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teit, het machteloos meegesleept worden van de arbeiders
in de oorlog, de verwarring in de Jaren daa~n~, toen ze he~n
en weer geslingerd werden tussen kommunistische en sO~lalistische leuzen toonde hoeveel er nog aan de inner-lijke
kracht ontbrak.' Ook in Duitsland waren zi] nog zeer burgerlijk, van huis uit, en nog steeds onder de .g.eestel~jk~ invloed van de bourgeoisie. Niet van haar polrtieke en Ideologische, maar wel van "haar ekonomische kracht. Doordat
de Duitse bourgeoisie de politiek aan anderen overliet, kon
ze alliaar kracht koncentreren op ekonomisch gebied. Daarin heeft ze een energie ontplooid en een bekwaamheid ontwikkeld, die de Duitse industrie in een tempo zonder voorbeeld tot een der machtigste ter wereld opstuwde. Deze
kracht moest respekt wekken en een sterk meeslepende invloed op de arbeiders uitoefenen; ze zagen hier, hoe hun
mees ers ook heel wat konden. Zij voelden de geweldige
toen me van de maatschappelijke macht van het kapitaal,
zij voelden hoe zijzelf met hun sociaaldemokratische politiek en hun vakbeweging daar met tegenop konden, dus er
relatief bij achter bleven; en zo werden ook ~~jmeegetrokken in het nationalistische verlangen naar DUItse grootheid
en wereldmacht.
In de Westelüke landen liet de politieke machtsontplooiing van de bourgeoisie gedurende lange tijden de arbeiders
niet tot politieke zelfstandigheid komen; daar waren het de
ekonomische druk en de ekonomische krisis sen, waaruit
k.lassestrijd en klassebewustzijn opkwam. In Duitsland werd
omgekeerd de ekonomische machtsontplooiïng
van de
bourgeoisie tot eeD:belemmering ~an de gro~i van h~t ekonomische zelfstandigheidsbewustzijn der arbeiders. HIer zIJn
het veeleer de politieke krisis sen, uitvloeisel van de' strijd ~€?r
bourgeoisie om wereldmacht, die de arbeiders tot. strijd
dwingen. Langs een weg van katastrofale ontwikkeling zal
hier de moeieliike opbouw van hun macht en vrijheid moeten plaats vinden.
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De blanke bevolking van Amerika (onder welk~ naam
hier speciaal de U.S.A., de Verenigde Staten van NoordAmerika wordt verstaan) is ontstaan uit de landverhuizers,
die' vanaf de 17e·eeuw uit Europa' kwamen. Zij kwamen om
onderdrukking door vorsten, vaak in de vorm van geloefs.vervolging, te ontgaan, of om aan andere dr-uk, aan. armoede
te ontkomen, en zich in de onontgonnen wil.deruissen e.~n
nieuw bestaan te scheppen. Eerst beperkt tot hoofdza kejijk
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h~amen, breidden zjj zich, na zich in de onafhankelijkheidsoor log van ~ngeland te hebben vrUgemaakt, steeds
verder naar het Westen uit. Een reusachtig werelddeel van
bossen en grasvlakten, enkel door Indianen en buffels bewoond, werd in een voortdurende trek n~ar het Westen, in
voortdurende strijd met de Roodhuidenstammen, eerst door
jagers en avonturiers geopend, dan door boeren bezet. ontgonnen .en bevolkt. In al deze pioniers was nodig en ontwikkeldezich dus een sterk individualisme, een dappere avontuurhjke geest, geheel op zichzelf vertrouwend, hard, waakz~am en meedogenloos in de talloze gevaren die hen' omringden, ~n een onbeperkte vrijheidszin, die zichzelf zijn
recht schiep en nam: Deze pioniersgeest heeft zijn stempel
op het gehele Amer-ikaanse volk gezet. Want hij leefde en
was nodig niét slechts in de trekkers, die steeds verder de
wildernis ingingen en land tot boerderijen ontgonnen maar
ook in de handwerkers, de handelaars," de ondernem~rs de
zakenmensen in de oude en de nieuw ontstaande dor pen en
steden, die ZIch allen hun bestaan strijdend moesten opbouwen .. In tegenstelling tot het oude Europa, waar ieder opgroeide en ZICh.vanzelf inpaste in gevestigde verhoudingen,
wl!ls hier alles m snelle opkomst en uitbreiding; ondernemmg~geest, hard werken, spekulatie schiep grote zaken en
f?rtumen. In de ruwe strijd om het bestaan, die geen tijd
het en ~eeJ?-omgeving schiep voor geesteli.jke ontwikkeling
en verdIepmg, werd eerbied voor het sukses, voor het zakenbelang, voor "business" als hoogste roeping van de
mens, het kenmerk van de Amerikaanse ~eesteshouding.
Zo waren zowel voor kapitaal als voor arbeid in Amerika
de omstandigheden anders dan in Europa. De arbeiders in
han werk en industrie waren alleen door hoge lonen vast
te houden; anders trokken ze ook als pioniers weg, want
land lag er III overvloed. Dit leidde er toe dat arbeidbesparende, dus produktievere machines hier veel meer werden
gebruikt dan in Europ met zijn overvloed van bezitloze proletariërs; tegelijk konden de arbeiders door hun schaarste
ende vele mogeli.jkheden van het land een bevoorrechte poSItIe handhaven. Totdat in het laatst van de 1ge eeuw stromen ~an, arme behoefteloze immigranten, vooral uit Oosten ZUId-Europa, de fabrieken en de sloppen van de fabriekssteden in de Oostel~jke staten met' goedkope arbeidskrachten vulden. En totdat in de 20e eeuw het vrije land op raakte
en weldra de massale immigratie werd stopgezet. Toen begon de uitzonderingspositie op te houden.
In de ontwÏkkeling van Amerika in de 1ge eeuw was het
opkomende kapitaal de leidende en heersende macht. Het
had niet behoeven te strijden tegen enige feodale macht of
klasse; met de afwerping van de heerschappij van het 18e
eeuwse Engel e handelskapitaal
was de burger-lijke klasse
onbeperkt meester. Nergens was de geest
volkomen vri]
van feodale opvattingen, van eerbied voor stand of geboorte;
en dus zo volkomen open voor alleen maar eerbied voor het
bezit, voor de dollar. In het openleggen en veroveren van
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dit reusachtige kontinent speelde het kapitaal een belanar.ijk.e rol; kanalen werden gegraven, en vooral spoorwegen
aangelegd, die het verkeersnet steeds ,:"~rder naar het Westen uitbreidden. Voor deze ver-dienstelijke be,:"ordermg vau
de bloei vau het land werden de kapitalisten m de koncessievoorwaarden beloond met exploitatierechten van de toegankelijk gemaakte gebieden. De st,~at beschouwde ZIChals
eigenaar van al dat "mem.andsland :- van de rechten der
Indianen op hun grondgebied werd met gesproken; Z~Twerden verdreven of uitgeroeid, Door hun .handlangers en
vrienden in het Congres kregen de kapitalisten brede stroken land langs de te bouwen spoorwegen toegewezen, voor
zo goed als niets meer dan de omkoopsommeIl:' de vorm
waarin de politici hun deel van de
mende winsten kregen. De houtmessaas van ~e. eindeloze ..bossen, de vruchtbare akkergrond langs de rrvreren, de rijke ert~en van allerlei soort in de bodem, het werd alles hun eigendom. Ee!l
dichte schaar van kolonisten uit de Oostelijke staten en UIt
Europa trok achter hen aan het Westen in: boeren, handwerkers en winkeliers, voor wie de dorpen, de Iandwegen,
de steden al klaar gemaakt waren, houtkappers en n:t~Jnwe.rkers, eerst zichzelf door het ruwe recht van de wildernis,
het lynch recht ordenend, daarna steeds meer onder het op
de voet volgend staatsgezag.
