekenen.
Volgens Freek van Leeuwen was er nog iets anders aan de hand: ‘men’ begon allengs
aan de omstandigheden te wennen. Men zag geen uitweg uit de ellende meer. ‘Men
had in de loop der jaren geleerd van een minimum te leven en men probeerde zich
met dat minimum zo huiselijk mogelijk aan te passen.’ Hij vervolgt: ‘Neen, werkelijk
opstandig was men niet meer. Men riep nog wel om Brood en Arbeid, maar het geloof
in de mogelijkheid van een revolutionaire oplossing was na het aan de macht komen
van Hitler verzwakt. Dof en nog onbewust voelde men de dreiging van een naderende
oorlog. Wat men werkelijk wilde, was het behoud van de status quo.’ Het is duidelijk
dat Van Leeuwen met ‘men’ niet de medewerkers van Links Richten bedoelt, maar
hij laat wel zien dat er in ieder geval onder het proletariaat weinig belangstelling
meer bestond. Om toch tot een tweede jaargang van Links Richten te komen werd
er nog een bespreking gehouden met de groep Het Roode Baken met als doel
samenwerking en een gemeenschappelijke steunactie voor Duitse kameraden. Het
Roode Baken was de groep om Geert van Oorschot, die samen men hem uit Links
Richten was getreden. Toen het eerste nummer van Links Richten verscheen, had
Het Roode Baken een bundeltje gedichten uitgebracht, Flarden, revolutionaire poëzie,
met bijdragen van een zestiental dichters, onder wie Corry van den Berg, Jan Brandt
Corstius, Henk Eikeboom, Jac. van Hattum, Willem van lependaal, Jan W. Jacobs,
Geert van Oorschot,
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Reinier P. Sterkenburg en Garmt Stuiveling. Daarna verscheen nog een bundeltje,
Plaveisel, maar volgens Van Leeuwen is Het Roode Baken nooit een beweging
geworden. Verschillende medewerkers, zoals Jac. van der Ster, waren trouwens al
weer naar Links Richten teruggekeerd. De tweede jaargang kwam er dus niet. Wel
ging men door met het houden van tentoonstellingen en het organiseren van
bijeenkomsten, maar vele medewerkers gaven nu hun krachten aan andere
organisaties, die zich bezighielden met anti-nationaal-socialistische propaganda en
hulp aan politieke en joodse emigranten uit Duitsland. En intussen had Martien
Beversluis zijn De Boekenvrienden ‘Solidariteit’ opgericht, waaraan verschillende
Links Richten-mensen meewerkten. Tot de eerste uitgaven van Solidariteit behoorden
de door Martien Beversluis vertaalde bundel Negerliederen, de eveneens door hem
vertaalde bundel Brandende Woorden uit Duitsland met poëzie van Erich Weinert,
Kurt Tucholsky, Johannes R. Becher en anderen en de bundel Ruwe Diamant met
werk van o.a. G. van Balen, Gerard den Brabander, Klaas van der Geest, Bertus
Meijer en Ph. J. Pin. In dezelfde reeks verscheen, in samenwerking met uitgeverij
Contact, de bundel Door het donker van Freek van Leeuwen, waarin verschillende
gedichten uit Uitverkoop werden herdrukt. Henriëtte Roland Holst schreef voor dit
boekje een inleiding. Volgens Van Leeuwen verschenen de boekjes ongeveer met
de tussenruimte van een maand en werden ze tegen een uitzonderlijk lage prijs
verkocht. De arbeidersen revolutionaire literatuur was dus nog niet helemaal
verdwenen.
Het is goed om nog even terug te komen op de opmerking van Jef Last: ‘Een
voorname aanleiding tot de scheuring (in Links Richten) was ook de zaak Van der
Lubbe.’ In het manuscript van Freek van Leeuwen vindt men hierover: ‘Reeds in
maart waren Willi Müzenberg (de bekende communistische uitgever uit Duitsland,
ook wel genaamd ‘Der rote Hugenberg’ - M.M.) en zijn medewerkers begonnen met
het verzamelen van materiaal voor het Bruinboek over de Rijksdagbrand en de
Hitler-terreur. In de zomer ontmoette ik in Amsterdam Otto Katz, een van de
medewerkers aan het Bruinboek. Hij vertelde mij dat er bewijzen bestonden, dat
Rinus van der Lubbe in verbinding gestaan had met bepaalde kringen in de SA en
dat hij nu in Nederland was om met vrienden en bekenden van Van der Lubbe te
spreken om zich zodoende een beeld van zijn persoon en zijn leven te kunnen vormen.
