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Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat ons 
tijdschrift van start ging. 
In de loop van de nu begonnen jaargang 
zal daar nog op worden teruggekomen. 
In elk geval kan Politiek en Cultuur al in het 
eerste nummer van dit lustrumjaar de 
lezers stof van een bijzondere aard voor
leggen. 
In december jl. organiseerde de scholings
groep bij het partijbestuur van de CPN een 
weekend over het thema "De economie in 
de jaren '80". De inleiders op deze cursus 
hebben hun bijdrage tot een artikel om
geschreven terwille van ons maandblad; 
het artikel van Boe Thio over crisis en con
junctuur zal in het februari-nummer ver
schijnen. 

Daarnaast heeft Evelien Eshuis kans gezien, 
na alle RSV-drukte, nog een buitengewoon 
interessant stuk over de parlementaire 
enquête voor ons maandblad te schrijven. 
Tenslotte, en niet in de laatste plaats, druk
ken wij een lezing af die Henk Hoekstra in 
betrekkelijk kleine kring gehouden heeft 
over de internationale opstelling van de 
Communistische Partij. 
Wij verheugen ons, als redactie, dat wij bij 
het passeren van de eeuwhelft van het 
bestaan van ons blad zulke waardevolle 
lees- en studiestof aan onze lezers kunnen 
aanbieden. 
Hopelijk zal dit er toe bijdragen dat Pen C 
een groeiende belangstelling ontmoet in 
progressief Nederland. Het is onze stellige 
overtuiging dat het die verdient. 

Redactie Politiek en Cultuur 
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Onderstaande kreet, jaren geleden de naam van een rubriek in een weekblad, zette ik in 
het voorjaar van 1984, tijdens de eerste serie verhoren van de Parlementaire Enquête
Commissie RSV, op de bloknoot waarin ik mijn aantekeningen bijhield. 
Ze verwoordde het gevoel dat mij en andere leden van de PEC steeds weer bekroop. 'Je 
houdt het niet voor mogelijk', was een veel geplaatste zucht. 
Zelfs voor een communist, die geen hoge verwachtingen heeft van ondernemers en op 
zijn minst kritisch is ten aanzien van (rechtse) politici, bleef er nog veel te verbazen in 
die twintig maanden onderzoek, en vooral tijdens de verhoren. Maar ook in de periode 
na de openbaarmaking van het rapport, en na de eerste reacties van politieke partijen, 
blijft die kreet recht overeind. 

'NIETS IS FANTASTISCHER 
DAN DE WERKELIJKHEID' 

Met de vieze smaak van het eerste Kamer
debat naar aanleiding van de RSV-enquête 
nog in de mond, met een grote hoeveelheid 
kranten, tijdschriften en net verschenen 
boeken over RSV naast mijn bureau, met 
de ervaringen van 5 openbare avonden 
over RSV en de parlementaire enquête 
achter de rug en het kerstreces voor de 
boeg, is het een goed moment om de 
tussenbalans op te maken. 
Wat is de betekenis van RSV, van de en
quête, voor ons als partij, voor het parle
ment en in het algemeen? 

Het Kamerdebat over Van Aardenne 

Het debat over de positie van Van Aardenne 
is ontaard in een aanfluiting voor de parle
mentaire democratie, ten gevolge van het 
optreden van de drie grote fracties, VVD, 
CDA en PvdA. 
Het CDA vertoonde het bekende enerzijds/ 
anderzijds gezicht, waarbij harde kritiek 
gepaard ging met hoop op betere toekomst, 
gebaseerd op niets. 
De VVD heeft weer eens en voor altijd 
duidelijk gemaakt dat voor hen misbruik 

van macht en schoffering van het parlement 
door een minister niet erg is, omdat... de 
Tweede Kamer ook wel eens een fout 
maakt. De ene schuld heft de andere op. 
De PvdA heeft vanaf het openbaar worden 
van het rapport schaamteloos getracht de 
resultaten naar zich toe te trekken. In het 
Kamerdebat heeft een te grote gretigheid 
om te incasseren het fatsoen, de bereidheid 
om tot samenwerking met andere linkse 
partijen te komen en het politieke inzicht 
zo vertroebeld, dat een negatief effect 
onontkoombaar werd. Daardoor was het 
mogelijk dat de coalitiegelederen zich 
sloten en de minister van Economische 
Zaken, Van Aardenne, ongeschonden het 
jachtterrein kon verlaten. 
Voor enkelen in de Tweede Kamer, (waar
onder de twee CDA-leden die voor de 
stemming de zaal verlieten), voor een 
groot deel van de pers, maar vooral voor 
de tallozen buiten het parlement, was dit 
debat een ontluisterende, verbijsterende 
en verbitterende ervaring. 
Verbitterend voor de slachtoffers van RSV, 
de duizenden die werkloos of arbeidsonge
schikt zijn geworden ten gevolge van het 
wanbeleid binnen RSV en hun familie. 
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Verbijsterend voor wie had gedacht dat in 
dit debat de grote partijen misschien één 
keer boven zichzelf uit zouden stijgen en in 
de praktijk zouden brengen dat die enquête 
inderdaad een versterking van de parle
mentaire democratie kan zijn. 
Ontluisterend voor wie meende dat Van 
Dijk en Joekes, voorzitter en onder-voorzit
ter van de Parlementaire Enquête-Com
missie, de conclusies uit hun eigen rapport 
serieus zouden nemen. 
RSV is in de afgelopen twee jaar het meest 
bekende drieletter-woord geworden. Moet 
het nu ook definitief als vuile schuttingstaal 
beschouwd worden, waar .alleen maar met 
schaamrood over gesproken kan worden? 

Wat de CPN betreft: het antwoord is Nee 

Er ligt een onderzoek naar 18 jaren scheeps
bouw-beleid (waarvan 12 jaren RSV). Dat 
leverde enorm veel materiaal; conclusies 
worden Kamerbreed onderschreven van 
CPN tot SGP. Daarmee zullen wij, zonodig, 
de andere fracties, als zij wat vergeetachtig 
worden, om de oren slaan. Daarnaast 
hebben wij als CPN ook nog onze eigen 
conclusies. Conclusies die om nadere 
uitwerking vragen in politieke stellingname 
en in het ontwikkelen van alternatieven ... 
En tenslotte, is er de parlementaire enquête, 
een wapen dat sinds 1947 niet meer door 
de Tweede Kamer gehanteerd was. Aan 
de zin en de bruikbaarheid ervan is dikwijls 
getwijfeld. 
Het RSV-rapport heeft aangetoond dat een 
parlementaire enquête een uitstekend 
middel is om tot een diepgaande en kriti
sche beoordeling te komen van recente 
gebeurtenissen, ook als dat het handelen 
van kabinetten en parlement zelf betreft. 
Heel wat beter dan onderzoeken door 
heren-onderonsjes. 
Het is vervolgens aan het parlement om er 
consequenties aan te verbinden en weer 
politiek te maken met de resultaten. 
De CPN-fractie zal zich tot het uiterste 
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inzetten om te zorgen dat dat gebeurt met 
deze enquête (o.a. in het komende Kamer
debat in februari). Het laatste woord is er 
nog niet over gezegd. 
In elk geval kunnen we als initiatiefnemers 
tot het houden van deze enquête tevreden 
zijn met het resultaat van het onderzoek. 
Bovendien zullen we ons sterk maken om 
te bereiken dat dit middel als parlementair 
instrument vaker gebruikt gaat worden. 

RSV in trefwoorden 

Het is hier niet de plaats om nog eens 
uitgebreid weer te geven wat 20 maanden 
Enquête-Commissie boven water heeft 
gebracht aan materiaal en analyse. Grof 
samengevat ziet het er als volgt uit: 
• De ondernemers in de scheepsbouw 
zijn en waren absoluut niet tot samenwer
ken bereid. Ze wachten liever tot hun con
current sneuvelt dan dat ze tot afspraken ko
men. 
• De vorming van een groot concern als 
RSV loste dit niet op. Concentratie leverde 
aanvankelijk wel het voordeel van meer 
financiële armslag en enige verdeling van 
orders. Maar de onderlinge (belangen-)te
genstellingen werden niet overwonnen, 
noch werden werkwijzen op elkaar afge
stemd, of overhead-functies samenge
voegd, hetgeen tot kostenbesparing had
den kunnen leiden. 
• De Raad van Bestuur was niet compe
tent, niet thuis in de zware kapitaalgoede
ren-industrie (Stikker), of niet in staat om 
een concern van zo'n omvang leiding te 
geven (de anderen). 
De heren slaagden er niet in voldoende 
orders binnen te halen op de snel teruglo
pende markt, noch konden ze inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen. Men vluchtte in 
onverantwoorde avonturen: schepen bou
wen voor eigen rekening, projecten in de 
Algerijnse woestijn, de kolengraver. En als 
het niet meer lukte stonden ze in Den Haag 
op de stoep (bijv. als de accountant de 
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jaarrekening zo niet kon goedkeuren). 
• De Raad van Commissarissen had soms 
wel kritiek, maar greep nooit echt in. Ern
stige kritiek van werknemerskant werd 
terzijde geschoven. Het management werd 
bijna blind gesteund door deze Raad. 
• De banken speelden hun gebruikelijke 
rol en werden er geen cent beroerder van. 
• De verschillende kabinetten waren 
aanvankelijk niet tot steunverlening bereid. 
Toen dit overal elders ter wereld ·wel ge
beurde, moest Nederland wel meedoen. 
Van toen af werd een zwabberend beleid 
gevoerd. Een duidelijke industrie-politiek 
ontbrak ten enen male. 
Als er steun werd verleend, werden daar 
onvoldoende duidelijke voorwaarden aan 
verbonden. Dikwijls was de steun net te 
weinig of te laat. De zgn. 'verlies-participa
tie-regeling' holde zelfs het vermogen van 
de bedrijven uit; een vorm van steun die 
dus averechts werkte. En: steun was be
doeld als tijdelijk en aanvullend, en mocht 
het vrije ondernemerschap niet in gevaar 
brengen. 
Het enige waar de regeringen royaal mee 
waren was het instellen van (advies-)com
missies. Daarvan waren er vele, met wis
selend resultaat. Maar altijd betekende 
het: uitstel van lastige beslissingen, aan 
overheids- en ondernemerszijde! 
• De Departementen, ambtenaren en 
regeringswaarnemer, speelden zeer on
doorzichtige rollen. 
Op het departement van Economische 
Zaken werden de steunmaatregelen en 
subsidiekanalen ontworpen door dezelfde 
ambtenaren, die later voor de toekenning 
zorgden. 
Het overleg tussen de ambtenaren van 
Economische Zaken, Financiën en Defensie 
was slecht; men probeerde elkaar dwars 
te zitten of de zwarte piet toe te spelen. 
Evenmin werden de verschillende ministers 
altijd goed geïnformeerd; Molkenboer 
speelde helemaal een kwalijke rol. Hij was 
altijd aanwezig in de vergaderingen van de 
Raad van Commissarissen van RSV en zo 
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werd er ondernemersbelang en overheids
belang op één hoop gegooid, zeker waar 
hij ook bezig was met het opstellen van 
subsidie-maatregelen. Ook andere ambte
naren leken meer bezig met 'ondernemer
tie-spelen', dan met het opzetten van een 
goed industrie- en steunbeleid. 
• Het parlement werd niet altijd even 
goed geïnformeerd over de omvang van 
de problemen en de steun. Anderzijds 
kwam er ook niet heel veel kritiek, zeker 
niet van de regeringsfracties. 
Uiteraard waren de meeste partijen be
zorgd om de werkgelegenheid en de in
standhouding van de grote scheepsbouw. 
Maar dat een ander beleid daarvoor nodig 
was klonk weinig door. De meerderheid 
ging (net als de regering, net als het mana
gement van RSV) van incident naar inci
dent. 
• De werknemers en hun vertegenwoor
digers kregen voornamelijk zwartepieten 
in het spel. 
De ondernemingsraden hebben zich tot 
het einde toe ingezet voor goed overleg, 
voor de werknemers en voor het bedrijfs
belang. Ze werden echter op beslissende 
momenten niet gehoord. De werknemers
vertegenwoordigers hebben hun ernstige 
zorgen over, en kritiek op het management 
vaak laten weten; ze hebben tijdig gewaar
schuwd voor het Algerijnse avontuur en 
'de kolengraver'. Dat alles is genegeerd, 
afgedaan als 'niet relevant'. 
De parlementaire enquête doet achteraf 
alsnog recht aan hun inzichten, maar dat is 
een schrale troost. De verloren arbeids
plaatsen komen er niet mee terug. 

Geen incident 

Het onthutsende van het RSV-verhaal is, 
dat het zoveel jaren door heeft kunnen 
gaan. 
Het is kennelijk mogelijk in Nederland dat 
een groot, internationaal georiënteerd 
concern, met 30.000 werknemers, jarenlang 
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door incapabele managers geleid wordt. 
Ondanks adviesbureaus en commissies 
komt niets terecht van modernisering, 
diversificatie, herstructurering. Het is ken
nelijk mogelijk dat een overheid daar mil
jarden steun in stopt zonder harde eisen te 
stellen. En een parlement zit er bij en kijkt 
er naar. Twaalf jaar lang! 
En als het doek valt zijn 18.000 arbeids
plaatsen verloren, is er 2,2 miljard opge
soupeerd en staat de grote scheepsbouw 
er nog steeds beroerd voor. 
Dan kun je toch niet meer spreken van 
'een incident'. een toevallige samenloop 
van omstandigheden. 
Wie dacht dat het kapitalisme in Nederland 
vervangen was door een zogenaamde 
'overleg-economie', waarbij met over
heidscontroleen via tripartite overleg de 
dingen in harmonie tot stand komen, tot 
ieders welzijn, en onder toezicht van het 
parlement, die moet wel zeer bedrogen 
uitkomen. 
Degenen die hard gewerkt hebben voor de 
overleving van hun bedrijf, daarvoor over
werkten, geld en gezondheid inleverden
die zijn het slachtoffer geworden. 
Degenen die zichzelf verrijkt hebben, macht 
of roem verworven, gaan vrijuit. 
Hoewel de staat voor enorme bedragen in 
RSV zat, is de overheidsbemoeienis altijd 
beperkt gebleven. De regeringswaarnemer 
diende soms meer het ondernemersbelang 
dan het overheidsbelang. Zelden werd in
gegrepen. 
Voorwaarden aan steun gesteld, waren 
altijd ruim. Nationalisatie werd afgewezen, 
de ondernemers moesten hun vrijheid 
houden. Kom daar eens om in bijvoorbeeld 
de gezinszorg: wel subsidie krijgen, maar 
als stichting zelf beslissen hoe je dat beste
den wil! 
De Commissie Wagner en de VVD willen 
ons doen geloven dat de ondernemersvrij
heid te zeer ingeperkt is, met name door 
de macht van de werknemers. Het RSV-ver
haal bewijst het omgekeerde. 
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CPN-conclusie 

Een eerste conclusie van de CPN is dat een 
linkse machtspolitiek keiharde noodzaak is, 
tegenover het rechtse streven naar afbraak 
van verworvenheden uit de jaren '60 en 
'70, zoals de Wet op de Ondernemingsra
den en allerlei andere wetten en regelingen 
die de burger en ook de lokale overheden 
nog enige zeggenschap over hun bestaan, 
hun werk, hun toekomst, geven. 
Versterking van de democratische controle 
op alle niveaus en een (andere) industrie
politiek, dat zijn twee hoofdconclusies die 
de CPN op grond van het RSV-schandaal 
kan formuleren. 
Een aantal thema's die hierbinnen vallen, 
staan reeds beschreven in de CPN-brochure 
'Lessen in Macht', die naar aanleiding van 
de RSV is uitgegeven. In dit artikel wil ik 
een paar punten ter toelichting van die 
twee hoofdconclusies uitwerken. 

Versterking van de democratische controle 
op alle niveaus 

De ondernemers en de WO klagen steen 
en been over de geringe mogelijkheden 
van het bedrijfsleven, door te veel aan 
beperkende bevoegdheden van lokale 
overheden, vakbonden en ondernemings
raden. Het RSV-debacle leert dat de enige 
mogelijkheid die de werknemers in de 
praktijk gehad hebben was, voorkomen 
dat de herstructurering alleen op massale 
ontslagen zou neerkomen en proberen een 
zo goed mogelijke afvloeiïngsregeling te 
krijgen. 
Werknemers moeten meer invloed krijgen 
op het bedrijfsbeleid. Ze moeten de richting 
waarin een bedrijf zich gaat (moet) ontwik
kelen actief kunnen beïnvloeden. Ernstige 
kritiek, serieuze voorstellen, moeten ook 
als serieus besproken en bekeken worden. 
Ter versterking van de positie van deOR's 
liggen er de volgende suggesties: 
- enige controle-bevoegdheid over steun 
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als steunvoorwaarde; 
- recht op inzage in de jaarlijkse accoun

tantsrapporten en mogelijkheid van 
overleg hierover met de accountants; 

- verplicht overleg (bijv. 2 x per jaar) met 
de Raad van Commissarissen. Als se
rieuze kritiek genegeerd wordt, zou de 
Raad van Commissarissen wettelijk 
verplicht moeten worden met een rap
port te komen waarin de OR-kritiek ge
fundeerd weerlegd wordt. 

Meer democratische controle van het 
overheidsbeleid kan bereikt worden door 
versterking van de rechten en mogelijkhe
den van het parlement. Uitbreiding van de 
bevoegdheden en personele bezetting van 
de Rekenkamer is een belangrijk middel. 
Maar ook het functioneren van departe
menten moet doorzichtig worden. Er zou 
meer verantwoording over de hantering 
van subsidie ten behoeve van de industrie 
moeten komen, hoe moeilijk dit ook is. 

Netwerken 

Het bedrijfsleven verzet zich tegen dit soort 
openbaarheid, uit (niet altijd onterechte) 
vrees voor aantasting van de concurrentie
positie. Toch is meer .democratische con
trole juist hier dringend gewenst, gezien 
de ondoorzichtigheid van besluitvorming 
en de vele dubbele belangen. 
In de jaren '60 werd gesproken over de 
'200 van Mertens'. Volgens deze NKV-voor
man waren er naar schatting 200 mensen 
in Nederand die via allerlei dubbelposities 
(commissariaten van banken en bedrijven 
en politieke en bestuurlijke posities), in 
feite aan de touwtjes trokken in ons land. 
Dat is later wat genuanceerd, maar niet 
ontkend kan worden dat er netwerken, 
circuits van mensen (families) zijn die men 
op alle beleids-en beslisplaatsen tegen
komt. 
Bij RSV valt op: Van den Brink, commissaris 
van RSV en lid van de Raad van Bestuur 
van de AMRO-bank, die de huisbankier 
van RSV is. 

Van der Lecq was een ander lid van de 
Raad van Commissarissen van RSV gedu
rende vele jaren, hij was tevens Commis
saris bij de ABN (ook huisbankier van 
RSV). 
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Langman was ooit directeur van 'De Schel· 
de', kwam later bij de ABN. Als scheeps
bouwdeskundige bracht hij rapport uit aan 
de regering over de toekomst van de grote 
scheepsbouw. Kun je het toeval noemen 
dat de bedrijven met ABN als bank er 
beter afkwamen? 
De Vries was jarenlang de president-direc
teur van de VBB (Bredere) en president
commissaris van RSV. Deze beide bedrijven 
gingen een samenwerkingsverband aan in 
de kernenergie. 
De parlementsleden Schmelzer (KVP) en 
Toxopeus (VVD) werden ooit door Verolme 
als politiek adviseur gevraagd (en betaald!). 
Dat was wel heel opzichtig. 
Anderen doen het door het verwisselen 
van 'stoelen'. 
Biesheuvel zat in verschillende kabinetten, 
daarna op verschillende posities (commis
sies) in de scheepsbouw, o.a. ook (met 
Langman) ter advisering aan de Overheid. 
Nelissen, als minister nauw betrokken bij 
de besluitvorming ten gunste van RSV, 
was later werkzaam bij de huisbankier van 
RSV. Stikker was de zoon van een minister 
en bankier. Via zijn vader behoorde hij tot 
de kennissenkring van De Vries en vele 
anderen in ondernemersland en politiek. 
Ambtenaren van Economische Zaken of 
Financiën wacht een prachtige carrière in 
het bedrijfsleven en ook kamerleden (mits 
zij van CDA of VVD zijn) zijn welkom. Van 
Dijk, voorzitter van de Parlementaire En
quête-Commissie, kijkt volgens een kran
tenterview ook al uit naar zo'n functie. 
Dergelijke netwerken van mensen, die 
elkaar in verschillende verbanden voortdu
rend ontmoeten en meer dan één functie 
(=belang) combineren, maken de besluit
vorming in de bedrijven zo ondoorzichtig, 
oncontroleerbaar en onbetrouwbaar. Kri
tiek van buitenaf wordt niet toegelaten (zie 
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het lot van de Centrale Ondernemings-Raad 
van RSV). ze luisteren vooral naar elkaar 
en hebben hun eigen idee over wat mag 
en wat niet mag. 
Verscherping van de Wet op de Jaarreke
ning, vergroting van de mogelijkheden van 
vakbonden moeten hier tegenover staan. 
En als er overheidssteun in het geding is, 
moeten daar veel scherpere voorwaarden 
aan gesteld worden. 

Een andere industriepolitiek 

In tegenstelling tot rechtse lieden, conclu
deert de CPN niet uit het RSV-schandaal 
dat de overheid zich maar van steunverle
ning moet onthouden. 
Steun aan bedrijven, of het nu een indivi
duele steunoperatie of een algemene 
maatregel betreft, kan heel zinvol zijn. 
Maar dan moet dat wél passen in een 
algemene industrie-politiek waarin voor 
die sector en dat bedrijf een duidelijk beleid 
is afgesproken. 
Vervolgens moet die steun voor nauw 
omschreven doelen zijn en aan harde en 
duidelijke voorwaarden gebonden worden. 

Banken en faillissement 

Als bij RSV gesproken wordt over 2,2 mil
jard steun die in een 'bodemloze put' ver
dween, dan is dat onjuist. 
Bodemloze putten bestaan niet. Het geld 
ging voornamelijk naar de banken, voor 
rente, aflossing en garantstelling. Rente 
vraagt een bank nu eenmaal, o.a. vanwege 
het risico dat ze loopt. Maar welk risico 
liepen de banken bij RSV? Geen enkel! 
Als de banken krediet verleenden aan RSV 
dan stonden daar altijd zekerheden tegen
over: gebouwen, produktiemiddelen als 
onderpand. Als het risico te groot werd, 
mocht de overheid inspringen. 
De Staat stelde het bedrijf in staat aan zijn 
verplichtingen tegenover de bank te vol-

doen. En als de overheid zelf een beroep 
op de kapitaalmarkt moest doen, waren 
diezelfde banken maar al te graag tot een 
lening bereid (tegen een 'leuke' rente na
tuurlijk). De banken hebben geen cent 
verspeeld aan het RSV drama, integen
deel! 
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Dit alles volgens het kapitalistische principe 
dat de winsten voor de aandeelhouders 
zijn en de verliezen voor de gemeenschap. 
(In de 12 jaar van zijn bestaan heeft RSV 
nooit één cent vennootschapsbelasting 
betaald, maar wel hoge dividenden uitge
keerd, ook toen er verlies gemaakt werd 
en de perspectieven zeer slecht waren). 
Linkse partijen en vakbeweging zouden 
ernstig moeten nadenken over alternatie
ven bij eventuele ontmanteling van bedrij
ven: hoe kan voorkomen worden dat 
werknemers en overheid (= belastingbeta
lers) slachtoffer worden, terwijl de banken 
en het management er geen cent bij verlie
zen? Als een bedrijf een goed produkt en 
goede mogelijkheden heeft zou een faillis
sement soms te verkiezen zijn boven over
heidssteun, omdat de banken dan tenmin
ste een evenredig aandeel in het verlies 
moeten nemen. Zolang een faillissement 
tevens de mogelijkheid betekent voor de 
leiding van het bedrijf om bij het weer 
starten niet alle werknemers terug in dienst 
te nemen, of hun oude rechten niet over te 
nemen, is dit een slecht alternatief. Ook de 
sterfhuis-constructie voldoet niet, omdat 
toeleveranciers en onderaannemers hier
van de dupe worden. 