....
Deze toeeigening van alle natuurlijke rukdommen van
een nog onontgonnen werelddeel werd de grondslag voor de
snelle groei 'van reusachtige fortuinen. In het oude Europa
was deze toeeigening en ontginning het werk gewe~~t van
een langzame ontwikkeling, en was daardoor de rijkdom
verdeeld over een grote klasse .van burgers - slechts in
bijzondere gevallen ook hier de basis van snelle grote fortuinen, zoals van de Augsburgse Fuggers m .de 1~e ee~w.
Maar in Amerika leidde de felle en snelle inbezitneming
van al deze onaangeroerde natuurschatten
iIl: de tweede
helft van de 1ge eeuw tot de opkomst van een nieuwe klasse
van superkapitalisten, van mil iardairs,
.
Dit kapitaalbezit is dus met door een regelmatige akkumulatie van het kapitaal te kunn.en kweken. Daartoe werin eerste instantie door het inpalmen van alle voor de maatschappij nodige en waardevolle natuurrijkdom. De hulpmiddelen daarbij wareu de beschikking over de gro.te
transportmiddelen, die tot knoeierij I?;et vra?htprI~zen u~~lokte; en de politieke macht, waarbij de UI~ kleinbedrijf
ontsprongen wettelijke normen door besteding van IFrof
geld in hulpmiddelen van het grootbezit konden woräen
omgezet. Daarbij kwam dan ook; de geldende moraal van
onbeperkte eerbied voor sukses m zaken te Iiulp, met dan
natuurlijk die persoonlijke mor aaj wan de winnaars, :va~rmee ze vaak maar net op het kantje buiten de g-evan,.,enl~deuren bleven. In taaie onderlinge strijd, waarin de, k.leinere of grotere konkur:renten óf vernietigd werden, of onderworpen en samengevat in trusts, werden de grote monopolies opgebouwd; van RockefelIer in de petroleum, van
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Vanderbilt en .90u1d in sc~eepvaar.t en spoorwegen, van
Astor m stedelijk grondbezit, van PIerpont Morgan in het
bankwezen, van Carnegie in de staalindustrie, van Havemeijer in de suiker; waarbij zich later nieuw opgekomen
grootindustrieën voegden, als van Ford in de auto's en de
Duponts in de bewapeningsindustrie
in de eerste wereldoorlog. Wanneer hier van monopolies gesproken wordt is
dit niet in absolute zin op te vatten, alsof de volle hond~rd
procent van een produktietak in hun handen is; dat behoeft ook niet. Er bleef altijd een randgebied, een ruimte
waar kleine kapitalisten, nieuw opkomende ondernemers
zaken konden opzetten, nieuwe gebieden exploiteren,
worstelen om ook omhoog te komen en misschien zelfs een
plaats naast de groten in te nemen. En er bleef een voortdurende str-ijd om macht tussen de kapitalistische heersers,
door middel van beursspekulaiies,
kombinaties, pr-ijzen,
oorlog en allerlei verdere transakties. Maar wanneer Carnegie 60% van alle staal, Havemeijer 80% van de suiker,
Dupont 85% van de springstoffen en verwante chemische
industrie, RockefelIer 95% van de petroleum beheerst, dan
kunnen buitenstaanders hun geen kwaad doen, en volgen
meestal hun leiding; dan geeft hun dit een zo volledig
overwicht in deze produktietakken,
dat men praktisch van
monopolies kan spreken.
De winsten uit al deze monopolies, dus door uitbuiting
v:an bijna de gehele industriële arbeidersklasse en de kleine
middenklasse verkregen, zijn zo enorm, dat ze onmogelijk
door een klein aantal monopolisten verteerd of verbruikt
kunnen worden. Dit is ook niet de bedoeling. Bü die mateloze rijkdom telt de zucht naar een onbekrompen weelderige behoeftevoorziening
niet meer als prikkel mee;
trouwens, vele van deze zakenmonarchen leven zelf tamel~jk sober. Hier is het de str ijd om macht, die de manirm, '
laties beheerst: om steeds groter heerschappü .over het
zakenleven, om steeds de eigen macht over nieuwe gebieden
uit te breiden en andere te onderwerpen _ een automatische aandrift van haast redeloos geworden zakeninstinkt.
Een deel van de winsten wordt oven de grote klasse van
kapitalisten uitgestrooid, aan wie een deel van de aandelen
wordt afgeschoven en die daarmee mogen spekuleren zonder dat zij iets te zeggen kr~jgen. Omgekeerd komt op die
wijze alle kleinere kapitaalbezit van het publiek ter beschikking van de monopolisten, die het in hun grote strategie gebruiken, zoals vroeger de koningen de vechtkracht
van de kleine adel tot eigen macht gebruikten,
Maar wat er voor de kapitaalkoningen
zelf overblijft, is
nog mateloos. Reeds veertig- jaar geleden werd berekend
dat de beruchte .T. D. RockefelIer, de oliemagn aat, in Amerika kortweg- John D. genoemd, j aar lijks '200 milljoen g-ulden verdiende, dus dat zijn bezit dagelijks met 600.000, elke
minuut met 400 g-ulden aangroeide. Zo snel als het goud, in
beeldspraak, in zijn huis regende, was het niet uit te geven;
geen luxe, geen verspilling, hoe waanzinnig ook bedacht.
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was tegen die stroom opgewassen. Hij bemoeide zich ook
niet met het uitgeven; h~j had een apart buro van sek.retarissen, die o.a. de duizenden binnenkomende brieven behandelden en moesten uitmaken wie gesteund en waar besteed moest worden. Dit eerste geval was een voorbeeld
voor de gehele opkomende klasse van superkapitalisten.
Het oude gezegde uit het kleinkapitalisme, dat de grootvader met hard werken de zaak sticht, de vader de rijkdom
vestigt en beheert, en de zoon ze verspilt en weer arm
wordt, heeft hier zijn geldigheid verloren. Geen verspilling
is in staat de binnenstromende meerwaarde baas te worden.
Het bezit van deze monopolisten is een onaantastbaar familiebezit geworden, vergelijkbaar
met het middeleeuwse
feodale bezit, met dit verschil dat het hier uit aandelen van
alle industriële en andere ondernemingen bestaat. Zij vormen "Amerik:a's zestig families", alle met elkaar verzwagerd, die als een nieuwe adelsklasse op hun kastelen en
onafzienbare landgoederen gezeten zijn, de ware koningen
van het land. Maar machtiger dan ooit vroegere koningen
waren, want zi] .zijn de gebieders over de aldoor groeiende
produktiekrachten
van een rijk en zich snel ontwikkelend
werelddeel.