Ik vertelde hem dat ik hem weliswaar jarenlang gekend had, maar dat ik nooit tot
zijn intiemere vrienden behoord had. Hij informeerde ook naar verdere vrienden van
Van der Lubbe, die hij zeide te willen interviewen. Het leek mij dat vóór alles, alles
gedaan moest worden wat de Rijksdagbrandaffaire tot klaarheid zou kunnen brengen,
dus gaf ik hem de gevraagde inlichtingen. Ik zei hem dat er natuurlijk geen sprake
van kon zijn dat Rinus de brand in opdracht van de communistische partij gesticht
kon hebben, daar hij al jaren geen lid van die partij meer was en ijverig propageerde
voor een groepje Raden-communisten, maar dat er anderzijds ook geen sprake van
kon zijn dat hij door nationaal-socialisten was
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omgekocht. Naar mijn mening was hij door de nationaal-socialisten misbruikt en
had niet geweten door wie hij gebruikt werd. Hoewel Katz alles wat ik vertelde
zorgvuldig noteerde, bleek bij het verschijnen van het Bruinboek dat hij alleen datgene
gebruikt had, dat in zijn theorie paste, en alles wat er mee in tegenspraak was, had
verzwegen.’ Het punt waarom het ging, was dat Van Leeuwen had moeten verklaren,
dat Van der Lubbe hem als homoseksueel bekend was. Van Leeuwen heeft iets
dergelijks nooit verklaard, zoals ook blijkt uit De Brand van de Rijksdag (De Gulden
Ster, Amsterdam). Hierin leest men dat tijdens een getuigenverhoor te Amsterdam,
afgenomen door de subcommissie voor onderzoek naar de oorzaak van de brand in
het Rijksdaggebouw onder voorzitterschap van mevrouw mr. B. Bakker-Nort de
getuige Van Leeuwen op een desbetreffende vraag antwoordde, ‘dat hem niets
positiefs bekend was omtrent een seksuele verhouding, die bestaan kon hebben tussen
v.d.L. en enige jongemannen die met hem samenwoonden. Wel kreeg getuige reeds
op de eerste avond, waarop zij elkaar bij het colporteren ontmoetten en toen hij en
v.d.L. een eind van de anderen samen liepen de indruk dat v.d.L. homoseksueel was,
ofschoon v.d.L. toen niets positiefs zei en ook geen handtastelijkheden pleegde.’ Het
getuigenverhoor in Nederland was bedoeld voor het contra-proces in Londen, dat
van 4 tot en met 19 september te Londen plaatsvond en dat geopend werd door Sir
Stafford Cripps. De bekende advocaat D.N. Pritt was voorzitter. Er namen trouwens
verschillende vooraanstaande rechtskundigen aan het contra-proces deel, zoals Arthur
Garfield Hays uit Amerika, die de verdediger van Sacco en Vanzetti was geweest;
de Zweed Georg Branting, de zoon van de eerste sociaal-democratische
minister-president van dat land; P. Vermeylen uit België, mevrouw Bakker-Nort uit
Nederland. Van Leeuwen was wederom een van de getuigen, maar hij kon opnieuw
niets verklaren, hoogstens iets veronderstellen. Dr. L. de Jong heeft hierover in Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 1 (1969) enkele
aantekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat hij het manuscript van Freek van Leeuwen
niet kende en dat hij ook geen gebruik had gemaakt van ander, voor Van Leeuwen
‘ontlastend’ materiaal. Wel citeert hij op pag. 385 Jef Last: ‘‘Als wij kunnen bewijzen
dat hij (Van der Lubbe) inderdaad homo is’, zei Katz tegen de communistische
schrijver Jef Last (zelf homosexueel), dan zal de stemming in de Verenigde Staten
gunstig voor ons worden - dat wordt dan een geweldige slag.’ Last kon niets verklaren,
maar bracht Katz in contact met een andere homosexueel, de communistische dichter
Freek van Leeuwen. Van Leeuwen wist ook nergens van, maar was bereid, onder
ede te verklaren dat Van der Lubbe hem als homosexueel bekend was. ‘Freek’, aldus
Last in 1966, ‘beschouwde het als een partijopdracht, hij kende Van der Lubbe niet
zo goed als wel leek. Maar de partij moest iets bewijzen.’’
Dit citaat uit het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog lijkt
nogal discutabel. Er is nooit enig contact geweest tussen Van Leeuwen en Dr. L. de
Jong en er zijn bovendien ook andere gegevens, zoals die in De
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Brand van de Rijksdag. Het was wel de aanleiding tot een scheuring in Links Richten.