Een ander industriebeleid: Conversie 

Het RSV-onderzoek leert dat militaire orders 
geen oplossing bieden voor een bedrijf in 
moeilijkheden, maar juist een doodlopende 
weg zijn. 
Bij drie werven werden marineschepen 
gebouwd. Deze militaire produktie gaat 
niet samen met civiele produktie. 
Zodra een militaire opdracht uitgevoerd 
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wordt, wordt het bedrijf streng bewaakt en 
afgeschermd tegen spionage. Hetgeen 
betekent zoveel mogelijk overdekt werken 
en een enorme hoeveelheid marineper
soneel over de vloer. 
Een en ander betekent ook een veel duur
dere produktiemethode; zeker onder 
marktomstandigheden als nu, kan een 
marinewerf niet meer concurrerend werken 
in civiele orders. 
En zo wordt die werf volledig aangewezen 
op militaire orders. Als een helling leegkomt 
zijn er drie mogelijkheden: a) sluiten, zoveel 
duizend werknemers ontslaan, know-how 
en vaardigheid vernietigen; b) op export-or
ders jagen; c) de eigen overheid onder 
druk zetten om versneld met nieuwe orders 
te komen. 
De eerste mogelijkheid is uiteraard onge
wenst. 
De CPN heeft altijd op het standpunt ge
staan dat, zolang er een leger in Nederland 
is, het defensie-materiaal beter in Neder
land dan in het buitenland geproduceerd 
kan worden, i.v.m. de werkgelegenheid. 
Maar dat betekent niet dat leger of marine 
daarvan méér moeten afnemen dan voor 
de Nederlandse defensie noodzakelijk is; 
dat zou de wapenvoorraad slechts vergro
ten. Wat de export betreft, daar zijn de 
mogelijkheden beperkt omdat de meeste 
landen zelf hun materieel produceren. 
Over blijft dan: landen die meer nodig 
hebben dan ze zelf kunnen produceren 
(bijv. oorlogsgebieden) of een beperkt 
aantallanden die geen eigen marinewerven 
hebben. 
De eerste zijn volgens afspraken uitgesloten 
van Nederlandse export, onder de laatste 
bevinden zich zeer kwalijke regimes als 
Chili, Indonesië, Marokko, Zuid-Afrika of 
politiek gevoelige als Taiwan. Conclusie: 
de kans dat een exportorder verworven 
wordt van een 'acceptabel' land (bijv. Au
stralië, Griekenland) is buitengewoon 
klein. Dus wordt het eigen land weer onder 
druk gezet. 
In feite wordt een vicieuze cirkel gecreëerd: 

omdat de marine schepen nodig heeft, 
komen er marinewerven en omdat er 
marinewerven zijn moet de marine maar 
schepen afnemen. Dat wordt uiteindelijk 
een spiraal, als het leidt tot meer schepen 
voor de Nederlandse marine of tot export 
ervan. 

8 

Hoezeer bovendien de kosten van de Ne
derlandse overheid van dergelijke militaire 
produkties on beheersbaar worden blijkt 
overduidelijk uit het Walrus-schandaal. De 
bescherming van de bouwplaats betekent 
tevens: ontoegankelijkheid van democrati
sche controle. Onduidelijk is daardoor de 
invloed van de internationale wapen-lobby 
op de verantwoordelijke marine-officieren 
en het effect ervan op de aanschaffingen! 
Een belangrijk onderdeel van een indu
striebeleid in de kapitaalgoederenindustrie 
zou moeten zijn de omschakeling van 
volledig van militaire orders afhankelijke 
bedrijven naar andere produkten. Gezien 
de geschetste doodlopende weg een bittere 
noodzaak. Dat zou kunnen door militaire 
orders van de Nederlandse overheid te 
koppelen aan afspraken over het ontwikke
len van andere produkten. Hiertoe zou een 
deel van de winst gereserveerd moeten 
worden, of extra subsidie verleend; 
onderzoek doen naar andere mogelijkhe
den, marktverkenning, produktie-ontwikke
ling om een bedrijf een andere toekomst 
te bieden wanneer de militaire orders 
aflopen, zodat het bedrijf daarvan niet 
afhankelijk is. 
Dit is van zo'n enorm belang dat het niet 
aan ondernemers alleen overgelaten mag 
worden; zij koersen immers op oorlogsin
dustrie. Wilton-Feyenoord stond met lege 
handen na het afketsen van de tweede 
Taiwan-order. Toch waren daar enige 
jaren eerder plannen voor civiele produkten 
ontwikkeld, ook vanuit het personeel. Door
dat de directie deze koers niet serieus 
nam, was de kennis en vaardigheid vol
strekt niet up to date om een reële moge
lijkheid te bieden in 1983. 
Bij 'De Schelde' in Vlissingen worden ook 
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dergelijke plannen ontwikkeld vanuit de 
bedrijfsledengroep van de Industriebond, 
samen met mensen uit de regio. 
In de visie van de CPN moeten dergelijke 
plannen een centrale rol spelen in een 
alternatief industriebeleid. 
Zo'n industriebeleid moet in sterke mate 
aan de basis vorm krijgen: mensen uit 
bedrijven, locale en regionale overheden 
kunnen op grond van de mogelijkheden en 
behoeften samenhangende plannen ont
wikkelen die meer realiteitsgehalte hebben 
dan wat uit de koker van de heer Wagner 
komt. 

·De overheid wil decentraliseren, welnu: 
deze wijze van regionaal sociaal-eco
nomisch beleid maken is nog eens echte 
decentralisatie. 

Wat te doen? 

De RSV-Enquête heeft veel informatie 
opgeleverd en veel ter discussie gesteld. 
Er zijn veel vragen waar ook de CPN verdere 
antwoorden op moet zoeken. Wat betreft 
de parlementaire enquête zelf, de Tweede 
Kamerfractie zal moeten bekijken hoe in de 
toekomst het middel van een enquête 
vaker gebruikt kan worden. 
Maar er zijn daarnaast een heleboel inhou
delijke problemen waar we ons in partij
verband nader over moeten buigen. De 
Wet op de Ondernemingsraden is in dis
cussie. De CPN wil uitbreiding van be
voegdheden. Daaraan zitten ook keerzijden, 
bijv. dat je hoog opgeleid en full-prof moet 
zijn om in een Ondernemingsraad te func
tioneren. Of dat je volstrekt afhankelijk 
wordt van een handjevol externe deskun
digen. Wat is wenselijk, wat is mogelijk? 
En wat is de rol van de vakbonden? 

Democratisering van departementen, meer 
openbaarheid van bestuur, maar hoe? 
Overheidsssteun vereist toezicht, controle, 
een zekere open(baar)heid. Kapitalisme 
floreert bij geheimhouding, beslotenheid. 
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De CPN pleit voor overheidssteun aan 
bedrijven, gekoppeld aan duidelijke doelen 
en voorwaarden. 
Hoe kan dat in een kapitalistische ecóno
mie? 
Hoe ziet een communistische industriepo
litiek er uit? 
In elk geval zullen scheepsbouw en offshore 
daar een rol in blijven spelen. Dat betekent 
steunverlening. Maar ook: herstructurering 
niet uitsluiten. Herstructurering is echter 
niet hetzelfde als harde sanering, massa
ontslagen. 
Modernisering, nieuwe arbeidsplaatsen 
scheppen door flexibel inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen, vernieuwen op basis van 
aanwezige mogelijkheden (Noordzee-ex
ploitatie) is vereist, met steun van de over
heid. 
Hoe gaan de conversieplannen nader 
uitgewerkt worden? 
Hoe staat het met de controle op de nog 
lopende steun aan andere bedrijven? 
En welke strijd staat ons nog te wachten 
voor de ex-RSV-bedrijven, die nu weer, 
soms wankel, op eigen benen staan? 
Veel concrete vragen. Maar punten die ons 
in staat kunnen stellen een offensieve 
politiek te voeren, naast de 'verdediging 
van wat je hebt'-lijn. 
Antwoorden die kunnen inspireren, die 
een rol kunnen en moeten spelen in de 
linkse samenwerking. 
Uit naam van 18.000 verloren arbeidsplaat
sen en de 2,2 miljard steun! 

Amsterdam, december 1984 
Evelien Eshuis 
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Regelmatig worden we via de pers of via 
andere kanalen geconfronteerd met uit
spraken als zou Nederland zich ontwikke
len in de richting van een 'duale economie' 
en dat de Nederlandse economie een 
'open karakter' heeft. De juistheid of con
troleerbaarheid van dergelijke uitspraken 
wil ons nog wel eens ontgaan. Het lijkt 
daarom zinnig in te gaan op de positie van 
Nederland in het geheel van de internatio
nale economische betrekkingen. 
In dit artikel willen we enkele kanten daar
van belichten. Dat zal gebeuren aan de 
hand van een analyse van de Nederlandse 
betalingsbalans. Vanwege de ruimheid 
van het onderwerp zullen we soms niet 
verder komen dan het aanduiden van 
ontwikkelingen. Een andere beperking is 
dat een dergelijke analyse zich noodzake
lijkerwijs hoofdzakelijk op nationaal-eco-
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nomische ontwikkelingen richt, wa.ardoor 
o.a. de rol van multinationals enigszins 
onderbelicht wordt. Wel zal in de loop van 
het artikel enige malen gerefereerd worden 
aan sectorale economische ontwikkelingen. 
Tenslotte is voor een goed begrip kennis 
van de indeling van de betalingsbalans 
nodig. Deze is als volgt: 
Handelsbalans 
Dienstenbalans + I -

Lopende Rekening 
Kapitaalrekening +I -

Betalingsbalans 

Op de handelsbalans staan de import en 
export van goederen geregistreerd. Op de 
dienstenbalans de import en export van 
diensten. En bij de kapitaalrekening gaat 
het om inkomende- en uitgaande kapitaal
stromen. 

DE NEDERLANDSE 
ECONOMIE EN HET 
BUITENLAND 

In 1983 en 1984 vindt een sterke groei van 
de wereldhandel plaats. Onder invloed van 
de groei van de Amerikaanse economie, 
begonnen in 1983, vindt de laatste jaren in 
alle OESO-landen een economische ople
ving plaats. Een opleving die overigens in 
de VS zelf al weer begint af te zwakken. 
Ook de Nederlandse export profiteert van 
deze opleving. In 1984 zal de groei van de 
export zelfs hoger zijn dan de groei van de 
wereldhandel, wat betekent dat Neder
landse bedrijven een groter wereldmarkt
aandeel zullen weten te veroveren. 
Wat geldt voor de Nederlandse export kan 
echter helaas niet van de Nederlandse 
economie in zijn totaliteit gezegd worden. 

De groei van produktie en investeringen 
voltrekt zich voornamelijk in de exporte
rende delen van het Nederlandse bedrijfs
leven, terwijl de binnenlandse markt stag
neert. De oorzaken daarvan zijn, zoals 
bekend, de loonmatiging en het beleid van 
binnenlandse bezuinigingen van het kabi
net-Lubbers. Vandaar dat o.a. de FNV en 
de SER zich zorgen maken over de ontwik
keling van Nederland in de richting van 
een duale economie. 
Ook delen van de Nederlandse onderne
mersklasse maken zich zorgen over deze 
ontwikkeling. Zo schreef de Raad voor het 
Grootwinkelbedrijf in juni 1984 een brief 
naar de ·regering waarin het o.a. pleitte 
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voor een lastenverlichting voor de consu
ment om zo de binnenlandse consumptieve 
bestedingen te stimuleren. En de nadruk 
op exportgroei betekent in feite ook een 
benadeling voor grote delen van het mid
den- en kleinbedrijf, dat zich immers ook 
voornamelijk op de binnenlandse markt 
richt. 
Toch dienen bij analyses rond het begrip 
'duale economie' kanttekeningen geplaatst 
te worden. De voornaamste opmerking is 
dat de Nederlandse economie een 'open' 
karakter heeft, waardoor een economische 
opleving in Nederland ondenkbaar is zon
der een opleving van de export. Ca. 50% 
van de Nederlandse produktie wordt geëx
porteerd. Ca. 30% van de Nederlandse 
consumptie is van import afkomstig en het 
importaandeel van de totale binnenlandse 
bestedingen (consumptie en investeringen) 
ligt op ca. 50%. Dat aandeel zou nog hoger 
liggen als we niet over grote aardgasreser
ves beschikten, waardoor de energiebalans 
positief uitvalt. 
Als één van de factoren die aan het open 
karakter van de Nederlandse economie ten 
grondslag ligt wordt vaak de te geringe 
omvang van de markt genoemd. Te gering 
in relatie tot de veelal grootschalige pro
duktie in tal van sectoren. Het verschijnsel 
van hoge import- en exportaandelen in het 
Bruto Nationaal Produkt treffen we daarom 
ook in meer kleine economieën aan. Maar 
voor Nederland ligt het nog hoger, wat 
o.a. te maken heeft met de wijze van na
oorlogse industrialisatie in Nederland. 
Eén van de middelen om de nadelen van 
een te kleine binnenlandse markt te boven 
te komen is het deel gaan uitmaken van 
een economisch blok. Wat dit betreft was 
de vorming van de EG voor de Nederlandse 
economie geen nadeel. 

1. Handelsbalans 

Zowel de export als de import zijn in 1983 
en 1984 sterk gegroeid (beide gemiddeld 
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met ca. 6%). Voor 1985 wordt een iets 
geringere groei voorspeld. Volgens vele 
deskundigen zou in de loop van 1985 een 
nieuwe recessie zich aandienen, wat in 
1986 en daarna natuurlijk grote gevolgen 
gaat hebben voor de ontwikkeling van de 
Nederlandse export. 

In het algemeen worden drie factoren van 
belang geacht voor de ontwikkeling van de 
export respectievelijk voor substitutie van 
Nederlandse produkten op de binnenland
se markt door buitenlandse concurrerende 
produkten. Deze taktoren zijn: 
a) samenstelling van export- en importpak
ket 
b) de geografische spreiding van export en 
import 
c) het concurrentievermogen I de concur
rentiekracht van de Nederlandse econo
mie. 
We zullen het in het onderstaande vooral 
over de export hebben (dus niet over im
port-substitutie). 

Samenstelling van het exportpakket 

De samenstelling van het exportpakket 
wordt voor een groot deel bepaald door 
de wijze waarop de industrialisatie in Ne
derland heeft plaats gevonden. Terzijde zij 
overigens opgemerkt dat Nederland ook 
een zeer omvangrijke export van landbouw
en veeteeltprodukten heeft. 
In de economische literatuur over de Ne
derlandse produktiestructuur worden een 
aantal voor- en nadelen van de Nederlandse 
economie opgesomd. Als voordelen wor
den veelal genoemd: 

De aanwezigheid van natuurlijke hulp
bronnen (m.n. aardgas) en een goede 
halffabrikatenindustrie (o.a. staal); 
Een sterke en goed georganiseerde 
landbouw, tuinbouw en veeteelt, welke 
de basis vormt voor een stabiele voe
dings-en genotmiddelen industrie; 

- Een t.o.v. andere landen hoog oplei-
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dingsniveau van de Nederlandse be
roepsbevolking; 

- Gunstige ligging en goede infrastructuur. 
Dat heeft o.a. bepaald dat een deel van 
de Nederlandse industrie een verede
lingska rakter heeft (o.a. de petrochemie) 
en dat juist de halffabrikatenindustrie 
zich sterk ontwikkelde; 

- Een relatief late industrialisatie waardoor 
moderne produktietechnieken konden 
worden toegepast. Momenteel ligt dit 
voordeel bij een aantal ontwikkelings
landen die aan het begin van industriali
satie staan (bijv. Zuid-Korea); 
Grote traditionele ervaring met handel, 
overslag en transport. 

Tegenover deze voordelen staan een aantal 
nadelen: 

Een smalle industriële basis (o.a. het 
grotendeels ontbreken in Nederland van 
een kapitaalgoederenindustrie) en een 
eenzijdige specialisatie binnen enkele 
sectoren op massaproduktieprocessen 
(bijv. bulkchemie i.p.v. verfijndere che
mie/farmacie); 

Hogeexport Lageexport 
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- Teveel bedrijfstakken die bedreigd wor
den door uitbreiding van capaciteit elders 
in de wereld (o.a. opbouw van petroche
mische projecten in olielanden; de 
scheepsbouw); 

- Vanwege de bevolkingsdichtheid een 
vrij hoge milieubelasting; 

- Per arbeidsplaats is teveel kapitaal nodig, 
wat een hinderpaal betekent voor de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
Dit verschijnsel speelt m.n. bij de vesti
ging van buitenlandse bedrijven in Ne
derland. 

Tenslotte wordt de Nederlandse economie 
nog gekenmerkt door de belangrijke plaats 
voor enkele zeer grote multinationals in de 
economie en door de aanwezigheid van 
vele grootschalig producerende bedrijfs
takken (het een hangt uiteraard samen met 
het andere). 
Als men nader bekijkt welke sectoren het 
de laatste 15 jaar 'goed' en welke het 'slecht' 
gedaan hebben vanuit een oogpunt van 
exportprestaties komt men tot het volgende 
overzicht: 

Wisselend 

landbouw/veeteelt 
chemie' 
grafische industrie 
papier 

leer/schoenen 2 

transportmiddelen 3 

textiel 2 

hout- en bouwmaterialen 
meubelen 
vezels 

aardolie' 
voeding & dranken 
basismetaal 
elektrotechniek (in
vesteringsgoederen) 

kleding 2 

consumentenelektronica 
metaalprodukten 
machinebouw 

rubber 
instrumenten/optische 
industrie 

1. In de~e twee sectoren wordt voor de komende ja
ren grote concurrentie verwachtvanuit de olieprodu
cerende landen; 
2. Het opmerkelijke is dat de concurrentie op de Ne
derlandse markt hier niet alleen, zoals vaak gedacht 
wordt, afkomstig is van de zogenaamde lage-loon
landen, maar ook van ontwikkelde industriële naties. 

Dat komt door het trendgevoelige karakter van deze 
artikelen waardoor massaproduktie maar beperkt 
mogelijk is; 
3. Hier zijn achterliggende factoren: het vrijwel ont
breken van een Nederlandse auto-industrie en de af
braak van de scheepsbouw. 
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Geografische spreiding 

Meer dan 80% van de Nederlandse export 
is gericht op West-Europa (vnl. de EG). En 
van die 80% gaat weer ca. de helft naar 
West-Duitsland. De export naar Noord
Amerika (VS en Canada) maakt slechts 4% 
van het totaal uit, wat betekent dat de 
opleving van de Amerikaanse economie 
indirect doorwerkte in de Nederlandse 
exportprestaties. Overigens zal de export 
naar de VS en Japan in 1984 wel het snelst 
groeiende deel van de Nederlandse export 
zijn. 

Slechts ca. 12% van de Nederlandse export 
gaat naar ontwikkelingslanden (voor de EG 
als geheel ligt dat op ca. 20%). Eén van de 
achtergronden daarvoor is het vrijwel 
ontbreken van een kapitaalgoederenindu
strie in Nederland. We zijn bijv. niet of 
nauwelijks in staat gehele industriecom
plexen (zgn. turn-keyprojecten) te leveren. 
Ook in de handel met Oost-Europa speelt 
dat een rol. In zijn algemeenheid kan ook 
nog gezegd worden dat deze relatief gerin
ge export naar ontwikkelingslanden nau
welijks iets uitstaande heeft met het geringe 
gebonden karakter van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp (d.w.z. met het feit dat 
ontwikkelingshulp niet in Nederland hoeft 
te worden besteed). 

Concurrentievermogen 

Ondernemers en hun economische ideolo
gen proberen de factor van de concurren
tiekracht van de Nederlandse economie 
meestal te herleiden tot een zaak van 'te 
hoge lonen'. Als de lonen stijgen verkondi
gen ze dat de concurrentiepositie van de 
Nederlandse economie wordt aangetast. 
Een enkeling wil ook nog wel eens toegeven 
dat bijv. de waardestijging van de gulden 
misschien ook wel een rol speelt. Bij deze 
redeneringen vallen de nodige kantteke
ningen te plaatsen. 
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Op de eerste plaats spelen - naast de 
lonen en de waarde van de gulden- andere 
factoren mee. Zaken als kwaliteit van het 
produkt, service, levertijden, financiële 
voorwaarden, marketing, imago kunnen in 
het internationale handelsverkeer een 
belangrijke rol spelen. Het feit dat ze moei
lijk te kwantificeren zijn wil niet zeggen dat 
ze niet meespelen. 
Ten tweede gaat het op de internationale 
markten niet zozeer om kosten resp. loon
kosten maar om relatieve prijzen, d.w.z. 
om de prijs van het Nederlandse export
produkt t.o.v. concurrerende produkten uit 
het buitenland. Een stijging van de loon
kosten hoeft geen directe uitwerking te 
hebben op de exportprijzen, maar kan zich 
bijvoorbeeld slechts uiten in een druk op 
de winstmarges. Een waardestijging van 
de gulden daarentegen betekent wel dat 
Nederlandse exportprodukten relatief 
duurder worden (en importprodukten 
goedkoper). 
Op de derde plaats gaat het om de kosten 
per eenheid produkt. Dat wil zeggen dat 
ook de arbeidsproduktiviteit- o.a. het 
introduceren van technische ontwikkelin
gen -een rol speelt. 
En tenslotte zijn de loonkosten maar een 
deel van deze kosten per eenheid produkt. 
Daarnaast spelen een rol: de kapitaalkosten 
(o.a. rentelasten) en de prijzen van grond
stoffen en halffabrikaten (die dus bij een 
opwaardering van de gulden kunnen dalen, 
voorzover het om importgoederen gaat). 
Zoals gezegd speelt ook de waarde van de 
gulden een rol bij het concurrentievermo
gen van de Nederlandse export. Hierover 
nog enkele opmerkingen. De waardestij
ging van de gulden is gedeeltelijk de uit
drukking van het grote overschot op Lo
pende Rekening dat Nederland de laatste 
jaren weet te produceren. Het is echter 
geen automatisme, zoals wel eens gedacht 
wordt, omdat De Nederlandse Bank het
alleen of in samenwerking met andere 
centrale banken- via aan- of verkoop van 
guldens wel degelijk kan beïnvloeden. 
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Verder dient in dit verband te worden 
opgemerkt dat het om een relatieve zaak 
gaat. D.w.z. het gaat niet zozeer om de 
absolute hoogte van de waarde van de 
gulden, maar om de verhouding van de 
gulden ten opzichte van andere valuta. En 
als we even terugkijken naar wat gezegd is 
over de geografische spreiding van de 
Nederlandse export gaat het voor een 
groot deel om de waarde van de gulden 
t.o.v. de Duitse Mark. Beide munten staan 
t.o.v. andere Europese valuta's hoog geno
teerd maar ten opzichte van elkaar al ja
renlang in ongeveer dezelfde verhouding. 
Dus in de Nederlandse export naar West
Duitsland speelde het nauwelijks een rol. 
Ten opzichte van de dollar en Engelse 
pond is de gulden het afgelopen jaar in 
waarde gedaald. 