Macht over de produktie betekent tegelijk macht over de
politiek, ook al omdat deze Iaatste een van de middelen is,
waardoor de eerste zich moet doorzetten. Reeds van den
beginne af was het kapitaal gewend de politiek te beheersen. Politiek was in Amerika altijd wat anders dan in
Europa, omdat in Amerika nooit een feodale klasse heeft
geheerst. In Europa heeft de burgerklasse zich van harde
onderdrukking door het feodalisme moeten vrijvechten. Die
strijd gaf haar een sterk gevoel voor algemene klassebelangen, die idealisme en geestdrift wekten en waarvoor
offers werden gebracht. Zo werd de politiek tot een terrein
waar ook belangeloze politici voor hoge beginselen konden strijden. Deze strijd tegen een andere klasse w~s. in
Amerika niet nodig; de belangen waarvoor In de politiek
gestreden werd, waren onmiddellijke persoonlijke belangen, van groep tegen groep, waarin zelden iets gmders dan
gewoon egoïme een rol speelde.
"Polities is business", politiek is een zaak als een andere,
waarin men verdienen wil en groot en rijk worden; dat
was voor ieder Amerikaan vanzelfsprekend. "Polities is
graft", politiek is diefstal, dat was het natuur-lijke resultaat in vele gevallen, dat aanvaard werd als een orrverrmjdelijk gevolg. In het begin had het Kapitaal daarbij geen
ander dan het grove middel van direkte omkoping. Later,
toen de macht van de monopolisten vaster en onaantastbaarder was geworden, was dat niet meer zo nodig. Nu
hebben ze hun vrienden, hun zaakwaarnemers, hun agenten en kliënten, allen respektabele persoonlÜkheden. ~ie,
in hoge en goed betaalde poste~. geplaatst, i~ de pol'itiek
meespreken, de politieke pur-tijbestu.ren
bemvlo~den en
beheersen, de kandidaten voor Congres en Senaatmtzoeken,
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en op de partijkongressen achter de schermen uitmaken,
welke betrouwbare personen tot president zullen worden
gekozen en tot ministers aangesteld.
Het tweepartijensysteem, waarbij telkens de ene de andere als regerende partij vervangt, als deze bij het publiek
te veel ontevredenheid heeft gewekt, doet daarbij, evenals
in de meeste parlementair geregeerde landen, goede diensten. Elk der "grote belangen" steunt daarbij een der beide
grote partijen, voor wederdienst; enkele allergrootste betalen, langs omwegen, aan beide, om twee ijzers in het vuuor
te hebben. De honderdduizenden dollars, 'die de lawaaiïge
verkiezingskampanjes
kosten, worden door vrijwil'lige
bijdragen bijeengebracht; d.w.z. dus door "big business",
door de grote zaken betaald. Om deze "korruptie" tegen te
gaan is toen door hun tegenstanders - met de bedoeling
om deze koopmacht van de monopolisten te ontmaskeren
en zo te breken - een wet doorgezet, dat de partijen al deze
bijdragen met naam en toenaam, onder kontrole moesten
publiceren. Het was een slag in de lucht, want het gaf geen
sensatie; het bleek dat de publieke opinie de macht van het
monopoliekapitaal
over de politiek als vanzelfsprekend
beschouwde, en evenzeer dat dit in het openbaar erkend
werd. Evenals op ander terrein, na een vruchteloze rechterlijke ondervraging van een trustkoning een hem toegedaan
senator in arrenmoede uitbarstte: het behoorde in een wet
vastgesteld te zijn, dat niemand, die meer dan 100 millioen
waard is, op beschuldiging van misdaad voor een rechter
gebracht en ondervraagd mag w~rden. Inderdaad, de meesters van het kapitaal en de politiek staan boven de wet;
waarom dan die lastige schijn ophouden, dat ze gewone
mensen en burgers zijn?
Het spreekt vanzelf dat ook de kranten geheel in handen
van het grootkapitaal zijn. Het koopt ze op, of het laat door
zijn satellieten nieuwe grote bladen oprichten en steekt
daarin zoveel millioenen als nodig is. Vooral op de plaatselijke en de volksbladen met de grootste oplagen wordt de
aandacht gericht, om de millioenen kiezers met wat grove
sensatie geestelijk te verzorgen. Maar tegelijk wordt het
meer ontwikkelde publiek in de toonaangevende bladen
door zorgvuldig en deskundig verzorgde rubrieken over
wetenschap, kunst, literatuur, internationaal leven en dergelijke tevreden gesteld en in zijn overtuigingen geleid. Een
onafhankelIJke pers met grote verbreiding is niet mogelijk.
Het komt voor dat een rijke dwarskop zijn geld gebruikt
om een blad op te richten, dat zich voor onafhankelijke
kritiek open stelt, dat de monopolisten bestrijdt en hun
praktijken onthult. Dan wordt getracht het dood te konkurreren; of, als dat niet lukt, wordt het eenvoudig genegeerd. Al wat het schrijft of kritiseert wordt stelselmatig
doodgezwegen in een stille samenzwering, zodat het grote
publiek er geheel onkundig van blijft. Tot de kans zich
voordoet, het op te kopen. En lukt dat niet, dan kan zulk
een blad juist dienen om aan de gehele wereld te tonen,
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hoe vrjj in Amerika pers en kritiek ten opzichte van het
grootkapitaal is.
Deze pers beheerst het g-eestelijke leven van de Amerika~en. Het is nog niet eens het verbergen van alle waarheId omtren! de heerschappij van de grootkapitalisten, wat
het .belangqTk~te ~s. Van nog meer gewicht is de stelsel'ma~Ige opvoeding In gedachteloosheid. Alle aandacht wordt
gericht <?p de grove sensaties, alles zorgvuldig vermeden
"\~attot eigen nadenken kan leiden. De kranten zijn ook niet
om gelezen te worden - dit wordt de weinigen die het
wen~~~ door: de kleine letter van de tekst der stukken nog
moeilijk gemaakt - maar om door snel overvliegen van
vetgedru~~e k;oppen de waardeloze nieuwtjes op te graaien.
Met fam ilienieuws . uit de grote wereld der rijken, met
sexuele schandaaltjes, maar burgerlijk fatsoenlijk behandeld, met misdaden uit de onderwereld, en met' bokswedstrijden wordt de geest van de lezers beziggehouden. Wat.
de kapitalistische pers in alle landen van hen over nam:
.door uitvoerige sportrubrieken de aandacht af te leiden en
geen gedachten aan de belangrijke maatschappelijke vraagstukken te laten opkomen, dat doet de Amerikaanse pers
met nog meer welberekende grondigheid.
Meer nog dan door de pers wordt de grote volksmassa
geestelijk beïnvloed door radio en bioskoop. Deze produkten van verfijnde wetenschap, bestemd om eenmaal tot de
beste ontwikkelingsmethoden
voor de mensheid te worden,
z~~ndoor het kapitalisme ~emaakt tot de krachtigste hulpmiddelen ter instandhouding van zijn heerschappij'
het
eerst en volledigst in ~merika, daarna overal nage;olgd.