Maurits Dekker stelde met enkele van de geestverwanten van Van der Lubbe een
contra-publicatie tegen het Bruinboek samen, het Roodboek: Van der Lubbe en de
Rijksdagbrand. Het was de publicatie van dit boek, dat tot een groot conflict leidde
binnen Links Richten. Het bestuur van de Communistische Partij Holland zou geëist
hebben dat de afdelingen (van Links Richten) het optreden van het lid Maurits Dekker
zouden veroordelen. L. de Jong schrijft hierover: ‘In de twee grootste, Amsterdam
en Den Haag, werd een daartoe strekkende motie evenwel verworpen. Jef Last en
enkele andere communisten zegden vervolgens het lidmaatschap van Links Richten
op, de secretaris van de organisatie, de zes-en-twintigjarige Jacques Gans die,
voorstander als Van der Lubbe van directe actie, medewerking aan de motie geweigerd
had, werd met enkele gelijkgezinden uit de CPH geroyeerd.’ Ook dit klopt niet. Jef
Last is tot de laatste dag lid en redacteur van Links Richten gebleven. Jacques Gans
werd niet uit de CPH geroyeerd. Hij was geen lid van die partij.
De zaak Van der Lubbe heeft overigens grote indruk gemaakt op Freek van
Leeuwen en het is denkbaar dat hij zich mede daardoor steeds meer uit het politieke
leven heeft teruggetrokken. Van belang is echter dat hij kort na voltrekking van het
doodvonnis van Van der Lubbe twee gedichten in Groot Nederland (1934)
publiceerde; één gewijd aan Marinus van der Lubbe en getiteld De Provocateur en
een gedicht Aan Goering (bij de dood van Marinus van der Lubbe). Deze gedichten
werden geplaatst door Jan Greshoff. Groot-Nederland-redacteur Frans Coenen was
over het tweede gedicht heel boos en er is daarna van Van Leeuwen nooit meer iets
in Groot Nederland opgenomen.
Met Links Richten was het overigens gedaan en aan Links Front was maar een
kort leven beschoren. De contacten tussen verschillende medewerkers en redacteuren
bleven echter voor een deel bestaan. Er ontstonden hulpacties voor Duitse emigranten.
Jef Last ontmoette de vluchteling Harry Wilde, die jarenlang secretaris en medewerker
was geweest van Theodor Plievier.
Wilde was in de nacht van de Rijksdagbrand in Berlijn gearresteerd, maar er bleek
een vergissing in het spel te zijn. Men had het op Plievier zelf voorzien, die voor
lezingen elders in Duitsland was. Het gelukte Wilde om weer vrij te komen, niet
zonder eerst ernstig mishandeld te zijn. Samen met Plievier wist hij korte tijd later
via Tsjechoslowakije en Zwitserland naar Parijs te ontkomen. Na zijn eerste
ontmoeting met Last, werd al gauw besloten dat zij samen een boek over Van der
Lubbe zouden schrijven en met de voorbereidingen daarvoor werd al meteen
begonnen. De roman, Kruisgang der jeugd, verscheen overigens pas in 1939, ongeveer
anderhalf jaar nadat Last de communistische parij had verlaten. (In 1966 werd de
roman herdrukt onder de titel Rinus van der Lubbe, doodstraf vóor een provo.)
Freek van Leeuwen kwam weer in huis bij de familie Meijer. Daar klopte op een
avond ook een jonge Duitse vluchteling aan, Harry Domela, de valse
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Prins van Pruisen, die al een sensationeel leven achter de rug had. Hij was afkomstig
uit een van de Baltische staten en men vindt zijn geschiedenis in zijn boek Van Paria
tot Prins van Pruisen (1928). Domela was een avonturier tegen wil en dank, die, door
de nood gedwongen, in Duitsland enige tijd een adellijke afkomst moest voorwenden.
Hij werd toen ‘ontdekt’ als Prinz Wilhelm von Preussen. Hij had zichzelf alleen maar
uitgegeven voor Baron von Korff en Graf Pahlen - het was een manier om aan de
kost te komen. Als Prins van Pruisen werd hij na korte tijd ontmaskerd en belandde
in de gevangenis. Daar schreef hij zijn gedenkschriften, die ook werden uitgegeven.
Het boek bleek een groot succes, het werd verfilmd en Domela scheen uit de zorgen.