2. Dienstenbalans 

De dienstensector (overheids- en particu
lieren diensten) zorgt momenteel voor 
68% van de werkgelegenheid in Nederland. 
Het aandeel in de export bedraagt echter 
slechts 19%, omdat maar een beperkt 
aantal diensten internationaal verhandel
baar zijn (en overheidsdiensten al bijna 
helemaal niet). We moeten hierbij denken 
aan handel, transport, informatica, tele
communicatie, computerdiensten, banken, 
verzekeringen, enz. De dienstensector is in 
bijna alle ontwikkelde economieën van 
toenemend belang voor produktie en 
werkgelegenheid. Zo kwam de werkgele
genheidsgroei in de VS de laatste jaren 
voornamelijk van de dienstensector. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat met name 
de VS aandringen op internationale be
sprekingen ter opruiming van tal van be
lemmeringen in het internationale diens
tenverkeer. En inderdaad kosten die be
lemmeringen soms zeer veel geld. Zo 
wordt geschat dat de kosten voor het weg
transport in de EG als gevolg van douane
formaliteiten die allang opgeruimd hadden 

moeten zijn jaarlijks ca. 3 miljard gulden 
bedragen. 
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Ondanks een tekort op de reisverkeersba
lans (d.w.z. meer Nederlanders houden 
vakantie in het buitenland dan buitenlan
ders in Nederland) weet Nederland al 
enkele jaren overschotten op de diensten
balans te creëren. 

3. Lopende rekening 

Dankzij de overschotten op de handelsba
lans en de dienstenbalans zal het overschot 
op lopende rekening, volgens de meest 
recente Macro Economische Verkenningen, 
in 1984 ca. f 15 miljard en in 1985 ca. f 17 
miljard bedragen. Deze ogenschijnlijk 
gunstige ontwikkeling heeft echter ook een 
schaduwzijde. Een overschot op lopende 
rekening kan namelijk ook worden opgevat 
als een besparingsoverschot in met name 
de particuliere sector en dan is het niet 
meer dan de uitdrukking van de geringe 
investeringsbereidheid van de Nederlandse 
ondernemers. Gelden worden opgepot en 
bijvoorbeeld niet besteed aan de import 
van noodzakelijke kapitaalgoederen of 
technische vernieuwingen. 

4. Kapitaalrekening 

Een deel van de verklaring voor de geringe 
investeringsbereidheid van Nederlandse 
ondernemingen en institutionele beleggers 
(banken, verzekeringsmaatschappijen, 
pensioenfondsen, enz.) vinden we terug 
op de kapitaalrekening. Vanwege de hoge 
rentestand is de laatste jaren- niet alleen 
uit Nederland overigens- zeer veel kapitaal 
richting VS gestroomd. Soms wordt zelfs 
gezegd dat de economische groei die de 
VS nu nog meemaken in feite gefinancierd 
wordt met buitenlands kapitaal. De hoge 
rente in Amerika is overigens nog nadeliger 
voor die ontwikkelingslanden die met 
hoge schulden zitten en wier rentelasten 
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alsmaar stijgen (zie: Pen C, juni 1984). 
De hoge rentestand in de VS is een gevolg 
van het grote beroep op de kapitaalmarkt 
van de kant van de Amerikaanse overheid 
(en in mindere mate van particuliere on
dernemingen) in 1983 en 1984. En de ach
tergrond daarvan vormen de hoge over
heidsuitgaven- met name voor defensie
doeleinden- die in feite de economische 
groei in Amerika aanzwengelden. Momen
teel staat de regering-Reagan van alle 
kanten onder druk om de overheidsuitga
ven en daarmee het beroep op de kapitaal
markt terug te dringen. Het is echter nog 
maar de vraag of dat ook tot verlaging van 
de defensie-uitgaven zal leiden. 

5. Beleid 

Diverse onderdelen van de economische 
politiek in Nederland (of van andere terrei
nen van beleid) zijn van invloed op de 
exportontwikkeling. Allereerst is daar het 
exportbeleid dat voornamelijk vier instru
menten omvat ter verbetering van de 
financieringsvoorwaarden die Nederlandse 
exporteurs t.o.v. hun concurrenten kunnen 
aanbieden. In het verlengde hiervan speelt 
de opstelling van Nederland in internatio
nale handelsonderhandelingen (o.a. via de 
GATT) een rol. Nederland staat bekend als 
een verklaard tegenstander van protectio
nisme, wat natuurlijk niet verwonderlijk is 
voor een land dat 50% van zijn produktie 
exporteert. Een deel van de handelspolitiek 
wordt bepaald op het niveau van de EG. 
Wat betreft het beleid van ontwikkelings
samenwerking moet opgemerkt worden 
dat Minister Schoo de ontwikkelingshulp 
ten onrechte steeds meer tracht te binden 
aan de Nederlandse handelsbelangen. Ook 
het monetaire beleid (gedeeltelijk gevoerd 
door De Nederlandse Bank) is van belang, 
met name voor de hoogte van de waarde 
van de gulden en voor de rentestand. 
Op langere termijn is met name name het 
sectorstructuurbeleid van belang. Om niet 
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een geheel nieuw artikel te beginnen wil ik 
hier volstaan met het noemen van vier 
aanbevelingen van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid in haar 
rapport over industriepolitiek uit 1980: 
- hoogwaardiger produktie en vernieu-

wing van het produktieproces (o.a. ener
giebesparende produktieprocessen) in 
m.n. de chemie en de olieraffinage; 

- revitalisering van 'gevoelige sectoren', 
gericht op markten en produkten waar 
we afzet verliezen aan andere industrie
landen (textiel, enz.); 
importsubstitutie in de kapitaalgoede
renindustrie (deze sector is van toene
mend belang in de internationale handel 
en is belangrijk voor het scheppen van 
relatief hoogwaardige werkgelegen
heid); 
een verschuiving van economische 
activiteit in kapitaal-, scholings-en on
derzoeksintensieve richting o.a. om 
meer ruimte te scheppen voor de export 
van ontwikkelingslanden naar ontwikkel
de landen. 

Onderdelen van zo'n beleid zijn: het tech
nologiebeleid en het onderwijs- en onder
zoeksbeleid. 
Tenslotte is van belang op te merken dat 
een groot deel van de internationale handel 
(geschat wordt ca. 40% van de wereldhan
del) zich binnen of onder directe invloed 
van multinationals afspeelt. Ook dit gege
ven heeft natuurlijk de nodige implicaties, 
waar we echter een andere keer op in 
kunnen gaan. 

Pim Juffermans 
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DE ECONOMIE 
IN DE JAREN '80 

DE INVLOED VAN 
AUTOMATISERING 

Discussies over de gevolgen van automati
sering dreigen in ons land nogal eens 
oeverloos en a-politiek te worden, zeker 
als ze geheel of grotendeels in cijfermatige 
termen gevoerd worden. De een stelt dan 
dat er 100.000 arbeidsplaatsen door zullen 
verdwijnen, een ander maakt daar 200.000 
van, terwijl een derde- een ondernemer 
bijvoorbeeld- beweert dat de concurren
tiepositie erdoor verbetert en er dus per 
saldo arbeidsplaatsen bijkomen (aantallen 
worden dan meestal niet genoemd). 
In en door zulke discussies worden de 
gevolgen voor de loonafhankelijke bevol
king zelden verduidelijkt. Daarvoor blijven 
de diverse uitgangspunten doorgaans te 
schimmig. 
Alleen bij concrete automatiseringsprojec
ten heeft discussie over cijfers zin. Dan 
kunnen ook de politieke veronderstellingen 
daar achter helder worden gemaakt. Bij
voorbeeld in het geval van het door de 
grote banken voorgenomen Nationaal 
Betalingscircuit (NBC): de officiële stuur
groep o.l.v. Duisenberg kwam tot een 
arbeidsplaatsen-verlies van 700, terwijl een 
projectgroep van de Universiteit van Am
sterdam dit verlies in samenwerking met 
de betrokken bonden berekende op mini
maal 2.700. 1 

Aan de hand van inzicht in de (historische) 
achtergronden van mechanisering en 
automatisering valt er meer te zeggen over 
de waarschijnlijke gevolgen: over de drei-

gingen die er van uitgaan als automatise
ring in de huidige richting doorzet en over 
de mogelijkheden voor een (grondige) 
ombuiging van die richting. Want de nood
zaak van zo'n ombuiging moet toch buiten 
kijf staan voor wie die dreigingen overziet. 
Zeker ook in ons land leidt het inzetten van 
nieuwe technologie voor vele honderddui
zenden werkne(e)m(st)ers tot nog grotere 
monotonie van hun werk, onderbenutting 
van hun kennis en ervaring, grotere ge
bondenheid aan de machine of het auto
matische systeem, meer controle op het 
werk en verzwaring van de psychische ar
beidsbelasting. 
Een reeks 'gevalstudies' toont dit, wellicht 
ten overvloede, aan. 2 Veranderingen ten 

1. Projectgroep Maatschappelijke Aspecten van de 
Informatica (MAl), De werkgelegenheidscanse
quenties van het NBC, uitg. Dienstenbond FNV, 
Woerden, febr. 1983. 

2. Nederlandse gevalstudies zijn te vinden in: N. 
Bakker (red.) e.a., Ongeschoolde arbeid: ga er 
(maar) eens aanstaan I, lTS/NEl, Nijmegen 1981; 
Commissie Zeehavenoverleg, Kwalitatieve 
aspecten van de arbeidsmarktontwikkeling in 
zeehavengebieden. Eerste deelrapport, 's-Gra
venhage 1980; Onderzoeksgroep HAGA, Her
structurering, automatisering en gevolgen voor 
de arbeid, Utrecht 1981; A. van Asch, J. Christis, 
H. Hendriksen M. van Klaveren, Automatisering, 
werknemersbelangen en bedrijfsinformatie. Dln. 
2-5 (Case-studies Heineken Den Bosch, NMB, 
Smit Ovens & Gasgeneratoren Nijmegen, UKF 
Pernis), Stafafdeling Onderzoek FNV, Amster
dam 1983. 
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goede zijn slechts te signaleren en, zoals 
het nu gaat, te verwachten voor beperkte 
groepen van hoger geschoolde werkne
mers. Toch lijken de meeste nadelen niet 
nodig en is het optreden ervan niet los te 
zien van de strategieën van ondernemers 
die automatiseren. 

Daarachter bevinden zich weer de grote 
producenten, kortweg de 'automatise
ringsindustrie', terwijl ook staatsoptreden 
een grote rol speelt. Ik wil dit verhelderen 
door een korte beschouwing over de 'drij
vende krachten' achter de automatisering 
van het produktieproces. 
Aantekening verdient dat de situatie m.i. 
weinig anders ligt voor de meer algemeen
maatschappelijke gevolgen van automati
sering, zoals op het vlak van de persoons
registratie. Groeiende nadelen voor de 
bevolking (teveel registratie, te grote con
trole) tekenen zich af. Voordelen zijn zeker 
ook denkbaar maar worden voorlopig 
zelden werkelijkheid (bijvoorbeeld klein
schalige informatie-netwerken). Nog meer 
dan bij de gevolgen voor de arbeid is 
frontonderzoek naar beide kanten van de 
medaille gewenst. In dit artikel houd ik me 
evenwel alleen bezig met de automatise
ring van de produktie. 

Concurrentie en beheersing 

Welke krachten geven nu, gezien de histo
rie, in kapitalistische bedrijven vorm aan 
de organisatie van de arbeid en aan de 
arbeidssituatie van de individuele werk
ne(e)m(st)er? Allereerst is er de concurren
tie tussen de ondernemers. 
Uiteraard is die de permanente drijfveer 
tot het instandhouden en zo mogelijk ver
groten van de winst, de meerwaarde. Als 
middel voor het relatief vergroten van de 
meerwaarde dient zich al in de 18e eeuw 
nadrukkelijk het toepassen van de techni
sche ontwikkeling aan. 
Marx heeft dat middel uitgebreid ontleed. 
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Na zijn tijd wint het nog aan belang. Behalve 
met toepassingen in het produktieproces 
(procesinnovaties) wordt de concurrentie
strijd dan steeds meer uitgevochten met 
nieuwe produkten (produktinnovaties, 
waarbij het zeker in crisisperioden vaak 
gaat om 'vernieuwde' produkten via recla
me en marketing). Met innovaties kunnen 
ondernemers extra-winsten behalen. Voor
al omdat ze zo arbeid besparen wordt er 
onder de maatschappelijk gemiddelde 
kostprijs geproduceerd; ook wordt er vaak 
een extra hoeveelheid verkocht. Sommige 
ondernemers weten die extra-winsten vast 
te houden en om te zetten in een monopo
lie. 
In de automatiseringsindustrie is IBM 
daarvan het voorbeeld. Doorslaggevend 
was IBM's uiterst handige verkooppolitiek, 
waarin verhuur in plaats van verkoop van 
de apparatuur steeds centraal heeft ge
staan. De laatste jaren heeft dit concern 
een zeer sterke positie op de afzetmarkt 
van (grote) computers weten uit te bouwen 
tot een technologisch monopolie voor 
bepaalde produkten. Dat was vroeger niet 
het geval. Zo installeerde Sperry Rand in 
1951 de eerste commerciële computer, 
twee jaar eerder dan IBM. 
Toch ligt in concurrentiedwang niet de 
enige verklaring voor de vorm van ar
beidsorganiatie en arbeidssituatie. 
Een tweede verklaring ligt in de noodzaak 
voor kapitalistische ondernemers, de klas
senverhouding binnen 'hun' bedrijf in 
stand te houden. De arbeid(st)ers moeten 
zo werken dat hun verrichtingen vallen 
binnen de normen die de ondernemer 
hanteert. De beheersing van het arbeids
proces, de controle over het arbeid(st)ers
gedrag, zij zijn dan in het geding. 
Je kunt je de vraag stellen of (grote) on
dernemers bewust bepaalde strategieën 
gebruiken om zo'n controle te bereiken. De 
laatste jaren beantwoorden nogal wat neo
marxistische sociologen die vraag met 'ja'. 
De Amerikaan Harry Braverman doet dat 
bijvoorbeeld in zijn befaamde boek 'Labor 
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and monopoly capital'. 3 

In zijn opvatting volgen de ondernemers 
ook nu nog helemaal de weg die F. W. 
Taylor ze rond 1900 wees. Deze Taylor 
werkte toen een systeem van 'weten
schappelijke bedrijfsvoering' uit. Hij stelde 
zich ten doel, de controle over het arbeids
proces voor eens en altijd in handen van 
de bedrijfsleiding te brengen. Een voor
naam middel hiertoe was Taylors devies: 
'Alle mogelijke hoofdarbeid moet van de 
werkvloer worden weggenomen en wor
den geconcentreerd in de planning- of 
ontwerpafdeling'. Kortom, verscherping 
van de arbeidsdeling, nu vooral tussen 
hoofd- en handarbeid.4 

Ook volgens de Engelsman Andy Friedman 
streven ondernemers voortdurend naar 
beheersing van de arbeid. Wel meent hij, 
dat zij niet altijd meer de klassieke strategie 
van 'directe controle' volgen maar bepaalde 
groepen werknemers, meestal hoger ge
schoolden, bewust wat meer autonomie 
(speelruimte) geven. 
Deze mensen zouden zich dan mee-verant
woordelijk voor het reilen en zeilen van het 
bedrijf gaan voelen; indirect zouden ze 
toch gecontroleerd worden. 5 In ons.land 
zijn wat dit aangaat experimenten met 
werkstructurering bekend geworden. Voor
al Philips heeft hier goede sier mee ge
maakt. Erg omvangrijk zijn die experimen
ten ook daar evenwel nooit geworden. En 
rond 1975 waren ze alweer achterhaald, 
onder meer door verdergaande automati
sering. Onder invloed daarvan veranderde 
bijvoorbeeld het (overblijvende) werk in 
Philips' beeldbuizenfabrieken in die tijd 
snel van 'doen' in 'bewaken'. De eigen 
inbreng van arbeid(st)ers werd miniem en 

3. H. Braverman, Laborand monopoly capita I. The 
degradation of work in the twentieth century, 
New York/London 1974. 

4. Zie voor het Taylorisme: Braverman, hoofdstuk 
4 (vertaald in Te Elfder Ure 33 Annex, mei 1983). 

5. A. L. Friedman, lndustry and Iabour. Cl a ss strug
gle at work and monopoly capitalism, London 1 
Basingstoke 1977. 
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de bedrijfsleiding vond dat wel goed zo. 6 

Vraagtekens bij beheersing 

Op verschillende manieren hangt het in
voeren van nieuwe technieken inderdaad 
samen met een grotere beheersing van de 
arbeid. Die invoering zorgt er maar al te 
vaak voor, dat arbeid(st)ers sterker gebon
den raken aan de machines die ze bedienen 
of het geautomatiseerde systeem waarbin
nen ze werken. 
Nieuwe technieken versterken ook de al 
bestaande arbeidsdeling vaak verder. 
Individuele taken worden uiteengerafeld 
en weer samengevoegd tot eenvoudige, 
monotone functies. Die laatste zijn relatief 
simpel te automatiseren. De mensen die 
nog in zulke functies werkzaam zijn, lijken 
gemakkelijk te vervangen - is het niet door 
machines, dan wel door andere arbeid(s
t)ers. Voor hen geldt bij uitstek: 'voor jou 
tien anderen'. 
Maar dit is niet het hele verhaal. Om te 
beginnen zijn produktieprocessen waar 
zulke 'getayloriseerde', monotone en uit
geholde arbeid overblijft, vaak vatbaar 
voor storingen. De kennis van en op 'de 
werkvloer' blijkt dan onontbeerlijk. Boven
dien blijft het de vraag of ondernemers in 
het algemeen wel zulke uitgekiende strate
gieën ter beheersing van de arbeid volgen, 
strategieën waarin de invoering van nieuwe 
technologieën de hoofdrol zou spelen. 
Ik zet bij die gedachte een paar forse 
vraagtekens. M.i. onderschatten Braver
man, Friedman c.s. de medewerking die 
ondernemers in een kapitalistische maat
schappij op dit front van hun 'omgeving' 
krijgen. In de eerste plaats zijn daar op 

6. Zie F. Hendriks, K. Huijsmans en J. Reijnders, 
"Werkstructurering in 'beeld'?'', in H. Door
ewaard, M. van Klaveren, F. Pot en M. van der 
Woude (red.), Stratego op bedrijfsniveau. On
derzoek naar techniek en organisatie als resul
taat van strategisch handelen. lTS, Nijmegen 
1983. 
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gezette tijden situaties met massawerk
loosheid. In de tweede plaats hoeven ze 
meestal niet eens gericht te disciplineren 
en te beheersen vanwege de eigenschap
pen van apparaten en systemen die de 
automatiseringsindustrie levert. Op die 
eigenschappen ga ik straks verder in; nu 
eerst iets over de rol van massawerkloos
heid ofwel van concurrentie onder de ar
beid(st)ers. 

Massa-werkloosheid en fabriek 

De maatschappelijke condities worden 
scherp zichtbaar bij een klein stukje ge
schiedenis-studie, namelijk van de door
braak van het fabriekssysteem. 7 

Nieuwe werktuigmachines vormen in het 
Engeland van de 18e eeuw de technische 
basis van deze overwinning van de fabriek 
op de manufactuur. Ze zijn het uitgangs
punt voor de industriële revolutie.8 Het 
fabriekssysteem betekent bovenal: centra
lisatie van de produktie. 
Stephen Marglin heeft aannemelijk ge
maakt, dat het daarbij niet in de eerste 
plaats ging om de aanwezigheid van een 
centrale krachtbron (watermolen, stoom
machine). Nee, de mogelijkheden voor 
controle en disciplinering moeten bij die 
centralisatie de doorslag hebben gegeven. 
Als voorbeeld noemt Marglin de textielfa
briek van Arkwright. 
Die was rond 1780 een groot commercieel 
succes, vooral door de discipline die erin 
werd opgelegd. 90 jaar eerder had Wyatt 
vrijwel dezelfde machines ook al geïnstal
leerd, maar hij wist onvoldoende discipline 
van zijn arbeiders af te dwingen. Maar in 
de tussenliggende 90 jaar was de concur-

7. iets uitgebreider, maar ook nog kort, is de sa
menhang tussen mechanisering/automatisering 
en arbeidsdeling aangegeven in IPSO, Welke ta
ken krijgt de mens? Over de automatisering van 
de arbeid, Amsterdam 1981, hoofdstuk 5. 

8. Zie uiteraard Karl Marx, Het kapitaal, Bussum 
1970, vooral blz. 273 e.v. 
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rentie tussen de arbeid(st)ers drastisch ver
scherpt. 
Duizenden boerengezinnen waren door de 
omzetting van akkers in schapenweiden 
van hun land verdreven. Zij moesten hun 
'vrije' arbeidskracht wel aan de fabrikanten 
gaan aanbieden. 9 

Overigens kende Arkwrights fabriek nog 
wel technische problemen door de afhan
kelijkheid van waterkracht. Die werden 
opgelost met de komst van de dubbele 
stoommachine- een patent van James 
Watt uit 1784. Die was een nog veel be
langrijker 'oplossing'. 
De stoommachine maakte de ontwikkeling 
van het fabriekssysteem pas goed mogelijk. 
Met behulp ervan konden de ondernemers 
ketens van machines in werking stellen. 
Marx merkt reeds op dat zo'n systeem een 
grote automaat kan vormen zodra het 
door een centrale motor wordt aangedre
ven. 
In de 19e eeuw 'werden steeds grotere 
massa's mensen de fabrieken ingezogen, 
na 1870 ook in ons land. Daarbinnen was 
de vergaande arbeidsdeling een algemeen 
kenmerk en in feite was het Taylorsysteem 
een perfectionering van een al lang be
staande ondernemerspraktijk. In de manu
factuur en het ambacht bediende de arbei
der zich van het werktuig, in de fabriek 
dient hij de machine: zo vat Marx deze 
ontwikkeling treffend samen, waarbij hij 
aangeeft dat hiermee de afhankelijkheid 
van de kapitalist- als organisator van de 
produktie- voltooid wordt. 10 

Grote groepen wisten niet anders; zo niet 
de geschoolde arbeiders, die zich het eerst 
in vakbonden hadden verenigd. Tegenover 
de technische ontwikkeling raakten die 
bonden al snel in het defensief. Rond de 
eeuwwisseling vonden overal in Europa 

9. S. S. Marglin, 'What do bosses do? The origin 
and functions of hierarchy in capitalist producti
on', in A. Gorz (ed.), The division of Iabour: The 
Iabour process and class-struggle in modern ca
pitalism, Brighton 1978. 

10. Marx, Het kapitaal, blz. 317-318. 
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grote stakingen plaats van ambachtelijke 
vaklieden. In het geding was het recht van 
de ondernemers, machines te plaatsen die 
hun werk overbodig zouden maken. Deze 
strijd ging goeddeels verloren (al had het 
opkomende monopoliekapitaal voor het 
winnen van deze slag vaak de hulp van 
politie en leger nodig). 