Zoals het toneel In de tijd van opkomst van het kapitalisme
tot ..een.opvoedingsmiddel voor de duizenden. zelfs tot een
striidmiddel voor -de bur-gerij werd, zo is nu, in de eind~agen van het kapitalisme,
zijn moderne substituut, de
film, tot een verdommingsmiddel voor de millioenen geworden. Doordat Z~T verstrooiing en afleiding geeft na uitputtend werk, door alleen aan de primitieve gezichtsindruk te
appelleren, zonder enig beroep op nadenken en oordelen
gewent zij de massa's aan gedachteloos aanvaarden va~
de propaganda, die onbemerkt maar met instinktieve o-eraffineerdheid daarvan uitgaat. Haar inhoud weerspie;elt
de burgerlüke maatschappij, maar dan op haar slechtst. In
de burge~lüke literatuur, in romans en op het toneel, was
de hoofdinhoud steeds het sexuele, als enig terrein van
persoonlijke gevoelens ~n hartstochten. daar toch de diepere bron van hogere gevoelens en hartstochten, de maatsch appjj, onbekend was en onbewust. Zo beheerst, maar in
het groteske ontaard, het sexuele ook de film, en wordt
daarop de aandacht gekoncentreerd. En daarnaast de brute
gewelddadigheid, die in de nadagen van het kapitalisme
steeds meer de geest van de bourgeoisie vervult en die zij
op deze wijze in de massa overplant. Want een ~nkel maar
g-ewelddadige. massa is voor haar heerschappij niet te
vrezen, levert veeleer goed materiaal voor terreur en on196

derdrukking, terwijl zjj van geestelijke ontwikkeling van
zelfdenkende massa's alles te vrezen heeft. Perspropaganda
vroeger de enige, kan gedeeltelijk gekompenseerd worde~.
d?or anders gerichte strijdende kranten en tijdschr-iften.
FIlmpropaganda
IS een monopolie van grootkapitalisten
die alle filmproduktie en alle bioskopen beheersen, en e;
kan geen tegenovergesteld .worden dan van een even grote
macht.
.
Op andere wijze werkt de radio in dezelfde richting. Zij
bereikt en bewerkt de millioenen in hun woningen met een
opgedrongen en meest willig aanvaarde propaganda. Zij
is de plaatsvervangster van wat in de opkomst en de hoogtedagen van het kapitalisme de openbare vergadering was,
waar 'sprekers hun denkbeelden uiteenzetten. Toen was
dat een politiek en sociaal opvoedingsmiddel van de eerste
rang, waar door de diskussies, door gedachtenwisseling van
sprekers en hoorders, door de strijd van krachtige overtuigingen ieder tot scherp nadenken werd gedwongen. Nu is
dit een doorpraten van maar éne zijde, vaak een voorlezen
van opgestelde lesjes geworden, zonder dat wrijving der
gedachten tot nadenken prikkelt, zonder dat de hoorders
enige tegenspraak kunnen laten horen, dus voor hen een
geestverdovend en verdommend enkel maar aanhoren. Van
nature is de .radio een apparaat van een heersende macht
om de onderworpenen in geestelijke afhankelükheid
te
houden. Zij is ook geheel in handen of onder toezicht van
~~ staatsmacht, dus een werktuig van heerschappij. NatuurIijk heeft steeds een door revolutie opgekomen nieuwe regering dadelijk beslag gelegd op de radio-omroep en die
voor haar doel gebruikt; .maar deze bleef daarbij wat ze
was orgaan van machthebbers, eenzijdîg meningen opdringend zonder mogelijkheid van tegenspraak of diskussie. De diepe werking die van een gemeenschap uitg-aat,
en die haar vormt, het samen bespreken en samen besluiten,
de aktieve opbouw van gemeenschapsgevoelens
en g-emeenschapsdaden, ontbreekt hier ten enen male. Door zijn
natuur is de radio-omroep een instrument van geconsentreerde heerschappij
over een in individuen opgeloste
massa, en behoort bij een openlijke of vermomde diktatuur.
HU is nu een van de belangrijkste middelen van het grootkapitaal om de arbeidersklasse onderworpen, gedachteloos
en geestelijk zwak te houden, in Amerika, en daarvan uitgegaan, overal elders.
Niet. alleen aan het grove werk der krantenpropaganda,
maar ook aan de diepere, subtielere beïnvloeding van het
geestelijk leven hebben de heersers van het kapitaal zich
gelegen laten liggen. 'I'ijdsclir iften werden opgericht of
aang-ekocht, g-eïllustreerde weekbladen en maandschriften
worden uitgegeven, in rijk en aantrekkelijk uiter-lijk, door
bekwame letterkundigen en intellektuelen geredigeerd en
gevuld, .waar alle lektuur met grote zorgvuldigheid zo
gekozen wordt, dat het ontwikkelde deel van Amerika's
burgerij j uist zo voelt en denkt, als het monopoliekapitaal
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wenst dat het zal voelen en denken. Namelijk dat hun land
een groot land is, en een v rij land, en - want er is ·voor
verdienstelijke
burgers nog allerlei te verbeteren - een
jong .land, met een nog grotere toekomst, het beste en gel~kkIgst~ onder de mogelijke werelden. Door haar geldeIijke en mtellektuele hulpbronnen beheerst deze literatuur
het geestelijk leven van het gehele volk. Wie onder de
jonge intellektuelen geneigd is tot onafhankelijke kritiek,
tot scherpe aanklacht, wie zich niet door aanlokkelijke
toezeggmgen laat kopen, ziet zich overal belemmerd' wat
h~t schrijft
ordt doodgezwegen en hijzelf mag blij z~j~, als
hij niet moreel wordt dood gemaakt. Wie zich in het gareel
laat spannen, vindt zijn weg gebaand naar goede posten
en grote openbare eer.
.Oo~. over de wetenschap strekt zich deze heerschappij
UIt. Z~J knoopt aan bIJ de Engelse traditie van partikuliere
fondsen en stichtingen, niet enkel voor kerken en liefdadige instellingen, maar ook voor universiteiten, leerstoelen
e;u bibliotheken. Deze traditie is vanaf het begin in Amerika, gevolgd, en op steeds groter schaal. Enorme sommen
zijn door de Amerikaanse
millionnairs
besteed voor de
stichting van instellingen van kunst en wetenschap; universiteiten', laboratoria, bibliotheken,
sterrewachten,
musea,
ziekenhuizen, fondsen van allerlei aard - natuur-lijk niet ...
door allen, en niet ~ens al tijd door de rijksten. Voor een
deel geschiedde dit uit natuurtijk instinkt, uit idealisme
gepaard met verstandig inzicht: waar zij alle natuurschatten, die anders aan de gehele bourgeoisie, dus ook aan de
staat zouden ten goede komen, als persoonlijk bezit in beslag namen, moest ook het geld voor de noodzakelijke
grondslagen van een ontwikkelde maatschappij van ,hen
komen. Anders, als .de staat dat alles had moeten stichten zoals .op het vasteland van Europa gebruik is - hadden zij
toch m de vorm van belastingen flink moeten mee betalen.
Nu was het altijd nog maar een klein deel van hun bezit;
en daarmee kregen ze de roem van beschermers der wetenschap, weldoeners der mensheid. Hun namen staan in grote
gouden letters op de gevels van de trotse gebouwen: Mac
Cormick University,
Field Museum, Widener
Library,
Carnegie Institute, Lick Observatory, Rockefeller Foundation ; en dat betekent heel wat meer dan wat voldoening
van persoonlijke ijdelheid. Het betekent
dat de gehele
wereld van wetenschap tot hun aanhang wordt, hun exploiratie van het gehele Amerikaanse volk als een beschaafde en wense.lijke toestand beschouwt, beter dan wanneer
de wetenschap voor stichtingen en salarissen op de karige
en steeds beknibb.~lde gelden van de staat was aangewezen.
