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, bedreven geen "spionage". Gek, als het niet-communisten betreft spreekt
De Jong meestal van inlichtingenwerk en niet van spionage zoals hier, waar
het bovendien nog om iets anders ging.

In april 1940 werd een aantal staatsgevaarlijk geachte mensen door de
Nederlandse regering gearresteerd, meest xss'ers maar ook drie commu-
nisten onder wie Jan Proost, in het begin van de jaren twintig de
Nederlandse vertegenwoordiger bij de Comintern. "Hen liet het commu-
nistische Volksdagblad onmiddellijk vallen", aldus De Jong, daarmee
suggererend dat het bericht volgens hetwelk Proost geen lid van de CPN zou
zijn, onjuist is. Toch had hij in de bestaande geschiedschrijving van de CPN

kunnen nazoeken dat Proost inderdaad in 1926 de CPN verlaten heeft, er
nimmer in terugkeerde en bijzonder onvriendelijk over deze partij dacht.
Van "laten vallen" is geen sprake. .

Dat de CPN in het kielzog van de Comintern de Tweede Wereldoorlog
als een imperialistische oorlog karakteriseerde die haar niet aanging, steekt
De Jong. Toch is deze typering vanuit het marxistische denken noch zonder
meer moreel verwerpelijk noch zo absurd als het hem lijkt. Evenmin is het
wonderbaarlijk dat zich een discussie ontspon over de vraag of deze
typering wel of niet juist was. Lenin verstond onder imperialisme die fase
van het kapitalisme waarin de drang om niet alleen grondstoffengebieden
en afzetmarkten waar ter wereld te beheersen met wat voor middelen ook,
maar vooral de drang om kapitaal te exporteren naar economisch achterge-
bleven gebieden, gaat domineren. En aan deze drijfveer wordt eventueel
met militair geweld kracht bij gezet. Daar in de Eerste Wereldoorlog deze
drang bij de voornaamste strijdende partijen domineerde, sprak Lenin
derhalve van een in hoofdzaak imperialistische oorlog, hoewel deze voor
volkeren als het Belgische en Servische naar zijn mening zeker ook een
nationale vrijheidsstrijd was. Deze laatste nam echter in het geheel een te
ondergeschikte plaats in om het karakter van het geheel te kunnen
veranderen en bepalen. In tegenstelling tot Herman Gorter en Rosa
Luxemburg die meenden dat in de huidige ontwikkelingsfase van het
kapitalisme alleen nog maar imperialistische oorlogen mogelijk waren,
hield Lenin de mogelijkheid open dat niet alle komende oorlogen
noodzakelijk voor alle strijdende partijen imperialistisch van aard behoef-
den te zijn. In tegenstelling tot Gorter en de zijnen had Lenin wel oog voor
de grote betekenis van het nationale moment in de geschiedenis van de 20e
eeuw. Het was dus heel normaal dat degenen die zich binnen het door
Lenin aangegeven denkkader plaatsten bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog discussieerden over het karakter van deze oorlog. De
waarschijnlijk niet toevallig in dit verband weggelaten partij van H. Snee-
vliet, de RSAP, hield de Tweede Wereldoorlog voor een imperialistische,
maar dit stond uiteraard een actief verzet tegen de Duitse bezetters niet in
het minst in de weg. En wat is er vanuit het socialistische beginsel voor
oneerbaars aan om het nationale gezichtspunt ondergeschikt te maken aan