Fords lopende band 

iets meer succes boekte de (vak)arbeiders 
naderhand in hun strijd tegen de tijdmeting 
en het stukloon, die in het Taylorstelsel 
lagen opgesloten. In 1912 kwamen de 
vaklui bij Philips daar bijvoorbeeld tegen in 
actie. Het verzet zou blijvend zijn en steeds 
duidelijker bleek 'Taylor' voor de grote 
ondernemers tekort schieten. Het stelsel 
werd daarom aangevuld met de verwor
venheden van de industriële psychologie, 
een wetenschap die in het Amerikaanse 
leger ontwikkeld was en zich richtte op 
selectie van 'de juiste man op de juiste 
plaats', etcetera. 
Henry Ford was de eerste om deze 'mens
techniek' te perfectioneren. Hij stichtte een 
'sociologische afdeling', met een regiment 
inspecteurs om het gedrag van 'zijn' ar
beid(st)ers in en buiten werktijd in de gaten 
te houden. Maar hij ging tegelijk verder en 
bouwde de beheersing van de arbeid in 
het machinesysteem in. 
Vanaf 1913 begon zijn idee van massapro
duktie via de lopende band dan zijn kapita
listische zegetocht, met toepassingen in de 
confectie-industrie en bij montage- en 
inpakwerkzaamheden. Een reserveleger 
van meisjes en jonge vrouwen was achter 
de hand, 'uitermate geschikt' om dit werk 
te verrichten. 
Tot rond 1965 konden in ons land onder
nemers als Philips hiervan gebruik maken. 
Aanvulling was gegarandeerd en wegwer
ken uit het arbeidsproces (bij automatise
ring, dalende conjunctuur, verplaatsing 
naar ontwikkelingslanden of het stellen 
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van eisen) niet al te moeilijk. 
Ook verder gingen na de Eerste Wereld
oorlog steeds meer ondernemers in de 
industrie over op mechanisering volgens 
het stroomprincipe, vergelijkbaar met de 
lopende band. Dat was vooral zo in de 
chemische en olie-industrie, waar meet- en 
regelapparatuur (voorlopig nog elektrome
chanisch van aard) werd ingezet. iets der
gelijks was te zien in de metaalindustrie, 
waar multifunctionele machines hun intree 
deden. Op dit vlak bleef de administratie 
nog achter, al nam dit werk enorm toe. De 
hoofdkantoren van de opkomende multi
nationals dijden uit. 
Het 'klerkenwerk' werd er opgesplitst in 
deelhandelingen en die deeltaken werden op 
schrijf-, boekhoud- en factureermachines, 
grotendeels door (jonge) vrouwen verricht. 
Taylor-op-het-kantoor betekende dat ook 
hier het denkwerk meer en meer werd 
uitgeschakeld resp. aan mannen (pardon, 
heren) in hoger sferen wordt voorbehou
den. Toch is dit voor de Tweede Wereld
oorlog niet meer dan een tendens. Pas 
daarna lijkt met de komst van de computer 
een managersdroom waar te kunnen wor
den: het administratieve verwerkingspro
ces georganiseerd volgens het stroom prin
cipe, met minieme menselijke 
tussenkomst. 11 

De automatiseringsindustrie 

Het verdient aanbeveling om, alvorens in 
te gaan op recente trends in de automati
sering, stil te staan bij de automatiserings
industrie zelf. De macht van de aanbieders 
van geautomatiseerde machines en syste
men is immers het tweede deel van ons 
verhaal over de 'drijvende krachten' achter 
de automatiseringY 

11. Braverman, Labor and monopoly capital, blz. 
313-327. 

12. Meer informatie hier is te vinden in IPSO, Welke 
taken krijgt de mens?, hoofdstuk 3. 
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De automatiseringsindustrie is opgebouwd 
uit diverse bedrijfstakken, die de laatste 
tien, vijftien jaar in elkaars vaarwater zijn 
gekomen. De belangrijksten: de computer
industrie;· de telecommunicatie-industrie 
en de halfgeleiderindustrie, de producenten 
van 'chips' en andere elektronische onder
delen. 
De computerindustrie is voortgekomen uit 
de wapenwedloop voor en in de Tweede 
Wereldoorlog. In Duitsland had Zuse in 
1936 een mechanische rekenautomaat 
ontworpen. Daarover ontfermde de Nazi
Luftwaffe zich, ten behoeve van het perfec
tioneren van de baan van projectielen. 
Gelukkig werden Zuse's machines tijdens 
de oorlog niet operationeel meer. De eerste 
operationele computer, de ENIAC, was het 
resultaat van een opdracht uit 1943 van 
het Amerikaanse ministerie van defensie. 
Vanaf '46 staat de ENIAC ten dienste van 
'project Manhattan', ofwel voor de ontwik
keling van de tweede generatie atoom
bommen. 
De eerste computers waren, vooral door 
het gebruik van duizenden vacuümbuizen, 
onbetrouwbaar. Een grote technische 
sprong vooruit zou de toepassing van 
transistors in plaats van buizen betekenen. 
Die transistor, gebaseerd op een miniem 
plakje silicium, werd in 1948 uitgevonden, 
in een laboratorium van het enorme tele
communicatiecncern AT&T. Het ding was 
veel kleiner en werd veel betrouwbaarder 
dan een buis. 
De micro-elektronica kon zijn opmars be
ginnen. Toch zou het nog elf jaar duren 
voordat deze vinding in computers ver
werkt werd. De 1401 van IBM was de eerste 
waarin dat gebeurde. IBM had toen al een 
dominerende positie op de computermarkt 
verworven, een positie die 'Mother Blue' 
nog steeds inne~mt, met 65% van de we
reldmarkt voor grote computers en 45% 
voor alle computers in handen. 
Het terugbrengen van grootte en gewicht 
en het verhogen van de betrouwbaarheid 
van elektrische onderdelen ging snel ver-

der. Middenin de koude oorlog stelden 
NASA en Pentagon grote bedragen hier
voor ter beschikking aan bedrijven als 
Texas lnstruments en Fairchild. 
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Deze twee boekten in 1959 een groot suc
ces, toen hun onderzoekers erin slaagden 
om tientallen weerstanden, transistoren 
e.d. bij elkaar te laten functioneren op een 
plakje silicium. De geïntegreerde schakeling 
ofwel het IC ofwel de 'chip' was daar. Toch 
moest het ontwerp hiervan eerst nog sterk 
verbeterd worden, aldus (met name) de 
Amerikaanse luchtmacht. Dat verbeteren 
werd mogelijk gemaakt door haar pro
gramma voor de perfectionering van de 
Minuteman 11-atoomraket. Overigens duur
de het opnieuw elf jaar voordat de nieuwe 
onderdeeltjes, nu dus de IC's, in computers 
gebruikt zouden worden. Het eerste ge
beurde dat in de POP-minicomputer, waar
me DEC de grote 'mainframes' van IBM 
ging beconcurreren. Daarna volgde IBM 
pas. 
Op nog een ander terrein spelen de Ameri
kaanse militaire en ruimtevaartbelangen 
een hoofdrol. De snelle groei van ingewik
kelde software is nl. grotendeels toe te 
schrijven aan de gigantische uitgaven 
ervoor van Pentagon en NASA. aldus 
(zelfs) de Europese Commissie. In één jaar, 
1979, bedroegen de uitgaven van het Pen
tagon hiervoor al naar schatting f 13 
miljard. 13 

Gesteund door deze militaire uitgaven 
verloopt de technische ontwikkeling in de 
automatiseringsindustrie razendsnel. De 
kern ervan wordt gevormd door de steeds 
verdere miniaturisatie van elektronische 
onderdelen. 
Zo wordt het in 1971 mogelijk, de chip 
programmeerbaar te maken, iets dat de 
microprocessor oplevert. Deze vormt weer 
de basis voor de microcomputer. Nieuwe 
bedrijven van snelle jonge zakenlieden 

13. Europese Commissie, Rapport over de informa
ticasector, Brussel1977, deel lil, blz. 19; Compu
table, 30-11-1979. 
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komen op deze markten op in de VS. In
middels is deze fase alweer achter de rug. 
Een aantal van deze bedrijven zijn door de 
oude grootmachten overgenomen, bijv. 
Signetics door Philips. Die grootmachten 
gaan ook op deze nieuwe markten over
heersen. Immers, bij de miniaturisatie 
komen technische grenzen in zicht en de 
kosten voor het speur- en ontwikkelings
werk lopen nu enorm op. 
Het beroep op staatssteun wordt navenant 
groter. Dat alles is te zien bij het recent 
doorPhilipsen Siemens gestarte mega
chip-project. Totale kosten: 2 miljard gulden 
waarvan Van Aardenne een Nederlandse 
staatsbijdrage van f 190 miljoen heeft 
toegezegd en Bonn f 300 miljoen bijdraagt. 
De bedrijven die potentiële kopers of ge
bruikers van geautomatiseerde machines 
of systemen zijn, worden meestal gecon
fronteerd met zeer grote, monopolistische 
aanbieders daarvan. Dat komt ook door de 
laatste technische ontwikkeling. Simpel 
gezegd wordt die gekarakteriseerd door 
combinaties van computers met vormen 
van telecommunicatie: datacommunicatie. 
Deze vergaande technische integratie leidt 
tot nieuwe vormen van stroom produktie. 
Het gevecht om de gigantische markt die 
hier ligt, tussen aan de ene kant computer
concerns en aan de andere telecommuni
catie-giganten als AT&T en /TT, is nog 
maar net losgebarsten. Op dit moment zijn 
er al weinig leveranciers voor bijv. de 
datacommunicatienetwerken die banken in 
gebruik nemen en er zullen er eerder afval
len dan nieuwe bijkomen. 
Nu al is de druk van de grote 'automati
seerders' op de 'gebruikers'- bedrijven en 
instellingen- groot en de pressie om snel 
te automatiseren vaak immens. Deze ge
bruikers hebben minder automatiserings
kennis in huis. Dat geldt ook voor grote 
bedrijven, al kunnen die zulke kennis soms 
inkopen, tot op het hoogste niveau aan 
toe. 
Zo werd pas nog een IBM-directeur- lid 
van de Raad van Bestuur van de Amro-
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en een andere hoge IBM' er automatise
ringschef van de NMB. IBM slaagt erin, 
ook behoorlijk grote gebruikers in onzeker
heid en afhankelijkheid te houden. De 
huur- annex servicecontracten binden hen 
in hoge mate en het blijkt juridisch zeer 
moeilijk om daar tussentijds onderuit te 
komen. En verder komt er in de automati
seringswereld minder onvrijwillige beïn
vloeding voor, met cadeaus, snoepreisjes 
en nog zo het een en ander. 
Deze druk pakt, vanuit het gezichtspunt 
van de betrokken werkne(e)m(st)ers, be
paald niet neutraal uit. De aangeboden 
apparaten en systemen geven de Neder
landse ondernemers nog immer legio 
kansen, de lijn van het Taylorisme vast te 
houden en het denkwerk zoveel mogelijk 
van de werkvloer te bannen. 
Wellicht is het waar, zoals bijvoorbeeld de 
Eindhovense prof. De Sitter beweert, dat 
de apparaten (de hardware) nog weinig tot 
niets zeggen over de feitelijke organisatie 
van de arbeid. 14 De gebruikte systemen en 
programmatuur (software) hebben daarop 
m.i. echter wel degelijk grote invloed. 
Het heeft er alle schijn van, dat de meeste 
software het best voldoet in een streng 
hiërarchische bedrijfsstructuur, met milita
ristische trekjes. De beschreven militaire 
impulsen zijn daar niet vreemd aan. Terecht 
richt de Dienstenbond FNV, bij monde van 
Wim van Ge/der, haar pijlen dan ook op 
veranderingen in systeemontwerp en 
programmatuur. 15 

De nieuwste trends 

iets uitgebreider kunnen we de nieuwste 
trends in de automatisering van de pro
duktie als volgt kenschetsen: 

14. L. U. de Sitter, Op weg naar nieuwe fabrieken en 
kantoren, Deventer 1981. 

15. W. J. van Gelder, Automatisering de baas, uitg. 
Dienstenbond FNV, Woerden 1981. 
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1. in de industrie staat koppeling van 
'computer-ondersteund' ontwerp-, 
reken- en tekenwerk (afgekort CAE en 
CAD) voor de deur met fabricage met 
behulp van computer-gestuurde machi
nes (CAM). waarbij ook koppeling met 
geautomatiseerde management-infor
matiesystemen (MIS) en met opslag in 
magazijnen, transport en voorraadbe
heer technisch mogelijk is geworden. 
Belangrijk in de eigenlijke fabricage is 
de numeriek bestuurde (NC) machine, 
eventueel uitgebreid tot een flexibele 
automatiserings-eenheid, nl. voor de 
besturing voorzien van een program
meerbare computer (dan i.s het een 
CNC-machine) en voor aan- en afvoer 
van een of meer robots; 16 

2. in de administratie zijn vergelijkbare 
ontwikkelingen de komende jaren te 
verwachten: de verbinding tussen nu 
nog los van elkaar staande computers, 
rekenmachines, tekstverwerkers e.d. 
door middel van telefonie, elektronische 
post, glasfiberkabels, satellieten e.d. 

Kortom, technische integratie is op vele 
fronten te verwachten. Ook kantoor en 
fabriek zullen steeds meer met elkaar ver
bonden worden door geautomatiseerde 
informatie- en communicatiesystemen. 
Zonder drastische veranderingen zullen 
deze vormen van automatisering een 
'mensvijandig' karakter hebben. De mens 
dreigt, indien in het produktieproces so
wie-so nog aanwezig, een heel klein rader
tje te worden, vaak nog uitermate scherp 
gecontroleerd bovendien. De gevaren 
hiervan (prestatiemeting gekoppeld aan 
persoonsgegevens) worden heel reëel 
wanneer MIS'sen verbonden worden met 
personeelsinformatiesystemen (PIS'sen). 

16. Een goed overzicht biedt: J. M. Dekkers en G. 
Slagmolen, Flexibele automatisering: kansen op 
beter werk, COB/SER, Den Haag 1984. 

De technische mogelijkheden zijn er wat 
dat betreft aiY 
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Omgekeerd biedt vooral de mica-elektroni
ca legio mogelijkheden voor een 'mens
vriendelijker' produktie, voor het verlichten 
van zeer veel taken en voor het werkelijk 
decentraliseren van handelingen en beslis
singen. Vijf jaar geleden wees de Advies
groep Rathenau de Nederlandse reg!')ring 
daar al op. Toonaangevende onderzoekers 
hebben laten zien, dat bepaalde nieuwe 
technieken prima benut kunnen worden 
door de beter opgeleide werkne(e)m(st)ers
van-vandaag en beter zouden voldoen aan 
hun capaciteiten en verlangens. 
Dat is bijvoorbeeld aangetoond voor (C)NC
machines. Die kunnen net zo goed, zo niet 
beter, op de werkvloer geprogrammeerd 
worden dan- zoals nu in 80 à 90% van de 
gevallen- in een centrale afdeling. 
Dit soort verbeteringen zouden zelfs
aldus iemand als De Sitter- gelijk-op kun
nen gaan met verbetering van de concur
rentiepositie van het bedrijf. Er zou precie
seren vindingrijker geproduceerd kunnen 
worden en beter ingespeeld op de markt. 
Toch worden ze zelden doorgevoerd. Waar
om doen managers dat dan niet? M.i. 
omdat hun macht over het produktieproces 
zelf in het gedrang komt, wanneer mannen 
en vrouwen in de directe produktie bij
voorbeeld, zoals De Sitter voorstelt, via de 
computer alle belangrijke informatie kun
nen 'ophoesten'. Het leeuwendeel van de 
Nederlandse ondernemers blijft angstvallig 
in het spoor van Taylor. 
Het lijkt dus duidelijk: tal van verslechterin
gen in de arbeidssituatie zijn niet nodig, 
tenminste, niet zomaar gekoppeld aan een 
bepaald soort technologie. En: 't kan an
ders, als de ondernemers maar onder 
pressie gezet worden. Die laatste constate-

17. Zie bijvoorbeeld: G. Evers enG. B. van Hees, Er 
wordt op u gelet, SISWO, Amsterdam 1983; 
SGB/ÖGB/CGT (Zwitserse, Oostenrijkse en Lu
xemburgse vakcentrales), Neue Kontrollen mit 
neuen Technologien, Wien 1983. 
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ring is wat mij betreft niet onjuist, maar 
wel wat te gemakkelijk. 
Inderdaad zou een vakbondspolitiek, maar 
evenzo een overheidspolitiek, tot uitgangs
punt moeten en kunnen nemen dat tech
nologie ook ten goede ingezet kan worden: 
voor het verbeteren van arbeidsomstan
digheden en arbeidstaken, voor het voort
brengen van maatschappelijk nuttige pro
dukten, etcetera. Het nagaan hoe zo'n 
betere benutting tot stand kan komen, 
vergt, naast actie, op bepaalde fronten 
evenwel nog heel wat studie en discussie. 
Er zijn zeker nog een paar flinke 'beren op 
de weg': 

IBM c.s. hebben, door de jaren heen, 
vele miljoenen geïnvesteerd in 'mensvij
andige' technologie. Het zal van de 
vakbeweging en haar progressieve 
bondgenoten ook grote investeringen 
(wellicht in geld, maar meer nog in 
creativiteit en energie) vergen om deze 
ontwikkeling om te buigen; 

- moeilijk als zodanig te beïnvloeden zijn 
voorlopig de geïntegreerde technieken 
die worden toegepast in de staalfabrica
ge en olieraffinage en die ook oprukken 
in o.m. banken. 
Overigens kunnen arbeid(st)ers ook in 
die gevallen met kans op succes eisen 
stellen ten aanzien van de organisatie 
van de arbeid. 

Deze problemen zijn geen redenen voor 
fatalisme. Het gaat er mij om dat ze door 
'hééél links' bediscussieerd worden. De 
betrokken Nederlandse vakbonden zullen 
daarbij verder de weg moeten opgaan die 
nu nog wat aarzelend wordt ingeslagen. 
Dat houdt in: het zo vroeg mogelijk opspo
ren waar en hoe in bedrijven en instellingen 
beslissingen omtrent automatiseringspro
jecten genomen worden, teneinde die 
vanuit een authentiek werknemersstand
punt te kunnen beïnvloeden. En daar past 
bij: vakbondskader ondersteunen om 
vroegtijdig de richting van toepassing en 
mogelijke gevolgen te leren zien; waar de 
mogelijkheid tot grondige veranderingen 

24 

is aangetoond (zoals bij numeriek bestuur
de machines), deze ook 'adverteren'; waar 
sociale grenzen aan de toepassing van 
nieuwe technieken kunnen worden gesteld, 
deze contractueel vastleggen. 
Nieuwe vormen van automatisering maken 
bij dit alles ook nieuwe bondgenootschap
pen nodig. Binnen en buiten de vakbewe
ging. Geïntegreerde projecten gaan over 
en door oude afbakeningen tussen be
drijfstakken heen: iets als het NBC zal ook 
winkelpersoneel, pompbedienden, enz. 
gaan raken, het SAR-project in de Rotter
damse haven bedreigt ook arbeidsplaatsen 
in industrie en diensten. Nauwe samen
werking tussen de betrokken bonden is 
onontkoombaar. Daar komt bij dat politieke 
besluitvorming tot op het niveau van het 
parlement er nogal eens een grote rol in 
speelt. Het lijkt erop dat 'links' hier niet 
steeds goed raad mee weet. 
Het RSV-echec heeft duidelijk gemaakt dat 
hier creatieve, nieuwe ideeën over (sector)
structuurpolitiek ontwikkeld moeten wor
den. De nieuwe vormen van automatisering 
mogen daarin niet buiten beschouwing blij
ven. 

Maarten van Klaveren 

Afgesloten 27-12-1984 



Politiek en Cultuur 25 

MARGINALISERING 
VAN BETAALD 
VROUWENWERK 

Onder deze weinig opwekkende titel zullen 
ontwikkelingen in de betaalde arbeid van 
vrouwen de revue passeren. Zo op het 
eerste gezicht is er ook weinig reden tot 
vrolijkheid. Ontwikkelingen in de economie, 
maar vooral het beleid van ondernemers 
en regering zijn in de eerste plaats verant
woordelijk voor het wegdrukken van vrou
wen uit het betaalde werk. Ook de arbeids
voorwaarden en -omstandigheden ver
slechteren voor een aantal vrouwen - de 
afroepcontracten maken bijvoorbeeld een 
ware hausse door. 
De verslechteringen op het gebied van de 
arbeidsverhoudingen en de uitstoot van 
arbeid doet zich algemeen voor, maar bij 
vrouwenarbeid hebben deze verschijnselen 
een specifiek karakter: vrouwen worden 
teruggedrongen in de traditionele sferen, 
waar financiële afhankelijkheid heerst, 
waar nauwelijks macht kan worden uitge
oefend of beslissingen over de samenle
ving kunnen vallen. Kortom, de deuren 
naar de privé-sfeer worden weer wagen
wijd opengezet voor vrouwen. En dat, 
terwijl de vrouwenbeweging al jaren strijd 
voert om de scheiding tussen privé en 
openbaar, tussen binnens-en buitenshuis 
te doorbreken. Want de huidige ongelijke 
verdeling van arbeid en inkomen betekent 
ongewenste machtsongelijkheid. Het lijkt 
er op dat betaald werk buitenshuis weer 
sterker 'aanvullend' gemaakt wordt. Huis
houdelijk werk blijft prioriteit voor vrouwen 
en betaald werk is aanvullende arbeid met 
een loon dat 'aanvullend' is op dat van de 
kostwinner. De vrouw is de 'aanvullende' 
partij. De tweeverdienersbelastingmaatre-

gel stimuleerde het 'aanvullend' verdienen: 
een beetje 'erbij' verdienen is leuk, teveel 
'erbij' verdienen werd gestraft. 
Economische zelfstandigheid is de eis van 
vrouwen, maar de praktijk van de regering 
staat daar haaks op. Als het aan de regering 
ligt zal in de sociale zekerheid samenleven 
als regel worden verondersteld en 'alleen
staand' wordt een bijzondere status die 
een toeslag verdient. In de AOW zal bij
voorbeeld iedere 65-plusser recht hebben 
op 50% van het normbedrag voor gehuw
den. Een alleenstaande zal 20% toeslag 
krijgen. Dit wordt ook individualisering 
genoemd, omdat je je geld niet meer via je 
partner ontvangt. Een zelfstandig bestaan 
kan er echter niet van geleefd worden. 
In het verhaal dat hierna komt zal een 
schets gegeven worden van de maat
schappelijke arbeidsverdeling tussen man
nen en vrouwen en de ontwikkelingen 
daarbinnen. Het zal gaan over arbeidsplicht 
en vrouweneisen. Vervolgens zal aandacht 
geschonken worden aan ontwikkelingen in 
de werkloosheid en een recente verslech
teringen in de kwaliteit van de arbeid van 
vrouwen (die het gevolg zijn van 'flexibili
sering'). 
Tot slot zullen maatregelen aan de orde 
komen die afgedwongen moeten worden, 
wil herverdeling van betaalde en onbetaal
de arbeid en economische zelfstandigheid 
realiteit worden. 