Zo kontroleren :Z:~J de kweekplaatsen van alle burger lijke
intellekt, de universiteiten,
waarvan de bestuurders
hun
leliënten en werktuigen,
er zorgvuldig voor wake~, dat
geen verkeerde invloeden op de studenten
werken. De
geestelijke macht, die de grootkapitalisten
aldus uitoefenen, kost hun ten slotte geen enkele opoffering; het geld
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kunnen zij toch niet of nauwelijks anders besteden en zou
hun anders allicht door belasting afgenomen worden. En
. bovendien: wat al deze instellingen krijgen, is enkel de
opbrengst van de hun afgestane kapitalen
en aandelen ;
door zorgvuldige statutenbepalingen
wordt gezorgd, dat
het aan die aandelen verbonden stemrecht, dat macht in het
manipuleren der zaken betekent, aan hen en hun agenten
in de door hen aangewezen besturen blijft.
Zo beheersen de monopoliekapitalisten
in een vaste greep
zo goed als de gehele industrie, de produktie, het openb~re_
leven, de politiek, de kerk natuurlijk ook, de pers, de tijdschriften, de universiteiten, de wetenschap; de kunst. Het
is de volkomenste en hoogst ontwikkelde vorm van klasseheerschappij, van een almachtige kleine minderheid ove.r
de gehele bourgeoisie en daarmee over het gehele Amerikaanse volk. Deze vorm van heerschappij is daarom zo
volkomen, zo vast verankerd, omdat zi] de andere klassen
_ de kleinere bourgeoisie, de intellektuelen, de boeren, de
kleine burgers en het merendeel der arbeiders - in de
overtuiging laat, dat zij vrij zijn in een vrij land, wel worstelend met hogere machten, maar toch baas over hun eigen
zaken, hun eigen weg kiezend, hun eigen lot beheersend.
Dit is bereikt door een geleidelijk instinktief opgebouwde
en geraffineerd doorgevoerde organisatie van alle stoffelijke en geestelijke krachten. Het overgrote deel van het
zakenleven, zowel als van het geestelijk leven is ingeschakeld in het systeem van als bestaande toestand aanvaarde
afhankelijkheden,
en vindt er, zover meewerkend
en
bruikbaar, een verzorgde plaats en sukses; maar ~odra ze
opposant zijn en er tegenin vechten, worden ze UItgeworpen of vernietigd. De schijn van nnafhank elijke eigen zaken, de schijn van onafhankelijkheid
in denken kamoefleert de werkelijke toestand.
Wezenli,jk zijn daarbij ook de demokratisch.e vormen, die
het gehele maatschappelijke leven doordrenken. In het oude
Europa wordt de uitbuiting door het kapitaal nog prikkelender gemaakt door de aanmatiging van stanrlsve rsch i],
als erfstuk uit de feodale tijd gebleven: doordat de opkomende bourgeoisie haar nieuwe macht niet anders wist uit
te drukken dan door zich in het gewaad van de feodale
heren te steken, en van de uitgebuiten de bijbehorende
betuigingen van eerbied te eisen. Zo ,geeft verontwaa.rdiging over vernederd zelfrespekt een diepere kleur aan de
strijd tegen de uitbuiting. In .~me~ik.a is omgekeerd de algehele demokratische bu.~gerh;l.kh~ld in alle ~~assen ee.n erfstuk van de onafhankelijke pion iersgeest ; Z~T kent met en
duldt niet deze aanmatiging van standsverschil,. e.n verdraagt de uitbuiting en de dollarmacht des te geWIllIger en
argelozer, naarmate deze in meer demo~ratische, :vormen
optreedt. Dit komt zelfs uit in de kolomale ..pol itiek, De
vr-ije Amerikaanse
burger wenst geen kolomen V:~n veroverde, rechteloze, door hem geregeerde volken; hij maakt
ze, na een tijd van voorbereiding en overgang, tot vrne
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zelfbesturende bondgenoten. Daarbij is het overwicht en
de volledige beheersing door de stille macht van het Amerikaanse kapitaal veel beter verzekerd dan door welke
vorm van formele koloniale afhankelijkheid ook. Het Amerikaanse grootkapitaal is zich volkomen bewust van de
waarde van deze demokratische vormen voor zijn ongestoorde heerschappij: de gehele pers en bijna alle geestelijke krachten werken samen om deze denkwijze te bevorderen en te bevestigen,
Tegen deze heerschappij van het grootkapitaal heeft de
burgerlijke wereld geen enkel middel van verweer of herstel. Honderden malen, op allerlei manieren, door verbodswetten, door de rechtbanken, bij verkiezingen, door nieuwe
partijen met een speciaal program, is geprobeerd de heerschappij van de grote monopolies te breken; maar het is
altijd mislukt. Geen wonder, want het zou teruggang tot
ongeorganiseerd kleiner bedrijf betekend hebben, Zwakke
.pogingen om door principiële kritiek een overgang naar
vormen van kollektieve produktie in te leiden - in het
politiek optreden van de sociaaldemokratie, of in de propaganda van de "technokratie" van een groepje intellektuelen - konden geen resultaat geven, omdat de krachten
daartoe veel te gering waren. De massa van de intellektuelen voelt zich tevreden met hun positie in dit systeem.
En zolang de geschoolde vakarbeiders door hun grote vakbonden hun loonstandaard wisten te' handhaven, kon ook
van een grotere klassebeweging der arbeiders voor een
andere produktiewijze geen sprake zijn.
Strijd hebben de arbeiders in Amerika steeds en telkens
moeten voeren. En daarbij hebben ze de harde hand van de
kapitaalheerschappij
ten volle gevoeld. Het was nog maar
een strijd enkel 'om lonen en arbeidsvoorwaarden,
maar
deze werd doorgaans gevoerd met de mateloze verwoede
felheid, die bij de half-wilde toestanden en het onbeperkte
zakenegoïsme in dit land in alle strijd voor enkel persoonlijk voordeel heerste. Wanneer in latere tijd in de fabrieken
van de Ooststaten de zwaar uitg-ebuite immigraten in een
reuzenstaking
uitbarstten, trachtte de politie met brute
hardhandigheid die verachte en rechteloze vreemdelingen
neer te slaan. Wat in al deze konflikten naar voren trad,
was ten eerste de solidariteit van de gehele burgerlijke
wereld met het grootkapitaal, bij alle kleine ondernemers
en burgers, uit een instinktief klassegevoel. Maar tot kookhitte gebracht door de pers, die geheel in de hand was van
het kapitaal, die de stakers als anarchisten en misdadigers
betitelde, ze van verzonnen geweldpleging of misdaad betichtte, en tot scherpe onderdrukking ophitste.
Daar kwam bij, als tweede, de geest van wetteloze gewelddadigheid in deze burgerij. Zij vormde zich tot een
gewapende macht - door enige formaliteiten tot een officieel veiligheidskorps, een burgerwacht gépromoveerd
die de stakers p;evangen zette en mishandelde, hen over de
grenzen van het district bracht met bedreiging van dood200

fichieten bij terugkeer, hun gezin terroriseerde en hun woningen vernielde. Dat was speciaal het geval in het. minder
bevolkte Westen, waar de geest van de wildernis nop; levendig was. De methoden van de gewelddadige strijd tegen de
Indianen en van het zelf ter hand nemen van recht en wet
werkten hier na en werden toegepast in de k lassestrjjd, de
oude methoden tegen de nieuwe vijand. Dezelfde methoden
werden ook gebruikt door het grootkapitaal, wanneer in de
reuzenoudernemingen
arbeidskonflikten
losbarstten .. Dan
werden troepen rowdies, ruwe vechtersbazen uit de onderwereld, door de autoriteiten bekleed met de rang van vrijwillige politie, tot elke gewelddaad g-erechtigd en bereid,
op de stakers losgelaten om ze te provoceren en neer te
slaan. De direkties behoefden ze niet eens uit te zoeken;
ze werden in gewenst aantal geleverd door het buro Pinkerton, overal waar staking was of dreigde. Als dan de
stakers zich krach tip; verweerden,
ontaardde de staking
soms tot een burgeroorlog, waarin zij natuur lijk in de regel
aan het kortste eind trokken. In de grote steden van het
Oosten waren deze bijzondere vormen niet nodig. Daar was
een politiekorps ter beschikking van de autoriteiten, goed
gewapende krachtige kerels, stevig georganiseerd,
overtuigd dat stakers misdadige onruststokers waren, en dat
elke gewelddaad tegenover hen straffeloos kon geschieden.