Maar het geld was al gauw op en toen Hitler kwam, deed de gewezen ‘prins’ er maar
beter aan zo vlug mogelijk te verdwijnen. Hij had in zijn prinsenbestaan te veel hoge
nazi's gecompromitteerd. In Nederland vond hij onderdak bij de werkloze Bertus
Meijer. Hij probeerde hier iets te verdienen door de verkoop van zijn boek, waarbij
Freek van Leeuwen hem steeds heeft geholpen. Toen Van Leeuwen voor langere
tijd naar Antwerpen vertrok, volgde Domela hem al snel. In 1936 ging hij met Last
naar Spanje om daar voor de Republiek te vechten, overigens niet in de Internationale
Brigade, maar bij de Spaanse milicias. Hij had toen zijn naam al veranderd in Victor
Zsajka. Na de Spaanse Burgeroorlog heeft André Gide hem enkele malen kunnen
helpen: eerst uit de beruchte Franse kampen aan de Middellandse Zee; vervolgens,
na de Duitse inval in 1940, uit Europa. Er zou nog heel wat over hem te vertellen
zijn. Een geschreven portret van hem vindt men in ieder geval in De Vingers van de
Linkerhand (1947) door Jef Last.
Voor de geschiedenis van Links Richten is dit alles echter van minder belang, of
men zou Bertus Meijer nog even moeten citeren: ‘Hoe we met Freek en Harry
(Domela) moesten leven, wil je weten? Laat ik je één ding zeggen. Een pakje boter
kostte toen elf cent. Nou, dat moesten we nog met karnemelk aanlengen.’ Het is
eveneens deze Bertus Meijer, die zegt dat Freek van Leeuwen op het gebied van de
letterkunde zijn grote leermeester is geweest, ‘want na de lagere school was ik zonder
meer op de maatschappij losgelaten. Zijn kritiek op mijn schrijverij was
meedogenloos, maar ik ben toch doorgegaan. Onder andere over Vlasblom, een
jongeman, die van de zestig meter hoge hefbrug in de Koningshaven was gesprongen.
Dat fascineerde me. Dat was ook een arbeidersjongen, een darmenschrapper op het
abattoir, die liet zien dat hij tot bijzondere prestaties in staat was. Mijn novelle Salto
Mortale is daarop geïnspireerd. Ook Rinus van der Lubbe en de brandstichting in
het Rijksdaggebouw maakte indertijd diepe indruk op me. Ook weer een
arbeidersjongen, die, ofschoon hij misbruikt werd door het Hitler-fascisme, een grote
daad wilde stellen.’ Dat zegt dezelfde Bertus Meijer, die met zijn collega's op het
werk nooit over zijn letterkundige bezigheden heeft gesproken. ‘Die vinden dat alleen
maar gek. Zoiets doe je niet, wat koop je er voor...’ Zelf had hij als jongeman trouwens
ook weinig waardering voor de
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Nederlandse letterkunde, ook niet voor de socialistische poëzie uit het begin van de
jaren twintig. Adama van Scheltema en de gezusters Vos zeiden hem niets: ‘De
werkelijkheld op mijn werk was heel anders. Dat sloeg niet aan. Ik heb ze wel gelezen,
maar ik kan niet zeggen dat ik er kapot van was. Misschien was het wel aardig voor
middenstanders en zo.’
Wanneer Links Richten in de korte duur van zijn bestaan iets bewezen heeft, dan is
het dat het heel goed mogelijk is arbeiders tot zelfexpressie te brengen en dat daaraan
ook een duidelijke behoefte bestaat. In de Bondsrepubliek bestaan er trouwens al
sinds jaren weer dergelijke collectieven, zoals de ‘Gruppe 61’ en de ‘Werkkreis
Literatur der Arbeitswelt’. Ook in Nederland is er wat dit betreft weer een eerste
begin waarneembaar, voor een goed deel te danken aan radio- en televisieprogramma's
als Van Onderen. Links Richten leert echter ook waar gevaren schuilen, bijvoorbeeld
wanneer de zaak te zeer wordt overlopen door intellectuelen en schrijvers, die geen
directe relatie tot het arbeidersbestaan hebben. De zaak gaat ook verloren, wanneer
partij- en andere belangen een te grote rol gaan spelen. Arbeiders-schrijvers zullen
een eigen vorm moeten vinden, net zoals trouwens alle andere auteurs. Zij mogen
zich niet te veel laten leiden door al te vaardige, helpende handen. De gevaren daarvan
zijn in Links Richten duidelijk geworden. Het tijdschrift en de andere uitgaven van
het arbeiders-schrijverscollectief leren echter ook welke mogelijkheden er liggen.
Het zou de moeite waard zijn een volledige studie aan Links Richten te wijden.
Martin Mooij
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