Mannen- en vrouwenwerk 

Vrouwen verrichten meer dan de helft van 
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de te verrichten maatschappelijke arbeid. 
Mannen werkten in 1980 gemiddeld 36,2 
en vrouwen gemiddeld 40,0 uur binnens
en buitenshuis. Hoewel minder zichtbaar, 
is arbeid van vrouwen van groot belang 
voor de instandhouding van de samenle
ving en de welvaart. De economische 
betekenis komt voor een deel niet in de 
cijfers tot uitdrukking. Huishoudelijk werk 
impliceert zorg voor de reproduktie van 
nieuwe arbeidskracht en is van essentiële 
betekenis voor de economie. Deze arbeid 
komt niet tot uitdrukking in het nationale 
produkt en inkomen, behalve wanneer de 
vrouw huishoudster in loondienst wordt. 
Huishoudelijk werk is nog steeds in de 
eerste plaats vrouwenwerk: in 1980 deden 
vrouwen vier keer zoveel in het huishouden 
als mannen. En dat is een verbetering ten 
opzichte van de jaren ervoor: van 1935-75 
deden vrouwen vijf keer zoveel. Mannen 
werken meer buitenshuis: 78,1% van de 
mannelijke bevolking tussen 15 en 65 jaar 
(in 1960 nog 90.4%). 38,3% van de vrouwen 
in die leeftijdscategorie werkt buitenshuis 
in 1980 (in 1960 was dit 25,6%). Er is een 
toename te zien van het aantal vrouwen in 
de beroepsbevolking en die heeft zich pas 
de laatste 20 jaar voorgedaan. 
In 1900 en 1960 was 22% van de beroeps
bevolking vrouw, maar in 1982 32%. De 
daling van het arbeidsaanbod van mannen 
wordt verklaard door het feit dat jongeren 
langer naar school gaan en ouderen eerder 
stoppen met werken. De stijging van het 
vrouwelijk aandeel kan uit verschillende 
factoren verklaard worden: - meer vrou
wen die kinderloos zijn of weinig kinderen 
hebben;- opleidingsniveau van vrouwen 
is hoger geworden; -vrouwen willen 
méér dan alleen het huishouden; -het 
wordt normaler gevonden dat vrouwen na 
het huwelijk blijven werken (in 1960 was 
slechts 18% van de vrouwelijke beroepsbe
volking gehuwd, in 1980 was dat meer dan 
de helft). 
Ondanks de toename van de vrouwenar
beid blijft Nederland nog ver achter bij 
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andere Westeuropese landen. Een aardige 
indicatie van de verschillen gaf Henk Vre
deling in een lezing voor de Kring van 
Amsterdamse economen in mei 1983: in 
Nederlanden zouden 900.000 banen alleen 
voor vrouwen gecreëerd moeten worden 
om op het gemiddelde percentage betaald 
werkende vrouwen in de EEG te komen. 
Verschillende oorzaken worden gegeven 
voor de achterstand van Nederland:- in 
de Eerste Wereldoorlog was de mannelijke 
arbeidsreserve groot genoeg;- de indu
strialisatie zette hier pas laat in op een 
hoog technologisch niveau; geschoolde 
werkers waren vereist en er waren nog 
genoeg mannen; de lonen van mannen 
waren al laag; vrouwen konden sóms, 
maar niet altijd, als vervanging gebruikt . 
worden; zeker gezien de lagere kwalificatie; 
-de beschermde wetgeving ten aanzien 
van vrouwen trad al vroeg (in 1889) in 
werking; het niet bedoelde effect was 
uitsluiting van vrouwen uit enkele beroe
pen;- de invloed van de kerk is in Neder
land groot geweest; er werd van de vrou
wen dienstbaarheid aan man en kind ver
eist. 
Nu zegt ongeveer de helft van de huis
vrouwen die nu geen arbeid buitenshuis 
verrichten, dat ze betaald werk zouden 
willen doen! 
Ook op de arbeidsmarkt zelf is de op sekse 
gebaseerde arbeidsdeling terug te vinden. 
Vrouwen tref je vooral aan in de slecht 
betaalde, maatschappelijk lager gewaar
deerde banen die vaak lijken op het huis
houdelijk werk thuis. 
De bruto-uurlonen van vrouwen lagen in 
1980 rond 80% van die van mannen. Aan 
het begin van de jaren 70 was dit percen
tage nog 70%. De verschillen tussen man
nen- en vrouwenlonen blijken niet verklaard 
te kunnen worden door verschillen in 
opleiding. Het gemiddelde opleidingsni
veau van vrouwen die betaald werken is 
ongeveer hetzelfde als dat van mannen. 
Ook ongelijke beloning voor hetzelfde 
werk komt steeds minder voor. Het ligt 
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voor de hand de verschillen te verklaren 
uit het feit dat vrouwen in lager gekwalifi
ceerde beroepen terechtkomen. In sectoren 
waar traditioneel relatief veel vrouwen 
werken, worden vaak lage lonen betaald. 
In de bedrijfstakken textiel, schoeisel, kle
ding- en lederindustrie, waar gemiddeld 
40% van de werknemers vrouw is, worden 
absoluut gezien de laagste gemiddelde 
lonen van de gehele industrie betaald. 
Als de gemiddelde lonen hoger liggen in 
sectoren waar veel vrouwen werken, zijn 
de inkomensverschillen tussen mannen en 
vrouwen er relatief groot. Zoals bijvoor
beeld in het bankwezen, waar in 1979 het 
gemiddelde uurloon 60% van dat van de 
mannen bedroeg. Concluderend kan ge
steld worden dat zelfs als leeftijd, opleiding 
en bedrijfssector verdisconteerd wordt, 
slechts 40% van de loonverschillen ver
klaard wordt. De overige 60% moet 'ge
woon' uit het geslacht verklaard worden. 
Deeltijdarbeid is vaak arbeid die lager in 
status, beloning en werkzekerheid staat 
dan banen met een volledige werkweek. 
35% van de buitenshuis werkende vrouwen 
werkt minder dan 35 uur per week tegen 
4% van de mannen. Bij de Rijksoverheid 
zijn 89% van alle deeltijdwerkers vrouw. 
Vrouwelijke deeltijdwerkers worden ge
kenmerkt door huwelijkse staat (80% van 
de deeltijdwerkers is gehuwd). relatief 
vaak in het bezit van kinderen en een lage 
opleiding. 
Bij kleine deeltijdbanen hoeft ook geen 
rekening gehouden te worden met het 
minimumloon en is men niet verzekerd 
tegen ziekte en werkloosheid. 
In leidinggevende functies kom je nauwe
lijks vrouwen tegen. In 1977 werd 5% van 
de leidinggevende functies door vrouwen 
bezet, terwijl 64% van de vrouwen en 34% 
van de mannen op het laagste functieni
veau werd ingeschaald. Dit bleek uit een 
onderzoek van de Loontechnische Dienst 
waarbij van een indeling in 8 functieni
veau's gebruik werd gemaakt. 
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Alle arbeid die verricht wordt is in een 
variant op een indeling van Karin Adelmund 
als volgt te rubriceren: 
- eersterangs arbeid: arbeid in loondienst 
met relatief gunstige arbeidsvoorwaarden 
en omstandigheden; 
- tweederangs arbeid: arbeid in loondienst 
met relatief slechte arbeidsvoorwaarden 
en omstandigheden; 
- derderangs arbeid: arbeid onbetaald 
buitenshuis (vrijwilligerswerk, etc.); 
- vierderangs arbeid: arbeid onbetaald 
binnenshuis (huishoudelijke werk). 
Deze indeling valt samen met de maat
schappelijke waardering van de soorten 
werk. Bij deze indeling horen ook bevol
kingsgroepen. De eersterangs arbeid is 
voornamelijk het terrein van de witte ge
zonde man tussen 25 en pagweg 55 jaar. 
De tweederangs arbeid wordt vooral ver
richt door vrouwen, buitenlanders en jon
geren. In de derderangs arbeid zijn ver
schillende groepen te vinden en vierde
rangs arbeid is voornamelijk vrouwenter
rein. 

Arbeidsplicht en vrouweneisen 

Uit het feit dat de arbeid van vrouwen 
(m.n. het huishoudelijk werk) nauwelijks 
inkomen oplevert en inkomen wel vaak het 
motief voor werken oplevert, zou opge
maakt kunnen worden dat arbeidsplicht 
voor vrouwen niet bestaat. Als arbeidsplicht 
gezien wordt als een noodzaak om aan 
geld te komen dan geldt deze plicht zowel 
voor mannen als voor vrouwen. Als ar
beidsplicht gezien wordt als een morele 
druk op mensen om bepaalde activiteiten 
te verrichten dan ligt die morele druk ver
schillend voor mannen en vrouwen. 
Voor de eersten ligt die druk op het betaalde 
werk. Voor vrouwen ligt de morele druk op 
het huishouden. Het ene werk levert inko
men, status èn sociale contacten op, het 
andere werk daarentegen economische 
afhankelijkheid en isolement. Lillian Rubin 
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deed 10 jaar geleden een beroemd gewor
den onderzoek onder de arbeidersklasse in 
de VS. 
Een van de opvallende verschillen tussen 
mannen en vrouwen bleek hun waardering 
van arbeid buitenshuis te zijn. Mannen 
hadden een hekel aan hun werk, terwijl de 
vrouwen die vergelijkbare banen hadden, 
vrij positief waren. Dat laatste kwam inder
daad door de economische zelfstandigheid 
en de sociale contacten die het werk ople
verden. Een positieve waardering ondanks 
de dubbele belasting! Nederlands onder
zoek wijst uit dat in de eerste plaats finan
ciële overwegingen spelen bij het betaald 
werken. Voor vrouwen uit lagere sociale 
milieus zijn daarnaast sociale contacten 
belangrijk, terwijl vrouwen uit hogere 
sociale milieus vaker redenen aanvoeren 
die met het werk zelf te maken hebben. 
Het hebben van betaald werk is belangrijk 
voor veel vrouwen. Het streven naar meer 
banen voor vrouwen is een onderdeel van 
het eisenpakket dat de vrouwenbeweging 
ontwikkeld heeft en dat erop gericht is de 
machtsposities van vrouwen te versterken. 
Daarvoor is nodig: financiële zelfstandig
heid, herverdeling van betaalde arbeid, 
herverdeling van onbetaalde arbeid. 
De economische afhankelijkheid van man
nen moet verkleind worden. Dat kan ge
beuren door bijvoorbeeld een basisinko
men voor iedereen. Een loskoppeling van 
arbeid en inkomen is een onaantrekkelijk 
alternatief in deze crisistijden met grote 
werkloosheid. De voordelen van financiële 
zelfstandigheid lijken echter gecompen
seerd te worden door het nadeel dat het 
waarschijnlijk weinig bijdraagt aan veran
dering van bestaande machtsverhoudingen 
en deze zelfs zou kunnen legitimeren (de 
druk tot herverdeling van arbeid wordt 
minder groot). En er moet sowieso opge
past worden voor teveel afhankelijkheid 
van de overheid. Als machtsongelijkheid 
bestreden moet worden moeten vrouwen 
meer macht naar zich toe trekken. En of 
het nou leuk is of niet: de macht ligt in de 
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openbare sfeer en niet in het huishouden. 
Alvorens naar een politiek programma te 
kijken om de eisen van vrouwen te realise
ren richten we ons nu op ontwikkelingen 
in de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten 
van de vrouwenarbeid: de werkloosheid 
en de kwaliteit van de arbeid. 

Werkloosheid 

De cijfers van de geregistreerde werkloos
heid- nu is 16% van de mannelijke en 
20% van de vrouwelijke beroepsbevolking 
werkloos- laten een interessant beeld 
zien: 
- tussen 1975 en 1980 groeide de werk

loosheid onder vrouwen sneller dan 
onder mannen; 

- na 1980 steeg de mannelijke werkloos
heid sneller dan de vrouwelijke; 
nu stijgt de vrouwelijke werkloosheid 
weer sneller dan de mannelijke. 

Deze ontwikkeling heeft alles te maken 
met sectoren en beroepen waar mannen 
en vrouwen werken en met waar de crisis 
op dat moment het hardste toeslaat. 
In het algemeen kan gezegd worden dat 
het feit dat vrouwen in een veel geringer 
aantal beroepen werkzaam is dan mannen, 
hun arbeidsmarktparticipatie ten tijde van 
economische neergang kwetsbaarder 
maakt. De spreiding van vrouwen over 
beroepen is vrij klein. Een vijfde deel van 
de vrouwelijke beroepsbevolking werkt 
slechts in twee beroepen, de helft in tien 
beroepen (hierbij gaan we uit van een 
indeling van de beroepsbevolking in 300 
beroepsgroepen). 
De concentratie van vrouwen zien we bij 
secretaresses en typistes: 95% is vrouw. 
Bij de winkelbedienden is 69% vrouw. 
Deze segmentering van de arbeidsmarkt in 
mannen- en vrouwenberoepen lijkt voorlo
pig nog niet aan verandering onderhevig 
te zijn. 
Maar waardoor steeg na 1980 de mannelij
ke werkloosheid sneller? Een verklaring 
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die gegeven zou kunnen worden is de 
volgende. De economische recessie en 
werkloosheid sloeg pas echt toe in deze 
periode. En daar werken voornamelijk 
mannen. De meeste vrouwen werken in 
dienstverlenende takken en de gevolgen 
van de economische stagnatie zijn daar 
pas in een later stadium merkbaar. Die 
uiten zich bijvoorbeeld in de vorm van 
omzetdaling als gevolg van koopkrachtver
lies bij de consument. 
De verwachtingen die het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid publi
ceert in zijn rapportage Arbeidsmarkt 1984, 
zijn gebaseerd op verwachte economische 
ontwikkelingen en bezuinigingen in de 
overheidssector. Er wordt een lichte werk
gelegenheidsgroei in de marktsector ver
wacht in de komende drie jaren en een 
daling van de werkgelegenheid in de kwar
taire sector (de bezuinigingen gaan door in 
de gezondheidszorg, het onderwijs, de 
sociale en culturele instellingen, etc.). 
Zonder tegenstand is er dus een achteruit
gang te verwachten in de werkgelegenheid 
van vrouwen, want 49% van de vrouwelijke 
beroepsbevolking werkt in de kwartaire 
sector (ongeveer de helft van alle buitens
huis werkende vrouwen) tegen slechts 
22% van de mannelijke. 
Vrouwenarbeid blijkt gevoelig te zijn voor 
crisis. In Nederland heeft de beroepsarbeid 
van gehuwde vrouwen trouwens altijd 
onder druk gestaan. Het begon in 1904 
toen bij Koninklijk Besluit aan vrouwelijke 
ambtenaren die trouwden, ontslag werd 
aangezegd. Bij voortduring zijn maatrege
len op dit terrein genomen en soms terug
gedraaid. Het dieptepunt werd bereikt 
onder Rommetoen hij alle gehuwde vrou
wen wilde verbieden om buitenshuis te 
werken. Niet toevallig in de jaren dertig, 
omdat de werkloosheid hoog was. 
Pas in 1957, toen de toestand onhoudbaar 
was en de roep om arbeidskrachten zo 
groot was dat gehuwde vrouwen opgeno
men moesten worden, haalde de motie 
Tendeloo het: de officiële opheffing van 
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het verbod werd bekrachtigd. De kentering 
in het roomskatholieke denken over het 
vermaledijde werken van vrouwen viel niet 
helemaal toevallig samen met de econo
mische noodzaak de reserves aan arbeids
krachten aan te boren. 
Sinds de tweede helft van de jaren 70 is de 
werkloosheid weer aan het stijgen. Er zit 
nu een nieuwe dimensie bij: de vrouwelijke 
beroepsbevolking blijft groeien. De hoge 
werkloosheidscijfers worden mede ver
klaard door het stijgende aanbod van 
vrouwen- wat overigens alleen een in
haalmanoeuvre is. 
Er is genoeg reden om aan te nemen dat 
de verborgen werkloosheid meegroeit en 
dat die onder vrouwen groter is dan onder 
mannen. Redenen zijn bijvoorbeeld het feit 
dat gehuwde vrouwen nog steeds geen 
WWV krijgen en dat je je niet kunt inschrij
ven als je minder dan 20 uur wilt werken. 
Ook in de uitvoeringspraktijk van de WAO 
komt achterstelling van vrouwen- zo men 
wil verborgen werkloosheid- tot uitdruk
king. Uit een recent onderzoek van de 
SocialeVerzekeringsRaad blijkt dat vrou
wen niet alleen eerder worden afgeschat, 
maar dat ze in mindere mate dan mannen 
vroegtijdig bij het GMD worden aangemeld 
voor begeleiding. In feite betekent het dat 
hier de weg terug naar het arbeidsproces 
onthouden wordt. 
Aanvullende verklaringen voor de grotere 
werkloosheid onder vrouwen zijn: 
- Vrouwen hebben als ze eenmaal werk

loos worden, ook minder kans om weer 
aan de slag te komen, omdat ze zo ge
concentreerd zitten in enkele beroepen. 
De beroepsmobiliteit van vrouwen is ge
ringer. 
De vooroordelen ten aanzien van werk
nemers werken sterker naarmate werk
gevers meer te kiezen hebben. Vrouwen 
kunnen kinderen krijgen en zouden 
meer ziek zijn. 

- De huidige afvloeiingspraktijken werken 
ten nadele van vrouwen. Zij zijn meestal 
korter in dienst dan mannen, de gemid-

---------------------------
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delde leeftijd van vrouwen is lager. In de 
leeftijd van 20-24 jaar werkt 69% van de 
vrouwen en 75% van de mannen bui
tenshuis. In de leeftijd van 45 jaar bij
voorbeeld werkt 33% van de vrouwen 
en 91% van de mannen betaald. 

Het zichtbaar maken van de werkloosheid 
onder vrouwen wordt zeker vergroot als 
de actie 'Leer Lubbers tellen' zijn vruchten 
afwerpt. Het actiecomité verspreidt formu
lieren met vragen die verborgen werkloos
heid zichtbaar moeten maken en wil met 
de resultaten ook de handelswijzen van de 
Arbeidsbureaus aan de kaak stellen. Deze 
doen veel te weinig aan bemiddeling van 
vrouwen. 
Tot slot van dit werkloosheidsverhaal nog 
een enkele opmerking over de gevolgen 
van de nieuwe technologieën op de werk
gelegenheid voor vrouwen. 
Het lijkt erop dat invoering van de micro
elektronica niet gunstig uitpakt voor de 
werkgelegenheid van vrouwen. In de ad
ministratieve en dienstverlenende sectoren, 
waar veel vrouwen werken, zal de micro
elektronica vooral worden toegepast in de 
vorm van proces-innovatie. Dit betekent 
verlies van werkgelegenheid, vooral voor 
vrouwen. De automatisering vindt plaats 
juist op plekken in de bedrijfsorganisatie 
waar veel vrouwen werken. Het betreft 
namelijk vaak werk op de lagere uitvoeren
de niveaus. Dat is makkelijk te standaardi
seren en te automatiseren. 

Kwaliteit van de arbeid: flexibilisering 

Marginalisering van het betaald vrouwen
werk komt ook tot uitdrukking in flexibilise
ring van de arbeid. Flexibilisering is een 
recent verschijnsel in ondernemersland. 
Ze heeft belangrijke betekenis voor de 
kwaliteit van nogal wat vrouwen banen. 
Terwijl ondernemers zich aanvankelijk 
voluit verzetten tegen de eis van arbeids
tijdverkorting, kregen zij zo hun eigen 
ideeën omtrent vernieuwingen in de ar-
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beictsorganisatie rondom bedrijfstijd en ar
beidstijd. 
Ondernemingen hadden de 'behoefte naar 
de mogelijkheid het arbeidspotentieel 
variabel te kunnen inzetten, afhankelijk van 
de bedrijfsbelasting' (uit hun Nota Arbeids
duur in 1980). Het FNV-Secretariaat voor 
Vrouwelijke Werknemers noemt flexibilise
ring het 'aanpassen van werkneemsters/ 
mers aan de mogelijkheden en onmoge
lijkheden van de crisis'. 
Flexibilisering kent vele varianten. In steeds 
meer CAO's wordt de jaarlijkse of de ge
middelde wekelijkse arbeidsduur vastge
legd, waarbij de dagelijkse en/ of wekelijkse 
werktijden kunnen variëren. Andere vor
men die de arbeidstijden betreffen zijn 
deeltijdarbeid, min-max-contracten en 
afroepcontracten. De laatste twee wijken 
duidelijk af van de eerste. Bij een deeltijd
baan weet men waar men aan toe is. Het 
aantal uren en de tijdstippen waarop ge
werkt moet worden, zijn bekend. Min-max
contracten, waarbij een minimum aantal 
uren gewerkt moet worden dat uitgebreid 
kan worden tot een maximum en in sterkere 
mate afroepcontracten zijn qua rechtsposi
tie en inkomen veel slechter. 
Daarnaast bestaan veel vaker flexibele 
arbeidscontracten, dat wil zeggen contrac
ten die pas aangegaan worden op mo
menten dat het de werkgever goed uitkomt. 
Steeds meer worden freelancers en thuis
werkers ingeschakeld. 
Een laatste vorm van flexibilisering vormen 
de beloningen. Ondernemers streven er 
naar de lonen te variëren al naar gelang de 
resultaten van de onderneming. 
De regering heeft de laatste jaren duidelijk 
laten merken vóór een versoepeling van 
de arbeidsverhoudingen te zijn. In 'Dere
gulering Inkomensvorming en arbeids
markt' van mei 1984 wordt voorgesteld 
om ontslag te vergemakkelijken, om men
sen langer in hun proeftijd te houden, om 
flexibeler met het arbeidspotentieel om te 
gaan door bijv. arbeidstijden meer te fluc
tueren. 
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Vanuit het FNV-secretariaat voor Vrouwe
lijke Werknemers is getracht de ontwikke
lingen omtrent de flexibilisering in kaart te 
brengen (binnen EVV-verband gebeurt dat 
nu ook) door een enquête binnen de bon
den. Geconstateerd wordt dat flexibilisering 
zich in toenemende mate in alle sectoren 
voordoet, dat die vooral het lagere, uitvoe
rende werk betreft en dat nieuwkomers 
(vooral vrouwen) als eersten gedwongen 
worden flexibele arbeidsvormen te aan
vaarden. Men is niet zonder meer tegen 
elke vorm van flexibilisering, maar wel 
tegen die vormen die eenzijdig aan bepaal
de categorieën werknemers worden opge
drongen (de groepen met een zwakke 
positie). De CAO wordt beschouwd als het 
meest geëigende instrument om de flexibi
lisering binnen de perken te houden. 

Perspectief 

Regerings-en ondernemersplannen wor
den in daden omgezet. Maatregelen moe
ten afgedwongen worden die tegemoet 
komen aan de eisen met betrekking tot het 
scheppen van werk en de herverdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid. 
Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt 
betreft het maatregelen om meer vrouwen 
te kwalificeren voor betaalde banen, met 
name voor typische mannenbanen. 
Een gelijke opleiding bleek echter geen 
garantie voor een gelijkwaardige baan: 
vrouwen bezetten banen waar relatief 
weinig kwalificatie voor geëist wordt. Een 
juiste opleiding betekent waarschijnlijk wel 
dat vrouwen eerder in de betaalde arbeid 
worden opgenomen, want binnen de be
roepsbevolking is het onderscheid in oplei
ding tussen mannen en vrouwen minder 
groot dan binnen de totale bevolking. 
Vandaar de noodzaak totstimulerings-en 
voorzieningenprogramma's voor vrouwen 
in (technische) opleidingen en een betere 
aansluiting van het onderwijs op meisjes 
en vrouwen. 
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Werk binnenshuis en werk buitenshuis 
moet gecombineerd kunnen worden. Dat 
vereist: 

- voorzieningen voor kinderopvang; 
- een ouderschapsverlofregeling, waarbij 

ouders met behoud van loon en recht 
op terugkeer naar de arbeidspiek gedu
rende bijvoorbeeld een jaar na de ge
boorte (deels) verlof krijgen; 
goedkope (en plezierige) eetgelegenhe
den in de buurt; 

- wonen en werken niet te ver van elkaar; 
- een zodanige verandering van de belas-

ting-, sociale zekerheid- en pensioenre
gelingen dat deze geen belemmering 
meer vormen voor het betaald buitens
huis werken van gehuwde en samenwo
nende vrouwen. 