Want hun bazen, de stadsbesturen, burgemeesters, raadsleden, hadden doorgaans hun ambt te danken aan de partijhoofden. die werktuigen van het grootkapitaal
waren.
Zodat slechts in enkele uiterste gevallen de arbeiders in
hun strijd op die mate van recht en ordelijkheid konden
rekenen, die b.v. in Engeland normaal zijn.
D -t alles is g-een belemmering voor de arbeiders om tot
g-rotere massale 'strijd te komen. Prachtige staaltjes van
strijdvaardigheid
en volharding, van offervaardig-heid en
solidariteit heeft de Amerikaanse arbeidersbeweg-ing- reeds
getoond. En zij zal nu tot groter eenheid en wijder inzicht
moeten groeien. De tijd dat geschoolde vakarbeiders hog-e
lonen konden beding-en, omdat zij anders als pioniers het
wijde land introkken, is voorbij, Het land is wel niet vol veel groter bevolking zou het bij vervanging- van de roofbouw door zorgvuldig-e behandeling
kunnen drag-en en
voeden - maar het is geheel in de handen van het kapitaal
en de boeren. Nu wordt het hoog houden van de oude
levensstandaard moeilijker. Tegelijk is de stroom van immigratie stopgezet; de vroegere immigranten hebben zich ingeleefd en zijn Amerikanen g-eworden. Nu vereffenen zich
de verschillen tussen deze beide zo verschillende groepen
en worden zij tot één klasse, overal in vrijwel gelüke omstandig-heden teg-enover dezelfde uitbuitende macht staande.
Ongetwijfeld zal de ontwikkeling van hun macht tot een
sterke eenheid, geestelijk en organisatorisch, nop; een langproces van strijd en g-roei eisen. Teg-enover de zoveel machtiger vijand worden nu veel hogere eisen aan hen gesteld
dan eklers. Zij moeten tot een veel groter hoogte van in201
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nezlijke kracht, van saamverbondenheid en inzicht stijgen.
Hun grote zwakheid ligt in hun hurger lijkheid, in hun algehele beheersing door de burgeelijke denkbeelden, waarvan ginds de gehele maatschappü doortrokken is. Die zullen
zi] moeten overwinnen en afwerpen, door zich in nog veel
sterker samenhang, organisatorisch en ~eestehjk, aan elkaar
te binden, met dieper k.lassebewustzijn, met vastere eigen
kultuur en bredere propaganda daarvan, dan tot nog toe
enige arbeidersklasse
ter wereld. Dit zal alleen kunnen
opkomen onder de dwang van de strijd, waartoe de geweldige macht van het kapitaal hen zal nopen. Daarvoor zullen
de omstandigheden nu sneller rijp worden.
Want nu gaat het Amerikaanse kapitaal ook in de wereldpolitiek optreden. Tot nog toe had het niet veel anders te
doen dan zichzelf op te bouwen door zijn eigen werelddeel
in bezit te nemen. Maar de eerste wereldoorlog heeft het
tot de grootste financiele macht gemaakt. De reusachtige
leveranties van oorlogstuig naar Eûropa moesten betaald
worden, eerst met wat aan Amerikaanse waardepapieren
uit de oude tijd in Europees bezit was, en daarna met goud
en schuldbewijzen .. Londen moest zijn plaats als geldcentrum
der wereld aan New York afstaan. Al het goud uit Europa
verzamelde zich in de Amerikaanse banken. Want door de
hoge Amerikaanse invoerrechten kon Europa zijn schuiden
en renten niet met industrieprodukten
betalen. Wat moest
Amerika met al dat goud doen? Er zou een nog reusachtiger
industriële produktie mee opgebouwd kunnen worden; maar
III het industriële
Europa, dat juist altijd graan uit Amerika
had gekregen, kon het produkt niet afgezet worden. Dit
dilemma was een der oorzaken van de wereldkrisis van
1930.
Er is nog een andere uitweg. In Oost- en Zuid-Azië leven,
als de dichtst opeengehoopte volkenmassa der aarde, bijna
duizend millioen intelligente en vlijtige mensen nog in primitieve produktie voor eigen gebruik. Hier het kapitalisme in
te voeren is een reusachtige taak en toekomst, en die ziet
het Amerikaanse kapitaal voor zich. Door deze nog onafzienbare markt van industrieprodukten
te voorzien, vooral
produktiemiddelen,
machines, fabrieken, spoorwegen voor
de opbouw van een inheemse industrie, zal, behalve dat een
rijk veld voor kapitaalbelegging
geopend wordt, een opbloei van bedrijfsleven en een vergroting van werk en winst
in Amerika zelf mogelijk worden, dus een toename van
macht van het Amerikaanse kapitaal .als nooit te voren.
IWel zal het dan als eindresultaat een even machtige konkurrent opgekweekt hebben, oorzaak dan misschien van een
nieuwe wereldstriid , maar dat is van veel later zorg. Voor
het ogenblik is de voornaamste zorg, deze markt voor zich
te reserveren, door het evenzeer machtig opgroeiende J apanse kapitalisme, dat dezelfde bedoelingen heeft omtrent
China, maar met direkter politieke heerschappij verbonden.
uit het veld te slaan. Uit deze oorlogen zal een Amerikaans
militairisme opkomen, en de Amerikaanse arbeiders 'zullen
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dan ook met zulke dingen als dienstplicht, kazernedril
groter aantasting van oude vrjjheden, stelselmatiger geweld~
dadighetd en zwaarder lasten kennis maken. Wel I'!:ekamoefleerd als ~.emokratie, die de maatschappelijke en politieke
vormen bhTft beheersen. Maar dit alles zal dan toch een
nieuwe geestesgesteldheid
kunnen scheppen, meer overeenkomstig met die van hun Europese klassegenoten. En
daarmee ook analoge vormen van strijd,
De Amerikaanse grote bourgeoisie heeft een macht over
de maatschappij, ook over de arbeiders opgebouwd, zo
~~oot en stevig als nergens elders ter wereld. Door de uiterIijke vormen van burgervrijheid en demokratie is deze veel
~~ter verzekerd dan door enige openlijke diktatuur mogeI~Tkz~)Uzijn. Haar macht is gevestigd in de geestelijke beheersmg va~ de gehele maatschappij, in haar I'!:eldmacht,
waardoor Z~Tzoveel helpers en dienaren kan kopen als
nodig is, en in haar onmiddellijke macht over' de staatsorganen; en. dit alles wortelt in 'haar gekoncentreerd bezit
van haast alle produktiemiddelen.