We zullen ons nu niet verder bezighouden 
met deze voorgestelde maatregelen, want 
dat valt buiten het bestek van dit verhaal. 
We richten ons op de vraagzijde van de 
arbeidsmarkt: een effectief werkgelegen
heidsbeleid voor vrouwen. Het gaat in de 
eerste plaats om behoud van bestaande 
arbeidsplaatsen. 
De afbraak zoals die nu plaatsvindt in de 
kwartaire sector moet tegengehouden 
worden. Vervolgens moeten kleinschalige 
initiatieven om nieuw werk te scheppen 
zoveel mogelijk gesteund worden. 
Hoewel er in kwantitatief opzicht geen 
grootse dingen van te verwachten zijn, is 
deze ontwikkeling vooral in kwalitatief 
opzicht interessant. Het opzetten van be
drijfjes waar man/vrouw en milieuvriende
lijk gewerkt wordt blijkt tegemoet te komen 
aan de behoeftes van een aantal mensen, 
vooral jongeren. 
In de derde plaats gaat het om de strijd 
van de herverdeling van arbeidsplaatsen. 
De arbeidstijdverkorting vormt het belang
rijkste wapen in de werkgelegenheidspro
blematiek. In de vierde plaats moet natuur
lijk een- hier niet verder uitgewerkt
gericht macro-economisch- en industriebe
leid genoemd worden, dat op zijn minst de 
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afbraak van bestaand werk zou kunnen 
voorkomen. 
Meer dan 15 jaar geleden begon de strijd 
om arbeidstijdverkorting door een starten
de vrouwenbeweging. In 1976 werd de 5-
urige werkdag bepleit door Joke Kool-Sm it. 
De inzet was meer mannen in het huishou
den en meer vrouwen op de arbeidsmarkt, 
echter zonder dat de illusie werd geschapen 
dat met arbeidstijdverkorting de problemen 
rondom de arbeidsdeling naar sekse zou
den zijn opgelost. 
De werkloosheidsproblemen deden de 
vakbeweging eind jaren 70 naar arbeids
tijdverkorting grijpen als middel om werk 
te behouden. Ondernemers hebben er tot 
eind 1982 (Stichtingsaccoord) zonder meer 
negatief tegenover gestaan, terwijl ze nu 
arbeidstijdverkorting op hun voorwaarden 
willen inzetten om de arbeidsorganisatie 
flexibeler te maken. 
Arbeidstijdverkorting heeft tot nu toe nog 
niet veel herbezetting en dus herverdeling 
opgeleverd. Wil de operatie succes hebben 
dan zal volgens het landelijk overleg van 
CPN-vrouwen aan de volgende voorwaar
den voldaan moeten worden: 
- arbeidstijdverkorting met grote stappen 

tegelijk, omdat bij kleine stappen het 
gevaar groot is dat weinig wordt herbe
zet; gedacht wordt aan arbeidstijdver
korting in 5 jaar tot 25 uur per week, via 
een tussenstap van 32 uur; 

- arbeidstijdverkorting moet algemeen 
worden ingevoerd, omdat een verdere 
opdeling in arbeidsmarktsegmenten 
vermeden moet worden; dus geen 'jon
geren-banen'; 

- arbeidstijdverkorting moet gepaard 
gaan met volledige herbezetting, bij 
voorkeur door vrouwen; 

- arbeidstijdverkorting moet gepaard 
gaan met behoud van loon én individu
alisering van inkomens; financierings
bronnen moeten pas in de laatste plaats 
in de lonen gezocht worden; maar vooral 
in de toename van de arbeidsproduktivi
teit, herverdeling van vermogens en 

winsten, herziening van belasting- en 
premiestelsel en de inverdieneffecten. 
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Door positieve actie kan de herbezetting 
door vrouwen- en überhaupt de arbeids
marktpositie van vrouwen- gestimuleerd 
worden. Het is een uit de VS afkomstige 
methode om discriminatie van vrouwen in 
de beroepsarbeid tegen te gaan. De fede
rale overheid verplicht bedrijven die op
drachten van haar uitvoeren, binnen het 
bedrijf een verdeling van mannen en vrou
wen over beroepen en functies te hebben 
die gelijk is aan die verdeling binnen de 
desbetreffende regionale arbeidsmarkt. 
Het bedrijf moet een programma opstellen 
met streefcijfers en tijdschema's die aan
geven wanneer een en ander gerealiseerd 
moet zijn. 
Ook universiteiten en colleges kennen 
dergelijke programma's. Inmiddels zijn 
met succes processen gevoerd tegen be
drijven die hun verplichtingen niet nageko
men zijn. 
Positieve actie kan verschillende vormen 
aannemen. De tegenwoordig gebruikelijke 
advertentietekst bij vacatures ('bij gelijk 
gebleken geschiktheid wordt de voorkeur 
aan een vrouw gegeven') is zo'n vorm. 
Deze zwakke vorm van voorkeursbehande
ling werpt waarschijnlijk niet veel vruchten 
af. Maar dat is natuurlijk nooit echt te con
troleren, want hoeveel kandidaten zijn nu 
werkelijk gelijk geschikt? Een andere mo
gelijkheid tot positieve actie is om vrouwe
lijke kandidaten een aantal extra 'punten' 
toe te kennen. Een derde variant vormt de 
'quoteringsregeling': een bepaald deel van 
de banen is beschikbaar voor vo;doende 
gekwalificeerde vrouwelijke kandidaten. 
De laatste vorm lijkt de meest reële moge
lijkheden te bieden om arbeidsplaatsen 
voor vrouwen veilig te stellen. 
Positieve actie of (tijdelijke) voorkeursbe
handeling moet zich niet alleen beperken 
tot het aannamebeleid, maar betreft ook 
opleidingen binnen het bedrijf, het promo
tiebeleid, etc. 
Het Europees Verbond van Vakverenigin-
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gen heeft een actieprogramma met betrek
king tot het sociale- en personeelsbeleid in 
organisaties opgesteld waarvan positieve
actie-voorstellen deel uitmaken. 
Zij stelt de volgende strategie voor: 
- het opnemen van een intentieverklaring 
in de CAO, waarin men aangeeft dat men 
een actief beleid gaat voeren ten aanzien 
van gelijke kansen voor mannen en vrou
wen; 
- het opzetten en uitvoeren van een on
derzoek waardoor duidelijk moet worden 
hoe de feitelijke positie van vrouwen en 
mannen is in dat bedrijf; 
- het verwerken van de plannen die over 
positieve actie bestaan, in een positief 
actie-programma; de uitvoering van dit 
programma moet gehanteerd worden 
door een commissie waarin werknemers, 
vakbeweging en bedrijfsleiding zitting heb
ben. 
Positieve actie is nieuw voor Nederland. 
Tot nu toe is er in de ABVA!Kabo en de 
ABOP aandacht aan besteed en alleen 
binnen de laatste bond zijn er discussies 
over gevoerd. Die hebben ertoe geleid dat 
nu een programma voor positieve actie 
klaar ligt dat bediscussieerd zal gaan wor
den door de leden. 
Verwacht mag worden dat positieve actie
programma's, voorzien van quoteringsre
gelingen, belangrijke middelen gaan wor
den bij het tot stand brengen van verbete
ringen van de positie van vrouwen in de 
betaalde arbeid. 

Miriam Nijhof 
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CPN EN INTERNATIONALE 
POLITIEK 

Als we onze internationale oriëntatie be
spreken zullen we m.i. uit moeten gaan 
van de doelstellingen door de CPN vastge
steld. 
Centraal staat bij ons de wil om te komen 
tot progressieve machtsvorming, als mid
del om rechts te verslaan en doelen op 
kortere en langere termijn te realiseren. 
De bijzondere betekenis van het optreden 
van de communisten en hun partij is, dat 
ze het vraagstuk van democratische 
machtsvorming, met alle consequenties 
daaraan verbonden, aan de orde stelt. 
Men kan zeggen dat het hier gaat om een 
klassieke verdienste van communisten: 
dat ze deze democratische machtsvorming 
wil nastreven en zo praktisch gestalte 
wenst te geven aan de leuze 'Eendracht 
maakt macht' en deze wil inzetten voor 
hoge idealen, voor vrede en socialisme. 
Het is vanzelfsprekend dat de communisten 
dáárom zo door tegenstanders worden 
aangevallen, omdat hier de bijl aan de 
wortels van de gevestigde macht wordt ge
legd. 
We hebben harde lessen en ervaringen 
opgedaan op internationale schaal, we 
hebben geleerd, dat voor democratische 
machtsvorming en een moderne strijd
vaardige coalitiepolitiek de afzwering nodig 
is van elke dogmatiek en modellenfetisjis
me. 
Samengaan met anderen betekent niet 
alleen dat we eisen stellen aan mogelijke 
bondgenoten, maar ook aan onszelf, aan 
onze eigen partij. 
Dat lijkt me tevens een van de hoofdthe
ma's te moeten zijn bij onze internationale 
contacten, met name met andere commu
nistische partijen. 

Dit artikel is de weergave van een lezing, die Henk 
Hoekstra op 9 december heeft gehouden tijdens 
een studiedag over vrede en veiligheid. 

Het vraagstuk van coalitiepolitiek is immers 
iets wat zowel op nationale als internatio
nale schaal een rol speelt. 

We weten dat wanneer we spreken over 
eisen die we aan onszelf moeten stellen in 
het kader van coalitiepolitiek, heftige reac
ties worden opgewekt. 
Vaak hebben die geen directe relatie met 
de doelstellingen, maar wel met emoties. 
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer 
verwerking van positieve en negatieve 
ervaringen uit het verleden ter sprake 
komt. Een even geladen onderwerp is het 
overbruggen van meningsverschillen, het 
onderschikken van verschillen van opvat
ting tussen bondgenoten aan doelstellin
gen van deze tijd, het voorkomen van een 
atoomoorlog en wegen banen naar een 
socialistische toekomst. 
De emoties die hierbij een rol spelen zijn 
lang niet alle te verwaarlozen bijkomstig
heden. 
Ze komen in de meeste gevallen voort uit 
jarenlange strijdervaringen, successen en 
teleurstellingen, uit een terechte angst dat 
vernieuwing grote verdiensten teniet zal 
doen. Terwijl juist een echte instelling die 
gericht is op vernieuwing, voortkomt uit 
een evenwichtige verwerking van alle er
varingen. 
Dit is een zaak voor de gehele communisti
sche beweging. Het is jammer dat in dit 
opzicht zo'n achterstand bestaat, ook als 
we spreken over internationale en onder
linge contacten, die overigens vaak heftig 
verstoord zijn. Dit neemt niet weg dat er 
op dat punt grote verplichtingen bestaan 
voor elke communistische partij. 
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Ervaringen aanwenden 

Deze opmerkingen vooraf leken mij nodig 
om te komen tot meningsvorming over 
onze internationale activiteiten. Punt één 
is, denk ik, dat de CPN een eigen stimule
rende rol moet spelen bij het tot stand 
brengen van de dialoog en vooral van 
praktische samenwerking van vooruitstre
vende bewegingen en partijen over de 
gehele wereld. 
Onze partij heeft in haar meer dan 65-jarige 
bestaan zeer veel ervaringen opgedaan en 
standpunten uitgewerkt, van haar oprich
ters(sters) af tot aan dit moment, met 
verder uitgewerkte standpunten in ons pro
gram. 
Het lijkt duidelijk dat onze internationale 
activiteit vooral als uitgangspunt moet 
hebben een sterke nationale presentie, 
sterke banden met de massabeweging 
voor sociale, democratische en vredes
doeleinden. 
Voor een succesvol verdergaan met coali
tiepolitiek is voor de CPN een combinatie 
van nationaal en internationaal optreden 
volstrekt noodzakelijk. 
In het partijprogram is aangegeven in 
welke richting dat moet gaan: 'Het denken 
en handelen van de CPN is gericht op 
internationale solidariteit in de strijd tegen 
koloniale onderdrukking, oorlogsgevaar en 
fascisme en voor nationale onafhankelijk
heid in politiek, economisch en militair 
opzicht.' (pag. 18) 
Alhoewel het niet genoeg is voor de ver
werkelijking van deze lijn te verwijzen naar 
de tradities van de CPN, als het gaat om 
internationale solidariteit, kunnen deze wel 
degelijk een stevige basis vormen voor 
een nieuwe activiteit onder de huidige om
standigheden. 
Als hoogtepunten uit het verleden be
schouw ik de solidariteit met de socialisti
sche Oktoberrevolutie van 1917, het samen
gaan en het offervaardig vooropgaan van 
de CPN in de anti-fascistische strijd in de 
jaren 30 en 40 en de voorbeeldige solidari-

teit van de CPN met onze Indonesische 
kameraden, vrijheidsstrijders. 
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De communisten van nu, de nieuwe gene
raties in onze partij, kunnen zich in deze 
tradities herkennen en daaruit inspiratie 
putten. 
Met deze geschiedkundige feiten kan onze 
partij zich internationaal laten gelden. 

Ook als in de communistische beweging 
vaak een over-accentuering van kwantiteit 
is opgetreden, waarbij zelfs het aantal 
'kwadraatkilometers' van het thuisland 
wordt opgevoerd, is het voor de CPN niet 
nodig haar eigen kwaliteit onder stoelen of 
banken te steken. 
Alle moeilijkheden ten spijt hebben de 
Nederlandse communisten in talloze strijd
situaties eigen ervaringen opgedaan, ini
tiatieven ontwikkeld die zeker van betekenis 
zijn voor de gehele internationale vooruit
strevende beweging. Het is bekend dat we 
zelfkritisch afstand hebben genomen van 
fouten. 
Wat de CPN betreft hebben we ons daarbij 
niet verscholen achter gegeven situaties 
van de koude oorlog, de keiharde discrimi
natie van communisten en de vaak eenza
me posities die Nederlandse communisten 
innamen in hun strijd. Een nostalgie naar 
toestanden van weleer is dan ook niet op 
z'n plaats. We hebben tevens zelf kritisch 
onze eigen rol en optreden beoordeeld; ik 
wil dat niet herhalen. Het lijkt me wel nodig 
enige korte opmerkingen te maken over de 
internationale activiteiten en politiek van 
de CPN uit de jaren 60 en 70. 
Het geldt hier een nog nauwelijks uitgeplo
zen materie, die toch van grote betekenis 
is voor onze huidige internationale politiek. 
Al is het alleen al omdat veel leden van nu 
in die tijd gewonnen zijn. 
Er trad in die jaren in onze partij een sterke 
afkeer op van zekere internationale contac
ten. 
Op z'n zachtst gezegd kan men zeggen dat 
een grote stagnatie in contacten van onze 
partij met andere partijen optrad. 
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Was dat een tekortkoming? Achteraf gezien 
geloof ik wel, maar er was een volstrekt 
rechtvaardige afkeer van de CPN aanwezig 
van de praktijken die neerkwamen op ex
communicatie van bijvoorbeeld de Chinese 
CP. 
Wat door ons toen vooral aan de orde 
werd gesteld was, dat hier een breuk dreig
de van de communistische partijen in 
Europa met die uit Azië, Afrika en Latijns
Amerika. 
Onze partij weigerde in die periode deel te 
nemen aan internationale conferenties en 
congressen, waarbij partijen uitgesloten 
werden en die aanleiding werden voor tal 
van scheuringen, tussen partijen en in 
partijen zelf. 
Hoewel de houding van de CPN nooit tot 
een opheffing van alle internationale con
tacten leidde, stond het internationale 
optreden van onze partij wel op een uiterst 
laag pitje. 
Wel echter werd in die tijd alles gedaan 
om de solidariteit met onze Indonesische 
kameraden van de PKI recht overeind te 
houden en dit was des te meer noodzakelijk 
toen de Soeharto-bende toesloeg. 
Schrijnend genoeg werd onze oproep tot 
solidariteit met de PKI genegeerd, werd 
die ons zelfs kwalijk genomen (als steun 
aan een 'avonturistische politiek'). 
De hier in het kort beschreven periode is 
een nog lang niet uitgewerkte materie, het 
zal nodig zijn dit alsnog te doen. We zagen 
toen veel internationale contacten verloren 
gaan. Het was echter ook de tijd waarin we 
volstrekt gerechtvaardigd, onder hoon van 
'vriend' en vijand, onze autonome positie 
heftig onderstreepten. 
We wilden onze partij behoeden voor 
oneigenlijke scheuringen als gevolg van 
de scheuring van de Internationale Com
munistische Beweging die de crisis daarin 
markeerde. We wilden voor geen goud 
onze banden met de Indonesische kamera
den verliezen als gevolg van de intriges in 
de Internationale Communistische Bewe
ging. 
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Hoewel een zekere onevenwichtigheid 
aanwezig was, ben ik nog steeds van me
ning dat de koers op autonomie van toen 
het ons later mogelijk heeft gemaakt juiste 
posities in te nemen, bijvoorbeeld bij de 
interventie in 1968 in Tsjechoslowakije en 
later ten opzichte van de gebeurtenissen in 
Polen en Afghanistan. 
Terzelfdertijd moeten we ervoor waken, 
ons niet opnieuw af te keren van interna
tionaal optreden. 
Dat kan nu met des te meer vrucht worden 
ontplooid, omdat het samengaat met een 
uitgewerkt idee over coalitie-politiek, die 
verder gaat dan eenheid van actie doordat 
ze deze eenheid van actie een politieke 
vertaling wil geven. 
Dat stelt onze partij in staat zich helderder 
te plaatsen op nationale schaal en daardoor 
kan de CPN tegelijkertijd een duidelijker 
politieke profilering krijgen in de massabe
weging. Maar dat hangt natuurlijk sterk 
samen met de voortgang van de discussies 
en de daadkracht van onze partij zelf. 
Het partijbestuur moet daarbij vertrouwen 
verwerven om in het kader van congresbe
sluiten een creatieve rol te spelen in de 
internationale politiek door onze ervaringen 
in te brengen, ook en vooral vanuit de 
vernieuwende beweging. 

Contacten verdiepen 

In het kader van een nieuw socialistisch 
internationalisme wenst de CPN op te 
treden voor een veelzijdige ontwikkeling 
van internationale betrekkingen met com
munistische, socialistische partijen en 
bewegingen (pag. 14 program). 
Ik heb zelf geen actieve rol gespeeld en 
slechts waargenomen dat hiermee een 
eerste pril begin is gemaakt. 
Er is onmiskenbaar een trend waarneem
baar van toename van contacten, waarin 
vooral sociaal-democratische partijen een 
rol spelen. Dat geldt tevens voor de Neder
landse PvdA. Er is sprake van toenemend 
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overleg en dialoog, die soms concretere 
vormen aanneemt in de vorm van samen
werking van wetenschappelijke bureaus, 
personen uit partijen van socialistische 
landen en sociaal-democraten uit West
Noord- en Zuid-Europa. Hierbij gaat het 
niet alleen om contacten met de DDR en 
Hongarije, maar ook met de CPSU, waarbij 
de SPD een zeer actieve rol speelt. 
Ook in een aantal landen van West-Europa 
zelf is in het kader van het zoeken naar een 
coalitie-politiek nieuwe stijl de dialoog tot 
stand gekomen. 
De Italiaanse Communistische Partij vervult 
daarin een rol, haar contacten met de SPD 
en ook met Mitterrand hebben zich de 
laatste jaren ontwikkeld. Daar tegenover 
staat een negatieve gang in Frankrijk, naar 
mijn mening omdat het samengaan niet 
berustte op een daarop gerichte massa-be
weging. 
Vooral ook in Nederland is in het kader 
van 'partijen-overleg van PPR, PSP, PvdA 
en CPN een nieuwe verhouding tot stand 
gekomen tussen partijen. 
In zekere zin is dit een uitzonderlijke situatie 
in West-Europa. Ze is daarom zo buitenge
woon belangrijk, omdat deze dialoog en 
soms samengaan tot stand is gekomen als 
gevolg van de beweging van onderop, de 
vredesactie. 
Hoewel we over de 'vanzelfsprekende' 
voortgang daarvan geen al te grote illusies 
moeten hebben, wordt toch duidelijk dat 
een verder voortschrijdende samenwerking 
van allerlei aard 'van onderop' beslissend 
zal zijn voor verdere coalitievorming (ook 
op internationaal terrein). 
Het totaalbeeld is interessant, omdat zich 
daarin iets voltrekt wat blokdoorbrekend 
blijkt te zijn en waarin dus krachten uit de 
arbeidersbeweging een belangrijke rol 
spelen. Scheidslijnen komen ter sprake en 
worden, zij het wat aarzelend, soms over
brugd. 
Een negatief aspect in deze ontwikkeling is 
dat de contacten tussen communistische 
partijen stagneren, dat ze zeer gehinderd 
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worden door soms felle meningsverschil
len. 
Feitelijk is er nauwelijks sprake van een 
serieuze dialoog over de grote vraagstuk
ken van deze tijd, laat staan een samengaan 
voor concrete doelen. 
Het goede is dat de meningsverschillen nu 
openlijk naar voren treden, het slechte is 
dat ze in de communistische beweging zelf 
nauwelijks bespreekbaar zijn en dus een 
neiging tot steeds verder uitééndrijven 
optreedt. Uit persoonlijke ervaring spre
kende constateer ik dat in veel gevallen de 
Oost-West-dialoog wat partijen betreft 
meer plaats heeft tussen sociaal-democra
tische partijen en persoonlijkheden uit 
West-Europa met partijen en persoonlijk
heden uit Oost-Europa dan tussen com
munistische partijen. Hier gaat het, zowel 
wat onderwerpen als aard van de contacten 
betreft, vooral om relaties tussen staats
partijen en al of niet van de regering deel 
uitmakende sociaai-democratische partijen 
uit West-Europa. 
Voor alle duidelijkheid: we zijn niet tegen 
deze contacten hoezeer wij ook kritiek 
hebben op vervlechting van staatspolitiek 
en partijpolitiek in socialistische landen en 
op een aantal praktijken van sociaal-demo
cratische partijen. 
Deze contacten kunnen een belangrijke rol 
vervullen bij het doorbreken van de koude
oorlogssfeer. In hoeverre ze een bijdrage 
tot het doorbreken van het blokdenken 
zullen leveren is de vraag, gezien de nog 
steeds bestaande blokgebondenheid van 
bijvoorbeeld de SPD en PvdA. 
Met de Griekse sociaal-democratie ligt dat 
weer anders, de Zweedse sociaal-demo
craten werken in een niet-pactgebonden 
land. In de Spaanse sociaal-democratie is 
een heftige strijd gaande. 
Een zeer kaleidoscopisch geheel dus, wat 
echter wel degelijk een vruchtbaar klimaat 
vormt voor eigen activiteit van de CPN. Er 
is volop ruimte en toekomst voor zulk een 
optreden. Hoe dan ook lijkt het mij niet 
wenselijk dat de contacten zich in hoofdzaak 
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ontwikkelen tussen sociaal-democratische 
partijen en partijen uit Oost-Europa, waarbij 
de communistische partijen uit West-Euro
pa slechts figureren. 
Praktisch gezegd zou dat betekenen dat 
deze relaties zich voornamelijk op diplo
matiek niveau zouden ontwikkelen en de 
beweging zowel uit Oost-Europa als West
Europa daarop nauwelijks greep zou krij
gen. 
Het gevolg daarvan zal m.i. zijn een onze
kerheid in de duurzame ontwikkeling van 
betrekkingen, het terzijde schuiven van de 
strijdervaringen van de moderne arbei
dersbeweging in West-Europa, terwijl 
omgekeerd er geen kennis zal zijn van de 
ontwikkelingen in socialistische landen van 
Europa. 
Hier hebben communistische partijen uit 
West-Europa een eigen bijzondere rol te 
spelen, vooral als hun internationaal optre
den in het verlengde ligt van een vastbera
den democratische machtsvorming in 
eigen land. 
Zij kunnen voorkomen dat de dialoog zich 
beperkt tot partijen uit Oost-Europa, die 
niet veel weet hebben van de ontwikkelin
gen en strategieën van de arbeidersbewe
ging in kapitalistische landen, met leiders 
van de sociaal-democratie waarvan er niet 
weinigen van nature de neiging hebben 
zich op afstand te plaatsen van de massa
beweging. Ons internationaal optreden 
moet gericht zijn op een open verkeer van 
standpunten, waarbij de grote kwesties 
van deze tijd aan de orde komen. 
Het gaat er daarbij vooral om, te komen 
tot een gemeenschappelijk optreden. 
Hier kan het blokdenken doorbroken wor
den, juist door communisten, vooral ook 
door een onderlinge sterkere relatie. We 
mogen partijen uit Oost-Europa niet isole
ren van de ervaringen van de arbeidersbe
weging uit West-Europa. Omgekeerd is het 
nodig meer inzicht te krijgen in ontwikke
lingen in Oost-Europa. 
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Dringende problemen 

Welke zijn de punten die wij in onze inter
nationale contacten ter sprake zouden 
kunnen brengen? 
Het gaat hier vooral om vraagstukken die 
de inzichten zullen verdiepen en die alle 
communistische partijen betreffen en ook 
bewegingen en andere partijen van de ar
beidersbeweging. 
De progressieve machtsvorming vraagt 
een volstrekt eigen benadering in elk land 
afzonderlijk. 
We weten echter dat wat Europa betreft, in 
alle landen de verhouding communisten
socialisten een doorslaggevende rol 
speelt. 
Op het 20ste congres van de CPSU in 1956 
heeft Chroestjow dit op moedige wijze aan 
de orde gesteld. 
Zo in de zin van: het socialistische wereld
stelsel groeit en is eensgezind. We zijn de 
sterksten geworden. We kunnen de vreed
zame coexistentie nu afdwingen. De tijd is 
aangebroken om te komen tot nieuwe 
verstandhouding met de sociaal-democra
tie door overbrugging van oude scheidslij
nen. 
Het was volkomen terecht dit vraagstuk 
toen zo centraal te stellen. 
Hierbij ging het echter voornamelijk om de 
overwegingen van een staatspartij met 
staatsoverwegingen en haar inzichten over 
de internationale verhoudingen. 
Niet de beweging van onderop werd hierbij 
als absoluut noodzakelijk voor het schep
pen van nieuwe verhoudingen tussen 
communisten en sociaal-democraten aan 
de orde gesteld. 
Ook de prognose over de ontwikkeling van 
het socialistische wereldstelsel is in de 
praktijk anders uitgepakt. 
De koude oorlog heeft het hare bijgedragen 
om de hele discussie over dit zo belangrijke 
vraagstuk tijdelijk op dood spoor te range
ren. 
Thans echter is opnieuw dit vraagstuk aan 
de orde. De vraag is: moet dit opnieuw 
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gebeuren vanuit de inzichten van 1956 of 
vanuit de beweging? 
De vraag stellen is hem beantwoorden. 
Het positieve nu is dat in een aantal landen, 
vooral Nederland, de idee van progressieve 
machtsvorming, met daarin een nieuwe 
verhouding tussen communisten en soci
alisten, in de beweging tot herleving is ge
komen. 
Van daaruit zijn duurzame stappen ook op 
de weg naar internationale samenwerking 
mogelijk. 

Mij lijkt dat bij het tot stand komen van 
brede internationale betrekkingen de be
studering van de gang van het kapitalisme 
en alternatieven aan de orde moeten ko
men. 
Het gaat hier om het zoeken naar uitkomst 
uit een peilloos diepe alzijdige crisis, om 
nieuwe vormen van uitbuiting te blokkeren 
en nieuwe bikkelharde koloniale aspiraties 
te ontmaskeren. Het idee dat de tijd van 
het kolonialisme voorbij is lijkt nog onjuist. 
Het valt niet te ontkennen dat min of meer 
onafhankelijk van elkaar veel studies wor
den verricht, door zowel communistische 
partijen uit Oost- en West-Europa als ook 
socialistische partijen. Bijzonder jammer is 
dat de uitgewerkte zienswijze van bewe
gingen in de Derde Wereld vaak, te vaak, 
op de achtergrond blijven, terwijl daar juist 
recht van spreken en ook veel kennis van 
zaken is. 

Het is mij bekend dat bijvoorbeeld over de 
industriële ontwikkeling, automatisering 
en rationalisatie discussies plaats hebben 
tussen wetenschappelijke instituten van 
sociaal-democratische partijen en commu
nistische partijen uit Oost-Europa. Soms 
zijn daarin ook communistische partijen 
van West-Europa gemengd. 
De uitkomst is ongeveer zo: de rationalisa
tie is niet tegen te houden, dus jammer 
genoeg ook bedrijfssluitingen van onren
dabele bedrijven niet. 
De partijen van de arbeidersbeweging in 
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West-Europa, dus ook de communistische 
partijen, falen in het ontwikkelen van een 
reëel alternatief. Je kunt toch niet alleen 
maar zeggen dat bedrijven niet dicht mo
gen. 
Dit raakt de discussie in onze partij. 
Het is opmerkelijk dat dit probleem, dat 
trouwens eveneens vraagstukken in soci
alistische landen raakt, volop bestudeerd 
wordt in onderlinge contacten tussen 
wetenschappelijke instituten. 
Buiten de beweging om echter leidt dit tot 
niets. Theoretisch valt zeer veel te verklaren 
en te voorspellen. 
Het buiten beschouwing laten van de strijd
ervaring van communisten en anderen die 
vechten tegen bedrijfssluitingen omdat het 
om het bestaan gaat, is ontoelaatbaar. 
Het uitschakelen van rechtvaardige emo
ties, eigen aan klassestrijd, gevoelens, 
bewustzijn, die materieel en in massa-actie 
die nodig is een enorme rol spelen, leidt 
tot vervreemding en verrobottisering van 
studies; treedt een vervreemding op van 
het dagelijks leven en er zal zich daardoor 
geen reëel alternatief vormen waarvoor de 
mensen gewonnen zullen worden- vooral 
de slachtoffers van nu. 
Wij weten dat het tot gelding brengen van 
de praktijk en het voorop stellen van de 
'mens' als we spreken over bestudering 
van processen, een grote rol speelt in de 
verhouding tussen communisten, sociaal
democraten, pacifisten en radicalen. Vooral 
als het gaat om hereniging. Wordt dit 
aspect genegeerd dan zullen alleen meer 
brokken en splinters ontstaan. 
Het is zinvol vooral deze ervaring in inter
nationale contacten te bespreken, al is het 
alleen maar om een versimpeling en 
verschraling van denken tegen te gaan. 
Juist hier is bij alle verscheidenheid, een 
sterke binding met het lot van de mensen 
en de beweging vereist. Nogmaals, hierin 
kunnen communisten een belangrijke rol 
spelen. 

Een ander punt is het omgaan met staats-
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macht. 
Communistische partijen hebben een 
grote ervaring en zijn onmisbaar als strijd
organisatie, indien niet anders mogelijk als 
protestpartiL tegen kapitalistische uitbui
ting. Wat dat betreft heeft de communisti
sche beweging een groot verleden en ook, 
hopelijk, toekomst. 
Maar de praktijk heeft geleerd dat het nog 
nergens is gelukt op een bevredigende 
democratische manier met staatsmacht 
om te gaan die ook vrijheid en democrati
sche rechten aan oppositie geeft. 
Dit is een probleem waar bovendien de 
vermenging doorheenspeelt van staatspo
litiek met partijpolitiek, het éénpartij-stel
seL 
Deze vermenging leidt tot verstarring in 
internationale politiek, tot een verdiploma
tisering van contacten tussen communisti
sche partijen en tot verstarring in socialisti
sche landen zelf. 
Het is hoopvol dat dit hele complex nu in 
discussie is. Dat is geen schande, maar 
broodnodig. 
Daarin moeten tevens de inzichten van 
communisten en andere democraten, die 
groeien in de strijd tegen kapitalistische 
willekeur en toenemend staatsdirigisme, 
een rol spelen. 
Hierbij ontwikkelen zich immers vernieu
wende ideeën over socialistische staats
macht, met het delen van die macht, meer 
vrijheid van individuen tegen elke vorm 
van discriminatie. 
Het vraagstuk van omgaan met staatsmacht 
is daarom niet alleen een vraagstuk van 
socialistische landen, maar van de gehele 
internationale arbeidersbeweging die 
zichzelf, gezien haar idealen, hoge eisen 
moeten stellen. Wat is socialistische 
staatspolitiek? 
Mij dunkt dat hier een groot terrein braak 
ligt voor internationale meningsvorming. 

Andere punten wil ik kortheidshalve slechts 
aanduiden. Aan de orde zijn praktische 
solidariteit met vrijheidsbewegingen en 
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het bevrijden daarvan van elk blokdenken. 
Nicaragua is daarvan toetssteen, zoals 
destijds Vietnam. 
Hoe conflicten beheersen binnen de inter
nationale arbeidersbeweging en ook tussen 
socialistische landen? Daarbij zullen kriti
sche posities nodig zijn. 
Hoe op te treden in geval van imperialisti
sche conflicten, zoals rond de Falkland-eri
sis of het Midden-Oosten. 
Hoe oriënteren we ons daarbij vooral op 
de belangen van de volkeren die slachtoffer 
zijn van het streven der blokken naar macht 
of machtsevenwicht. 
Dit zijn slechts enkele aanduidingen van 
vraagstukken die besproken dienen te wor
den. 
Ze hebben naar mijn stellige overtuiging 
alles te maken met vrede en veiligheid, 
met internationale politiek. 
De moderne tijd vereist immers een nieuwe 
openhartige relatie van hen die gezamenlijk 
moeten optreden. Veiligheid in de wereld 
veronderstelt overbruggen van scheidslij
nen in de arbeidersbeweging. 
Het is gebleken dat dit niet kan geschieden 
door alleen maar te roepen. 
Men moet onderzoeken, kritisch zijn, open 
staan voor wat nieuw en goed is, maar 
ook samen willen werken. 
In deze geest kunnen wij inhoud geven 
aan onze ideeën voor een brede internatio
nale samenwerking. Wij kunnen optreden 
voor contacten van veelzijdige aard, van 
partijen, van partij-besturen, van parle
mentaire delegaties, wetenschappelijke 
bureaus. Maar vooral van vrouwen, arbei
ders, jongeren en ouderen uit de beweging. 
Daarin kan onderlinge solidariteit gedijen 
die niet exclusief is maar open voor alle 
naar vrede- en socialisme strevende men
sen. 

Henk Hoekstra 
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" 
Jan Stam, tot nu toe ten onrechte slechts in kleine 
kring bekend, speelde een vooraanstaande rol in de 
marxistische, later communistische beweging in In
donesië en in zijn (onderwijzers-) vakorganisatie. 
Deze goed gedocumenteerde en met uniek fotomate
riaal geûlustreerde biografische schets geeft een boei
ende kijk op het leven en het denken van een man, die 

JAN~IAM RfBf!IH INOONISIIIN N[D[RIANO al vanaf 1912 in 'Indiese Brieven' in het SOP-blad De 
Tribune beelden schetste van en visies gaf op het Ne

derlandse kolonialisme in die tijd. 
Zijn opvattingen hadden duidelijk hun invloed op de standpunten die SOP en 
later CPH innamen ten opzichte van het koloniale vraagstuk. 
Hij onderhield goede kontakten met o.m. Sneevliet en met Indonesische nati
onalisten en was betrokken bij de oprichting van de PKI, in welks hoofdbe
stuur hij enige tijd zitting had. 
In 1941 werd Stam we~ens illegale werkzaamheden voor de CPN door de Duit
sers gearresteerd en htj stierf in 1943 in het concentratiekamp Neuengamme. 

160 bladzijden paperback f 21,-

Stefan Heym 

Stefan Heym beschrijft in deze intrigerende roman 
feitelijk hoe geschiedschrijving ondergeschikt kan 
worden gemaakt aan de belangen van machtheb
bers. 
Als redacteur van een commissie aan het hof van ko
ning Salomo werkt de historicus Ethan ben Hosaja 
aan de biografie vanSalomo's vader, koning David. 
Hij raakt bezeten van de vraag, wat voor mens Da
vid was, die een koning, diens dochter én zoon als 
hoer diende, die als huurling tegen zijn eigen volk 
vocht, maar die ook een menigte boeren en een troep 
weerbarstige nomaden tot een natie aaneen wist te 

smeden. Spoedig komt aan het licht, dat Ethan zich met deze onderneming in 
een wespennest heeft gestoken. Hij ziet zich omringd door machtige heren, die 
elk hun eigen belang hebben bij het verdraaien van onwelgevallige feiten: de 
waarheid mag niet aan het licht komen. Geschiedschrijving in dienst van de ac
tuele politiek. 
De boeken 1 en 2 Samuël en 1 Koningen in de Bijbel worden door Heym - als 
resultaat van Ethans werkzaamheden - op de voet gevolgd, maar de analogie 
met het heden is onmiskenbaar. 

386 bladzijden paperback f 27,50 

Verkrijgbaar in de boekhandel 

Pegasus, Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. Tel.: 020-231138 



Nieuw bij Pegasus 
in een gezamenlijke produktie met de Vervoersbond FNV 

Het ~al wel 
doodbloeden 

~ 

Het was een hete herfst in de Rotterdamse haven. Stukgoedwerkers 
kwamen in actie tegen het dreigende ontslag van werknemers van Rot
terdam Terminal. 
De Vervoersbond FNV nam het voortouw en er werd een nieuw actie
middel gehanteer~L Geen wekenlange staking, maar verrassingsacties 
ofwel: de 'september-guerrilla'. En met succes. Tegen de achtergrond 
van een berekend tekort aan werknemers, een toenemend aantal zwart
werkers en toekomstige reorganisaties werd geknokt voor herplaatsing 
van 150 Rotterdam Terminal-mensen. 
De havenwerkgevers speelden hoog spel: 'Het zal wel doodbloeden'. 
Zij verslikten zich echter in de eenheid en actiebereidheid van de haven
werkers en vonden ook het Gemeentelijk Havenbedrijf, het ministerie 
van Sociale Zaken en de publieke opinie tegenover zich. 
Vijf journalisten schreven ieder een hoofdstuk: Frank van de Berg (De 
Waarheid), Runa Heliinga (GPD), Henk Hirs (Radio Rijnmond), Bas 
Linders (VARA) en Theo Nijenhuis (de Volkskrant). Medesamenstel
lers waren Frans Dijkman en Paul Rosenmöller van de Vervoersbond 
FNV. 

Met veel foto•s. f 23,50 

Verkrijgbaar in de boekhandel 

Pegasus, Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. Tel.: 020-231138 
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De geschiedenis van de sociale zekerheid 
is net zo oud als de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging zelf. 
Met het ontstaan van de eerste arbeiders
organisaties ontstond ook de georgani
seerde strijd voor hoger loon, verkorting 
van de werkdag, bescherming tegen er
barmelijk slechte werkomstandigheden en 
tegen de risico's die deze met zich mee
brachten; ziekte, invaliditeit, ongevallen. 
De eerste arbeidersverzekeringen waren 
vormen van onderlinge steun, fondsen 
van de bonden of zelfstandige, onderlinge 
ziekenkassen. Elke georganiseerde arbei-
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der kon op het fonds, de kas, een beroep 
doen als hij berooid achterbleef door ziekte 
of een ongeval. 
Het was niet veel. Meestal ook alleen voor 
kostwinners. Maar het was in elk geval 
beter dan de vernedering, afhankelijk te 
zijn van het pannetje soep van welgestelde 
dames of de aalmoes van de kerk. 
Ziek of invalide zijn, werkloos raken; het 
mocht niet betekenen dat je je zelfstandig
heid en waardigheid verloor. Daar ging 
het om en in feite gaat het daar ook nu 
nog om! 

DE UITKERINGEN: 
NIET BEVOCHTEN VOOR 
DE SLOOP 

Groei van het stelsel 

De strijd om sociale zekerheid in georgani
seerde vorm begon in de tweede helft van 
de 19e eeuw. 
Van de onderlinge steun naar een wettelijk 
stelsel van sociale zekerheid was een lange 
weg. 
Onder leiding van de timmerliedenbond 
werden eind vorige eeuw de eerste acties 
gevoerd voor een ongevallenwet. 
In 1901 werd deze eerste sociale wet aan
genomen. 
Het werd een verplichte verzekering tegen 
de risico's van bedrijfsongevallen in be
paalde, door de regering aan te wijzen, 
gevaarlijke bedrijven. De ondernemer 
betaalde de premie, dat was winst voor de 
arbeidersbeweging. 
Anders dan bij de onderlinge steunfondsen 
verloor de arbeidersbeweging echter wel 
de zeggenschap over de uitvoering, dat 
was verlies. 

De Staat voerde de wet uit via de Rijksver
zekeringsbank. 

Waarom deze bespiegeling over het verle
den? 
Nostalgie, arbeiderisme, neiging tot ortho
doxie misschien? Men mag er van denken 
wat men wil. Een ieder, die zich echter 
verdiept in de geschiedenis van de strijd 
voor sociale zekerheid zal tot de ontdekking 
komen dat er merkwaardige parallellen 
zijn tussen de huidige discussie over de 
herziening van het socialezekerheidsstelsel 
en debatten, die bij het prille gevecht voor 
sociale zekerheid gevoerd werden. 
Hoofdvraagstukken waren telkens weer; 
wat wordt verzekerd en hoe hoog, wie zijn 
er verzekerd, wie betaalt en wie heeft de 
zeggenschap 7 

Het uiteindelijke stelsel, dat in Nederland 
tot stand kwam had een duidelijk compro
miskarakter. 
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Een uitgebreide, verplichte verzekering, 
sterk stoelend op de kostwinnersgedachte, 
betaald door werkgevers en werknemers 
en vaak ook door de Staat, uitgevoerd 
door dezelfde drie partijen terwijl de uit
eindelijke vaststelling van premiehoogte 
en uitkeringsrechten in handen kwam te 
liggen van regering en parlement. 

Welke weg? 

In deze jaren van afbraakdictaten van het 
kabinet-Lubbers vraagt menigeen zich af: 
hoe zit dat met de uitkeringsrechten? Hoe 
zit het met betaalde premies? Is het niet 
beter de zeggenschap over de sociale 
zekerheid helemaal naar werknemersorga
nen toe te trekken, zodat opgebouwde 
rechten tenminste beschermd worden 
tegen de grijpgrage vingers van een on
dernemersgezinde regering? 
Deze 'terugtreden van de Staat' opvatting 
kent een rechtse variant. Dat is deze: de 
Staat heeft teveel bemoeienis gekend met 
de sociale zekerheid, zodat bureaucratie 
wel en het marktmechanisme er geen vat 
op kreeg, waardoor het uit de hand is ge
lopen. 
Voorstanders van deze variant, onder 
meer de VVD, pleiten dan ook voor een 
minimumbasisvoorziening en particuliere 
of desnoods bedrijfsgewijze bijverzekering. 
Het PvdA rapport Van Kemenade 1 gaat in 
eenzelfde richting waar gepleit wordt voor 
een algemene basisvoorziening, te finan
cieren uit algemene middelen, terwijl bo
venminimale verzekeringen zouden gaan 
behoren tot de eigen verantwoordelijkheid 
waarvoor individueel of collectief een 
regeling kan worden getroffen. 
Het heet een groot voordeel te zijn dat 
daardoor het verzekeringskarakter van de 
regelingen voor betrokkenen weer zicht
baar wordt en er onderhandelingsruimte 
ontstaat voor de sociale partners in de 
onderscheiden bedrijfstakken. 
Dat Van Kemenade deze gedachte niet tot 
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in alle consequenties durft door te voeren, 
blijkt uit het haastig toegevoegde voorstel 
de onderlinge regelingen wel aan wettelijke 
minimumeisen te verbinden, maar toch ... ! 
In diverse vakbonden zijn al aanhangers 
van deze opvatting te vinden. Als niet alles 
wettelijk wordt vastgelegd, kun je je leden 
nog eens aan de bond binden door aan
vullende uitkeringen af te spreken. Voor 
sommigen schijnt dat, gezien het tanend 
aantal leden, een welkome gedachte te 
zijn. 
We zijn echter dan niet ver meer weg van 
de toestand dat alleen voor vakbondsleden 
nog een goede WW of WAO-uitkering zou 
gaan gelden. Daarmee zouden we zijn 
teruggekeerd bij de onderlinge fondsen uit 
de vorige eeuw met dit (overigens wel 
belangrijke) verschil dat er nog een basis
voorziening van rijkswege zou blijven be
staan. 
Maar hoe hoog zo'n basisuitkering zal zijn, 
of de economische eenheid (met alle con
trole vandien) zal blijven gelden, wie nog 
zal vechten voor de kwaliteit daarvan, dat 
alles blijft in nevelen gehuld. 
Gezien het huidige bijstandsbeleid, met 
zijn meerjarige echte minima, valt het 
ergste te vrezen! 