Wanneer de arbeiders. klasse tegen ha~r ops~aat,. zal zij nog groter legers van gewapende huurlmgen m dienst kunnen nemen, die ze dressee~t, tot overtuigde aanhangers en wie ze een officiele
pOSItIe,gezag en straffeloosheid kan verzekeren; zal zij nog
meer door de pers de publieke opinie kunnen bewerken en
door een geestel~t~e terreur elke ,weldenkende kop afschrikken of onschadehT~ maken; zal zi] de staatsmacht nog scherper tegen de arbeiders kunnen mobiliseren. Daartegen zullen de arbeiders ook een macht moeten opbouwen, groter
dan ergens ter were~d. En als dat alles dan niet meer helpt
- maar dat slechts m UIterste nood - zal het kapitaal ten
slotte nog van de gekamoefleerde tot de openlijke diktatuur
kunnen overgaan.
'
De arbeidersklasse der wereld zal in Amerika de zwaarste, ma~r ook de beslissende strijd tegen het kapitaal hebben uit te vechten.

Ir
4. HET

F A S CIS M E.

..Het fascisme is het antwoord, de reaktie van de burgerIijke klasse op de anbeidersbeweging. De arbeiders proklamee:r:den,d,ewereldrevolutie, die henvan alle onderdrukking
en, uitbuiting zou bevrijden: de bourgeoisie antwoordt met
een nationale revolutie, die de arbeiders I'!:eheelmachteloos
onde,r het juk ,van nog zwaardere uitbui ting brengt. De
arbeidersbeweging
maakte zich sterk om met behulp van
wettelijke rechten en bur-ger-lijke vrjjheden de burgerlijke
orde te kunnen overwinnen. De burger-lijke klasse antwoordt daarop door vrijheid en wettelijk recht aan haar
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laars te lappen. De sociaal demokratie sprak van een ordening, een organisatie der produktie, die een einde aan het
kapitalisme zou maken. De bourgeoisie antwoordt met een
organisatie van het kapitalisme, die het sterker maakt dan
ooit te voren. Lange tijd scheen het of het kapitalisme alleen
maar door taaie verdediging het onweerstaanbare
opdringen der arbeidersklasse kon vertragen. In het fascisme is
het tot bewuste tegenaanval overgegaan.
De ontwikkeling van de 1ge eeuwse ekonomie tot steeds
nieuwe vormen van groot- en monopoliekapitalisme
heeft
tot die nieuwe politieke vormen geleid, die het algemeenst
met de uit Italië afkomstige naam van fascisme worden aangeduid. Deze ekonomische ontwikkeling,
de groei van
steeds groter grootbedrijven, hun samenvatting in kartelJen,
tru~ts, en grote koncerns, de onderwerping en inlijving der
klemere ondernemingen, de koncentratie van bankkapitaal,
dat meester wordt over de industriele
ondernemingen,
bracht een steeds grotere macht in de handen van een steeds
kleiner aantal onderling nog strijdende kapitalisten, industriekoningen en bankmagnaten. Soms zijn het gelukkige
b.eursspekulanten, steeds zijn het aktieve, energieke krachtfiguren, door geen morele overweging in hun manipulaties
belemmerd. Hun positie is niet erfelijk als bij de politieke
koningen; terwijl aandelenbezit en winstopbrengst van vader
op zoon overgaat, gaat de direktie veelal op nieuwe personen over, die door passende eigenschappen opgeklommen
en in de leiding opgenomen, de oude machthebbers opvolgen.
Deze ekonomische ontwikkeling heeft reeds in het laatst
van de 1ge eeuw een sterke invloed uitgeoefend op de denkwijze van de bourgeoisie en de intellektuelen, en nog ver
daar buiten. Tegenover de overgeleverde leer van de geIijkheid der mensen uit de tijd van het opkomende kapitalisme treedt nu de leer van de ongelijkheid der mensen op,
en met steeds groter kracht. In verwrongen, ziekelijke vorm
in Nietzsche's leer van de "Uebermensch". Bij steeds meer
anderen als verering van de krachtige
persoonlijkheid,
meester over de willoze massa. In deze bewondering voor
de krachtfiguren en aanbidding van het sukses ligt een erkenning van de werkelijkheid der kapitalistische
wereld.
De nieuw opgekomen bankleiders, avonturiers, trustheren,
monopolisten, die door de vernietiging van kleine zaken,
welke het bestaan van een tal rijke klasse vormden, dool'
beurs spekulatie, door omkoping en bedrog vaak, zich tot
~eesters van het kapitaal hadden gemaakt, worden nu, en
met enkel door betaalde skribenten, als de grote mannen
van hun land geprezen. ·En daartegenover wordt met steeds
groter verachting over "de massa" gesproken. De kleine
burgerij, .met de in kleinburger lijke voorsteltingen bevangen arbeiders, zonder werkelijke maatschappelijke kracht
onderworpen aan deze heren, beaiggehouden met geesteloze outspanningen en vermaken, wordt tot model en voorbeeld van de willooze, geesteloze en karakterloze
volksmassa, die alleen geschikt is om door krachtige persoonljjkJ'
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hede!1 geleid en gekommandeerd te worden. Die men ook
wel III stilte vreest wegens haar tal rijkheid, die als ze eens
baas werd enkel chaos en vernietiging kan brengen dus in
elk geval er onder moet blijven.
'
In de politiek treedt deze denkwijze op als een zich afwenden van de demokratie. Het spreekt vanzelf dat ekonomische macht zich ook als politieke macht moet uiten. Door
hun macht over kapitaal en arbeid kregen de leidende kapitalisten steeds meer macht over staat en regering. Steeds
meer moesten de parlementen dienen om deze werkelijke
heerschappij van het kapitaal te verbergen' achter vorm en
schijn van zelfbeschikking van het volk over zijn bestuur.
Va~d.a~r het zowel machteloze als huichelachtige gepraat der
POhtICI, het ontbreken van grote beginselen, het geknoei
achter de schermen, de verwording der politiek tot klein
eigenbelang, ges.ta~he~ en bedrog. Dit wekte dan omgekeer d bij velen, die met tot de grond der dingen konden
ZIen, nog sterker het gevoel dat het parlementarisme
een
bron van bederf in de staat is, en de demokratie een drogbeeld. En zo werd de politieke leer, dat ook in de staat de
sterke persoonlijkheden moeten heersen, tot een steeds algeJ?ener overtuiging in de intellektuele
en burger-lijke
krmgen.
.Als..tweede werking van het moderne kapitalisme kwam
hlerb~T.d~. toenemende geest van gewelddadigheid. Terwijl
de begintijd van het kapitalisme had gedroomd van wereldvrede, van harmonie d~r volken in vreedzaam bedrijf en
verkee~; vaJ?-handelsvrijheid en samenwerking, bracht de
werkelijkheid steeds meer strijd tussen de nationale bourgeoisieen, oorlog van nieuw opkomende tegen oude heersende staten. Het grootkap itaiisme, door zijn behoefte aan
expansie, aan afzetmarkten
en grondstoffen, versterkte
deze tot ee~ bewuste strijd om koloniën en wereldmacht.
Cewelddadiae uitroeiïng, wrede onderwerping en barbaarse uitbuiting van gekleurde rassen werd verdedigd met
de leer van de superioriteit van het blanke ras, dat geroepen was om ov~r de andere te heersen, hun beschaving te
breng~n en de m hun land voorhanden natuurschatten
te
exploiteren, Nieuwe idealen van macht, grootheid, heerschappIJ voor het eigen volk kwamen in de plaats van de
oude idealen van mensenrechten, vrede en gelijkheid. Humamtelt werd een overwonnen gevoelszwakheid, kracht en
geweld alleen leiden tot grootheid.
Zo waren de l?;eesteIUkefaktoren voor een nieuw politiek
en maatschappelijk stelsel aanwezig, in stilte gegroeid. Maar
om het te doen ontspringen waren sterke stoten nodig, uitwerkmgen van de. eerste /wereldoorlog. Er is dikwijls gezegd dat. he.t fascisme de natuur-lijke politiek is van het
I?;ro?tkaP.Itahsm~. Maar Amerika bewijst, dat ook het monopoliek.ap itaal ztjn heerschappij het best verzekert onder
demokratisch-parlementaire
vormen, door het natuurlijke
overwicht van zijn geldmacht te laten werken. Wanneer het
echter in de st:rHtl om wereldmacht te kort schiet tegenover
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een sterker vijand, of als het van binnen uit bedreigd wordt
door een opstandige arbeidersklasse, dan zijn de oude vormen niet voldoende en moet het naar k rachtiger middelen
grijpen. Het fascisme is de politiek van het grootkapitalisme in nood. Het is ook niet met bewuste wil planmatig
opgebouwd, maar instinktief in de praktijk, als aktie ontstaan en gegroeid. De daad ging, als altijd, vooraf aan de
leer.
In Italië trad het, na veel tasten en onzekerheid, het eerst
als nieuw politiek systeem op. Onder de ekonomische krisissen van de na-oorlogstijd en onder de invloed van teleurgesteld nationalisme was er sterke onrust bij de bourgeoisie,
onder de invloed van de Russische en Duitse revoluties was
er: een sterke drang tot aktie bij de arbeiders opgekomen,
zowel onder de ellendige landslaven van de vruchtbare Povlakte als in de industriële steden. Deze hadden reeds vele
organisaties, vakverenigingen, koöperaties, volkshuizen en
kranten, en tal van intellektuelen hadden zich bij hen aangesloten. Dool" de gelijktijdige toenemende
duurte der
levensmiddelen en slapte in de industrie konden de stakingsbewegingen geen effekt hebbén; onder de invloed van
bolsjewistische en syndikalistische dënkbeelden leidde de
eis van arbeiderskontrole
in de fabrieken tot fabrieksbezettingen, zonder dat de aarzelende
regeringsmacht
dit
durfde verhinderen. Wat de arbeiders hier deden, leek een
revolutie; maar het was slechts een gebaar. Want nu bleek
hun .ontoereikend inzicht, hun gemis aan rijpheid; zij wisten
er mets mee te doen. Zij trachtten als meesters in de fabriek
voor de markt te gaan produceren, als een soort produktie:
koöperaties. Dat liep spaak, en na een tussen de vakverenigingen en de fabrikanten gesloten overeenkomst gingen zij
er weer uit.
•
Maar daarmee was het niet uit. ZiJ hadden even de bourgeoisie in haar diepste wezen aangetast, maar met ontoereikende middelen. Dit duidelijke maar machteloze gebaar
kon slechts woede en wraakzucht b~j de burgerlijke klasse
wekken, uit een mengsel van vrees eerst voor -de vijandeIijke dreiging en van minachting daarna voor zijn gebleken
zwakheid, Nu organiseerde zij haar direkte aktie, aktie van
energieke vechtlustige groepen, die zich te voren al hier
en daar gevormd hadden, geestelijk gevoed met een sterk
nationalisme, in hun diepste hart vol instinktieve klassevijandschap tegen de arbeiders, tegen hun vakaktie, hun koöperaties, hun politieke toekomstverkondiging. Nu in de naoorlogstijd staatsgezag en burger-lijke orde verzwakt waren, traden zij op. Aangemoedigd
door bourgeoisie
en
grondbezitters, die geld gaven voor uniformen, wapens en
soldij voor hun namaak-militaire organisaties, begonnen zij
volkshuizen en krantenburo's te vernielen, arbeidersleiders
te mishandelen, bijeenkomsten te overvallen, 'eerst in de
kleinere plaatsen, dan ook in de grotere steden. Tegenover
het stille organisatiewerk van de arbeiders, dat ook bi] stakmg over het geheel in vreedzame banen verliep, stelden
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zij de stelselmatige
gewelddadigheid
van half-mi lifai re
benden.
Daar hadden de arbeiders niet van terug. Italië was nog
in zijn kapitalistische opkomst, met een niet zeer ontwikkelde industrie, vol oude kultuurtraditie
in de bourgeoisie,
met wat te veel intellektuelen, en met een onwetende zwaar
gedrukte platt~landsbevolking.
Wel hadden de arbeiders,
op de burgerlijke orde steunend, respektabele organisaties
opgebouwd, ~aar zi] bezaten ~og geen gro~.e macht. Hun
gehele instellmg op parlementaire en vakstrijd maakte hen
machteloos tegen de gewelddadi~heid der fascistische groepen. Deze sloten zich tot een vastere organisatie, de fascistische partij, aaneen en namen in macht toe, doordat n~ hun
eerste proefstukken in terreur steeds meer steun UIt de
bourgeoisie kwam, en de .j<;mgere ener-gieke krachten van
de bezittende klasse en de intellektuelen ZICh aansloten want hier zag men nu redding uit de dreiging vàn het socialisme. En nu groeiden de relletjes tot een sfelselmatige uitroeiïng en verwoesting van al wat de arbeiders gesticht
hadden, en groeide de mishandeling tot ongestrafte moord
op vooraanstaande
socialistische woordvoerders. Nu werden ook de oude liberale en andere regeerders, die de boel
maar lieten lopen of zwakke aanstalten maakten om deze
geweldplegingen door de staatsmacht te onderdrukken, op
zij geschoven. De leiders van het fascisme werden als ministers meester van de staat. Een energieke en aktieve minderheid had haar wil opgelegd aan de passieve meerderheid.
Het was geen revolutie; de heersende en uitbuitende klasse
bleef dezelfde. -Maar zi] akcepteerde nieuwe uitvoerders en
dienaren van haar belangen en nieuwe politieke beginselen
in plaats van de oude.
'
Want nu was ook de theorie opgekomen, de fascistische
leer. Niet vr-ijheid en gelijkheid, maar gezag en gehoorzaam-'
heid ziin de principes. Niet het heil van de burgers, maar
het heit van de staat als drager van de volksgemeenschap is
het hoogste doel. De staat staat boven de gezamenl~jke burgers als een hoger wezen; zijn gezag leidt zich niet af uit de
wil van de burgers, de kiezers; het bestaat uit zichzelf, van
nature. De regeringsvorm is dus geen demokratie maar diktatuur. Boven de onderdanen staan als dragers van het
staatsgezag de machtige mannen, de leiders, bovenaan de,
in naam en vorm ten minste, almachtige diktator, de Leider.
Deze diktatuur Iijkt alleen maar in uiter lijke vorm op het
despotisme van alleenheersers over primitieve landbouwvolken. of op het vorstenabsolutisme van enige eeuwen geleden. Daar stond de vorstenmacht met zijn primitieve gezagsmiddelen, zijn gemis aan organisatie,mettert~jd
hulpe, loos tegenover de krachten van het opkomende kapitaal.
Dit nieuwe absolutisme daarentegen, als produkt van ontwikkeld kapitalisme, beschikt over alle machtmiddelen van,
de moderne bourgeoisie, over alle verfijnde methoden vuu
moderne techniek en or~anisatie. Sociaal beschouwd is bf"l
niet een terugval maar een voortgang; niet terugval in oude
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