Tegenover de 'Staat moet terugtreden'-ge
dachte staat de opvatting dat de Staat juist 
een sterke invloed moet krijgen. 
Die gedachte gaat ervan uit dat niet ieder
een (meer) in het arbeidsproces werkzaam 
is, dat waarschijnlijk in de toekomst ook 
niet meer zal zijn, dat er geen verschil mag 
bestaan tussen betaald en onbetaald wer
kenden, de vakbeweging echter niet op
komt voor de laatste groep en dus de 
Staat dat maar moet doen door de ver
strekking van een basisinkomen. 
Zo'n inkomen zou, vanaf een bepaalde 
leeftijd, aan iedere man of vrouw moeten 
toekomen. 
Het enige maar zeer belangrijke, dat de 
Staat in die gedachte moet doen, is maan
delijks een basisuitkering aan iedere inwo-
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ner overmaken. 
ledereen mag bijverdienen. Een bovenwet
telijk uitkeringssysteem, bijvoorbeeld be
drijfstakgewijs, is niet strijdig met de op
vatting van een basisuitkering. 
Vaak hoor je voorstanders beweren dat 
mensen zo een vrije keuze krijgen. Niet 
betaald werken, een basisinkomen. Wel 
betaald werken, een hoger inkomen. 
Dat het verschil tussen werkenden en niet 
werkenden op den duur zo juist groter 
dreigt te worden, wordt kennelijk niet 
ingezien. Voorstanders van deze gedachte 
vindt men bij de PPR, de Voedingsbond en 
in de vrouwenbeweging. 
Dat die gedachte vooral ond~er vrouwen 
populair is, is niet zo vreemd. De geschie
denis leert immers dat de arbeidersbewe
ging zich bepaald niet sterk heeft gemaakt 
voor de rechten van vrouwen. 
En ook nu nog bungelen eisen van vrouwen 
- b.v verzorgingsverlof, positieve discrimi
natie, afschaffing van het kostwinnersbe
ginsel- erbij of worden ze niet meer dan 
verbaal ondersteund. 
Zo kan gemakkelijk het idee postvatten dat 
je als vrouw beter af bent bij de Staat. 
Hetzelfde geldt voor sommige groepen 
uitkeringsgerechtigden. De voortdurende 
aanvallen op hun positie, de verlaging van 
hun uitkeringen, de afschattingen van 
WAO-ers leiden tot de verzuchting 'geef 
ons gewoon een vast inkomen, dan zijn 
we van alles af'. 
Zo'n opvatting wordt versterkt als werken
den zich niet inzetten voor de verdediging 
van de belangen van uitkeringsgerechtig
den. Daarom waren de FNV-acties dit 
najaar- met name de stakingen tegen de 
verlaging van de uitkeringen- van zo'n 
groot belang. 
Niet alleen om een gezamenlijk front te 
vormen maar ook om duidelijk te maken 
dat eigen belang veel breder gedefinieerd 
dient te worden dan de toevallige omstan
digheid waarin je op een bepaald moment 
verkeert. 
Het is van wezenlijk belang dat mensen 
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zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Ook 
voor de vraag hoe in de toekomst ons 
sociale stelsel er zal uitzien. De zwakste 
groepen, vrouwen, uitkeringsgerechtigden, 
maar ook en vooral buitenlandse werkne
mers en werkneemsters hebben extra 
aandacht nodig. 
Want o zo gemakkelijk krijgt het verdeel
en heersspel van regering en ondernemers 
vat op de mensen. 
Vakbonden en progressieve partijen dienen 
voortdurend te hameren op de gezamenlij
ke belangen, hoe moeilijk dat soms ook is. 

Welke gezamenlijk optreden? 

Maar hoe komen we tot een gezamenlijke 
strategie, gezien al die verschillende opvat
tingen? Is dat niet onmogelijk? 
De enige weg lijkt de verschillende invals
hoeken nauwkeurig bekijken, rekening 
houden met de verschillende omstandig
heden waarin mensen verkeren, een ana
lyse maken van de krachtsverhoudingen 
en de geschiedenis bestuderen om te zien 
welke valkuilen er toen waren die zich nu 
wellicht weer aandienen. 

Het gaat om zekerheid, bestaanszekerheid. 
Ook bij ziekte, werkloosheid, arbeidsonge
schiktheid en ouderdom. Het gaat om het 
recht zelfstandig te kunnen leven zonder 
een buurman-ambtenaar als controleur of 
de buren als verklikkers. 
Het gaat om een eigen, een redelijk inko
men, ook als je je kinderen verzorgt en 
geen betaald werk hebt. 
Hoe we die zekerheid regelen, hoe het 
toekomstig stelsel er uit moet zien, is dan 
ook geen ideologisch vraagstuk (bijvoor
beeld voor of tegen het basisinkomen, 
voor of tegen het arbeidsethos) maar de 
vraag naar de grootst mogelijke zekerheid 
in een kapitalistische maatschappij waarin 
mensen, net als het milieu, niet meer zijn 
dan het sluitstuk van puur op winst gerichte 
ondernemingen. 
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'De grootst mogelijke zekerheid krijg je in 
een socialistische maatschappij' werd in 
de jaren '20 gezegd door voorstanders van 
de revolutionaire arbeidersbeweging. 
Ze zagen sociale zekerheid slechts als een 
'fluwelen verhulling' van het kapitalisme. 
En hoewel sociale zekerheid niet zo zeker 
blijkt te zijn als met name sociaal-demo
craten ons nog niet zo lang geleden wilden 
doen geloven, heeft de tijd wel geleerd dat 
het gevecht om de grootst mogelijke sociale 
zekerheid van wezenlijke betekenis is voor 
de hele bevolking. 

Lessen van het verleden 

Van de geschiedenis valt veel te leren. Hoe 
die zekerheid te veroveren en te bescher
men in tijden van crisis bijvoorbeeld. 
Ik wil dan ook nog een bescheiden blik 
werpen op het verleden, hoewel ik me er 
van bewust ben dat ik maar een fractie van 
de feiten noem. 
Uit de afgrijselijke armoede, de mensonte
rende werkomstandigheden, het hoge 
sterftecijfer onder arbeiders en de strijd 
tegen dit alles werd aan het eind van de 
vorige eeuw het prille begin van de sociale 
zekerheid geboren. 
Timmerlieden, diamantbewerkers, landar
beiders, e.a.; zij allen hadden begrepen dat 
alleen gezamenlijke organisatie iets zou 
kunnen uitrichten tegen de gruwelijke uit
buiting. 
Voor vrouwen, geïsoleerd als zij bezig 
waren nog iets uit de armoede en ellende 
te maken, was het veel moeilijker tot een 
vorm van organisatie te komen. Later zou 
ook dat gebeuren. 
De arbeidersfondsen brachten verlichting. 
Maar alleen in bepaalde bedrijfstakken 
waar de bond sterk was. Inzet van de ar
beidersbeweging was uiteindelijk de werk
gevers te laten betalen voor de gevolgen 
van de slechte arbeidsomstandigheden en 
uitbuiting. 
Dat kostte strijd, in iedere bedrijfstak op-
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nieuw. In sterke bedrijfstakken bereikte 
men wat, in de zwakke was het veel en 
veel moeilijker. En dat terwijl daar de men
sen het het hardste nodig hadden. 
Ondernemers hadden geen belang bij 
sociale zekerheid. Was er een arbeider 
ziek? Dan nam je toch een ander, er waren 
werklozen ge nog! 
Dat alles bracht een meerderheid van de 
arbeidersbeweging tot de opvatting dat 
sociale zekerheid voor een ieder (men 
bedoelde meestal de kostwinner) wettelijk 
geregeld diende te worden. 

Eind jaren '90 raakten ook delen van de 
gegoede burgerij geschokt over de armoe
de en berichten over de gruwelijke om
standigheden in veel fabrieken. 
Zo kon men het volk toch niet verheffen, 
laat staan een nieuwe industrie opbou
wen! 
Staatscommissies werden ingesteld, on
derzoek gedaan, er kwam zelfs een wets
ontwerp invaliditeitswet. 
Maar de zaak stagneerde doordat regering 
en ondernemers het niet eens werden 
over de rechtsgrond. Ondernemers voelden 
eigenlijk in het geheel niet voor een wette
lijke regeling. En als het dan toch moest, 
dan alleen voor de vaste arbeiders en niet 
voor de losse. 

Stroomversnelling 

Pas in de revolutionaire dagen van de 
oktoberrevolutie, ook wel de 'bibberdagen 
van de bourgeoisie' genoemd, haastte de 
angstige regering zich een reeks van wets
ontwerpen op sociaal terrein in te dienen. 
Waar 20, 30 jaar lang voor was gevochten, 
waar staatscommissies jarenlang vruchte
loos op hadden gestudeerd, ondernemers 
zich voortdurend tegen hadden verzet, dat 
kon ineens allemaal! 
Pensioenen vanaf 65 jaar en bovendien 
werden ze verhoogd, een 8-urendag, ver
plichte sociale verzekeringen bij een be-
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drijfsongeval, invaliditeit, ouderdom, enz. 
Arbeiders kregen eindelijk meer zekerheid. 
Het gevecht behoefde niet meer bij voort
during in iedere bedrijfstak te worden ge
voerd. 
De Staat en ondernemers kregen echter 
wel een behoorlijke vinger in de pap als 
het ging om de uitvoering van de wetten. 
Er was nog een effect. 
Niet alleen in het havenbedrijf met zijn 
zware, ongeregelde en gevaarlijke arbeid, 
maar ook in andere bedrijven deden zich 
talloze ernstige ongelukken voor. De arbei
dersbeweging eiste dan ook betere be
scherming en arbeidsduurverkorting. 
Ondernemers interesseerden zich daar 
echter niet voor. 
Totdat ze voor deze slechte werkomstan
digheden moesten gaan betalen. Door 
middel van een premie danwel indirect 
doordat de Staat, die garant stond voor de 
uitvoering van de Ongevallenwet, belang 
kreeg bij het opleggen van wettelijke rege
lingen voor arbeidsduur en veiligheid. 
In het boek 'De crisis van de verzorgings
staat'2 concludeert G. de Lussanet dan ook 
'de ene sociale maatregel kan, als de on
dernemers tenminste de rekening gepre
senteerd krijgen, de andere als het ware 
voortbrengen.' 
iets om te onthouden in deze dagen van 
massawerkloosheid en automatisering. 

Zo kwam er een wettelijk geregelde sociale 
zekerheid. Maar ook nu merken we dat 
wettelijk neergelegde sociale zekerheid 
nog geen zekerheid ten eeuwigen dage be
tekent. 
Het terugdraaien van maatregelen gebeur
de in de jaren twintig en dertig toen massale 
werkloosheid de positie van de arbeiders
beweging danig verzwakte. 
Ontheffing van de 8-urendag, terugdraaien 
sociale woningbouw en huursubsidie, 
verlaging van de steun en versterkte con
trole op de uitkeringsgerechtigden zelf. 
De acties daartegen waren heftig. Het 
meest bekend was wel het Jordaanoproer, 
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dat in elk geval betekende dat de regering
Colijn een verdere verlaging van de invali

diteits-en ouderdomsuitkeringen niet 
meer aandurfde. 

De pijn van de vrouwen 

Het is al even gezegd; vanaf het begin is 
de sociale zekerheid uitgegaan van de 
kostwinnersgedachte. 
Ongetwijfeld heeft de patriarchale, anti-fe
ministische houding van de arbeidersbe
weging daarbij een rol gespeeld. 
Maar even sterk, zo niet sterker is het belang 
geweest van ondernemers en onderne
mers-partijen om door het kostwinnersbe
ginsel de afgedwongen sociale zekerheid 
goedkoper te maken. In iedere crisis, en 
dat is ook nu weer het geval, is het kost
winnersbeginsel aangedikt, zijn de deugden 
van het gezin en het 'liefdewerk' van vrou
wen van stal gehaald. 
Het kostwinnersbeginsel verlegt een deel 
van de pijn naar vrouwen. En als we het 
over die pijn hebben, dan is nog maar een 
fractie ervan door de vrouwenbeweging 
boven water gehaald. 
Want hoe gruwelijk de arbeidsomstandig
heden in de havens ook waren, hoe slecht 
de mijnwerkers en landarbeiders het ook 
hadden, daar werd tenminste iets van 
bekend, daar was gezamenlijk verzet mo
gelijk. 
Maar hoeveel vrouwen hebben niet in 
stilte de ellende en armoede moeten op
vangen? 
Wat moet het zijn geweest voor vrouwen 
op het land, in de verzengende hitte van 
de wasserijen, vrouwen die kinderen baar
den, soms nog op het werk, kinderen ver
loren aan honger en armoe, hen moesten 
afstaan aan moordende kinderarbeid in de 
fabrieken en tegelijkertijd moesten vechten 
tegen dranklust van pa en de zedenprekerij 
van de kerk? Een gescheiden of alleen
staande vrouw was het slechtste af. 
Als ze christelijk was, kregen zij en haar 
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kinderen het achterste plekje in de kerk. Zij 
had geen recht op ondersteuning, voor 
haar sociale zekerheid werd niet gevoch
ten. 
Ook nu nog spreken de verhalen van oude 
vrouwen boekdelen. Voor vrouwen was de 
enige mogelijkheid; trouwen, op familie 
terugvallen of de armenkas. 

Is dat alles na de Tweede Wereldoorlog 
verbeterd? 
Ongetwijfeld is de sociale zekerheid nog 
nooit zo goed geweest als die welke in de 
jaren na de oorlog werd opgebouwd. Daar 
werd dan ook flink voor betaald. 
Jarenlang een geleide loonpolitiek en 
hoge premies voor werknemers. 
De arbeidersklasse heeft niet meer dan 
haar recht op een deel van de welvaart op
geëist. 
Reeksen van wetten volgden elkaar op, de 
WW, AOW, AWW, Ziekenfondswet, de 
WAO, AAW. 
De positie van zelfstandigen was, ook na 
aanname van deze wetten, niet om over 
naar huis te schrijven. Ziekte kon hen in de 
bijstand doen belanden. 
Dat vrouwen eveneens magertjes bedeeld 
waren, heb ik al uitgelegd. 
Even leek het erop dat de positie van vrou
wen zou verbeteren. Ergens in de jaren 
zestig kregen ondernemers belang bij 
vrouwelijke arbeidskrachten en regelden 
daarvoor zelfs wel kinderopvang. 
Dat was van korte duur! Het huwelijk en 
moederschap werden weer de uiteindelijke 
bestemming van ieder meisje. Met als 
gevolg dat nu gescheiden vrouwen, niet 
alleen arm zijn als het gaat om illusies 
maar ook als het gaat om rechten. 
En Ru ding maar roepen dat ze toch zo'n 10 
jaar eerder werk hadden moeten eisen! 

Wakker geschud 

Met name de sociaal-democratie zag in de 
opbouw een opgaande lijn. Nooit meer 
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crisis, mede dankzij de sociale zekerheid, 
nooit meer armoede, de verzorgingsstaat 
van de wieg tot het graf. 
Dat een deel van de bevolking, vrouwen, 
daarbij werd overgeslagen en in voorko
mende gevallen veroordeeld werd tot de 
bijstand, viel slechts een enkeling op. 
Alles zou mooi blijven. Voorwaarde was 
slechts dat de PvdA een stevige vinger in 
de staatspap zou houden. 
Eén keer in de vier jaren moest er dus 
goed gestemd worden en daarmee was 
het voor elkaar! De roze droom werd ver
broken door een diepe economische crisis. 
Wat men begin jaren zeventig nog niet 
wilde geloven, gebeurde. Massale uitstoot 
van arbeidskrachten, werklozen en ar
beidsongeschikten, de bijstandswet als 
moderne armenkas voor vrouwen en lang
durig werklozen. En een vergrijzende be
volking waar niet echt rekening mee was 
gehouden. 
Rechts was in geen jaren meer zo rechts 
geweest. Eén ding werd nu glashelder. 
Ten onrechte waren grote delen van de 
arbeidersbeweging in slaap gevallen, den
kende dat sociale zekerheid een natuur-ge
geven was. 
Vergeten was dat sociale zekerheid voor 
gewone mensen nooit vanzelfsprekend 
was en dat ook nooit zal zijn. 

Nu we met een harde klap op de grond 
van deze kapitalistische maatschappij 
terecht zijn gekomen, zijn velen wakker ge
schud. 
Niet prettig. 
De hele toestand houdt niet alleen een 
kritiek in op deze maatschappij, maar houdt 
ook een zware kritiek in op de arbeidersbe
weging die grotendeels verzand raakte in 
bureaucratie in plaats van strijdbare oplet
tendheid. En dus zijn er mensen die de 
toestand vooral wijten aan werklozen en 
arbeidsongeschikten zelf. 
Diep in de boezem van sommige vakbon
den en van wat linkse kringen heet kun je 
soms geluiden horen dat werklozen, ar-
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beidsongeschikten en jongeren het eigen
lijk wel gemakkelijk hebben gehad. 
Zijn er ook geen, zich links noemende 
mensen die het eens zijn met rechts dat 
scheiden wel erg gemakkelijk is gemaakt 
en bijstandsvrouwen vooral hun tijd door
brengen op terassen of in het zwembad? 
(Wat zou het trouwens als ze toch geen 
betaald werk krijgen?) 
En hoor je ook geen vakbandsmensen 
zeggen dat het misbruik toch schrikbarend 
is? 
Misbruik bestaat natuurlijk, zoals er om
vangrijke misbruik van overheidsgelden is 
gemaakt door ondernemers- onlangs nog 
haarfijn uit de doeken gedaan door de 
RSV-enquêtecommissie- maar misbruik 
kan nooit de enorme omvang verklaren 
van de huidige werkloosheid en arbeids
ongeschiktheid. 
Het argument van misbruik (en het ontbre
ken van het markt-mechanisme) ontkent 
de enorme veranderingen in het produktie
proces, de uitstoot van arbeidskrachten en 
de veranderingen in de bevolkingssamen
stelling. 
Of wil men vergrijzing van de bevolking tot 
een vorm van misbruik gaan verklaren? 
Immers 1,5 miljoen bejaarden vormen het 
grootste deel van de uitkeringsgerechtig
den. 

Strijdbare weg inslaan 

We hebben geprobeerd de kortingen op 
de uitkeringen tegen te houden door ge
meenschappelijk verzet, stakingen, de
monstraties. De FNV bood zelfs aan, een 
hogere premie voor werknemers te accep
teren als het kabinet zou afzien van de kor
tingen. 
Onder benarde omstandigheden, tegen
over een arrogant werkgeverskabinet is 
dat inderdaad nog het enige dat valt te 
doen. 
Maar premieverhoging voor werknemers 
en uitkeringsgerechtigden, ook al is het 
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bedoeld om erger te voorkomen, is niet 
voldoende. In feite betekent het de accep
tatie van de uitschakeling van grote groe
pen mensen, het als gegeven accepteren 
dat de produktiemethode in deze hoog
geïndustrialiseerde kapitalistische maat
schappij een steeds snellere verslijting en 
afdanking van mensen met zich mee
brengt. 
Laten we niet vergeten dat toekomstige 
arbeidsongeschiktheid nu al wordt opge
bouwd. 
Werkenden worden overspannen omdat 
ze met te weinig zijn, werklozen omdat ze 
met teveel zijn. En zo is er niet alleen sprake 
van een economische crisis- die 'opgelost' 
zou zijn als die voor de ondernemers is 
opgelost- maar ook van een crisis van het 
sociale stelsel. 
Het is door middel van cijfers aantoonbaar 
dat het stelsel van sociale zekerheid na de 
Tweede Wereldoorlog steeds meer is gaan 
fungeren als een vorm van crisiscentrum, 
waarin de lichamelijke en psychische slijta
ge van mensen ten gunste van het ar
beidsproces werd weggewerkt en uitgesto
ten arbeid werd opgeborgen. 
Het marktmechanisme heeft dan ook in
derdaad niet gefunctioneerd. Maar anders 
dan wordt gesuggereerd. Een steeds 
groeiende arbeidsongeschiktheid leidde 
niet tot, desnoods dwingende, maatregelen 
om te komen tot betere arbeidsomstandig
heden, de explosie van werkloosheid leidde 
evenmin tot werkgelegenheidsplannen of 
arbeidstijdverkorting van enige omvang. 
Geen enkele regering nam de gevolgen 
van een vergrijzende bevolking en emanci
patie van vrouwen echt serieus. 
Pas toen de financiële gevolgen goed 
zichtbaar werden in de rijksbegroting en in 
de vorm van hogere premies eisten onder
nemers, VVD en CDA dat er iets zou ge
beuren. 
En dat 'iets' was; de slachtoffers opnieuw 
laten betalen. 
Het is echter overduidelijk dat naast de 
ellende, die 'door deze politiek ontstaat, er 

'' 



Politiek en Cultuur 

niets wezenlijks gebeurt. Op zijn 'best' zal 
dezelfde cirkel ontstaan; verlaging van 
uitkeringen, goedkope arbeid, verarming 
van de bevolking en pas bij een nieuw 
tekort aan arbeidskrachten- verdergaande 
vergrijzing bijvoorbeeld- hogere lonen, 
maar ook nieuwe arbeidsongeschiktheid, 
meer uitkeringen, enz., enz. 
Als Lubbers en De Graaf dan ook in koor 
roepen dat ze met een zuiver geweten 
bezig zijn dit stelsel betaalbaar te maken, 
dan weten ze op zijn best niet waar ze het 
over hebben en op zijn slechtst liegen ze. 
Er is maar één mogelijkheid de duivelskring 
te doorbreken. Eisen van regering en on
dernemers niet de WAO-ers aan te pakken 
maar de arbeidsomstandigheden, niet de 
werklozen maar de arbeidsmarkt, niet de 
bijstandsvrouwen en buitenlanders maar 

de discriminatie. 

Nog enkele cijfers. 
1/3 van de bevolking is uitgeschakeld. 
Daaronder zijn 1,5 miljoen bejaarden, 
750.000 WAO-ers (excl. ziektewet) ongeveer 
800.000 werklozen. 
Het aantal bijstandsvrouwen groeit. Vol
gens officiële ramingen van 210.000 in 
1979 naar 275.000 in het jaar 2000. 
Onder de laagste inkomens liggen de 
verhoudingen nog ongunstiger (en binnen 
deze groep zijn de buitenlanders het meest 

de dupe). 
Meer dan de helft van de huishoudens, die 
behoren tot de 40% met de laagste inko
mens, moet leven van een uitkering. Er is 
weinig fantasie voor nodig om je voor te 
stellen welke omvang de armoede zal 
krijgen als de uitkeringen nog verder wor

den verlaagd. 
Als de plannen van De Graaf, bijvoorbeeld 
om de werkloosheidscomponent uit de 
WAO te halen, zouden doorgaan, zou dat 
niet minder dan een slachting onder ar
beidsongeschikten betekenen. Volgens 
schattingen zouden 300.000 à 400.000 
WAO-ers worden afgeschat. Als dank voor 
hun bijdrage aan Neerlands naoorlogse 

opbouw krijgen zij dan de armoede van 
een bijstandsuitkering. 

Een program van strijd 
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Er vallen nog veel meer schrijnende dingen 
over de positie van uitkeringsgerechtigden 

te zeggen. 
Het verhaal is echter duidelijk, de conclusies 

zijn te trekken. 
• Een verdere verlaging van de uitkeringen 
en alle maatregelen die daartoe leiden, 
zoals versterking van het kostwinnersbe
ginsel en het afschatten van WAO-ers, 
moet koste wat kost worden voorkomen. 
Sterker; de uitkeringen moeten terug naar 
het oude niveau van 80% en het minimum 

moet worden opgetrokken, 
• Er dient een program, actief optreden, 
uitwisseling van ervaringen te komen van 
vakbeweging, uitkeringsgerechtigden, 
vrouwenbeweging, buitenlandse organisa
ties en progressieve partijen, gericht op: 
- een zo breed mogelijke bescherming 

van uitkeringsgerechtigden; 
- verbetering van de arbeidsomstandighe

den; 
- verandering van het premiestelsel zodat 

ondernemers de rekening gepresenteerd 
krijgen voor werkloosheid en arbeidson

geschiktheid; 
- atv, vormen vanverzorgings-en educa-

tief verlof. 
Centraal dient te staan de positie van de 
zwakste groepen, met name WAO-ers, 
ongeschoolden, bijstandsvrouwen en bui

tenlanders. 
• Wettelijke vastlegging van uitkerings
rechten blijft de beste garanties geven 
voor een zo groot mogelijke groep van de 
bevolking. 
Zou de sociale zekerheid, in welke vorm 
dan ook, per berijfstak geregeld gaan wor
den, dan betekent dat onherroepelijk een 
verzwakking van de positie van de zwakste 
groepen, zoals tijdelijke arbeidskrachten, 
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afroepcontractanten en mensen zonder ar
beidsverleden. 

Zij zullen moeten terugvallen op een on
duidelijk beschermde basisuitkering. 
• Wettelijke vastlegging van uitkerings
rechten moet gepaard gaan aan maatrege
len ter bestrijding van werkloosheid en 
slechte arbeidsomstandigheden. 
Voor vakbeweging en ondernemingsraad 
zouden er grotere mogelijkheden moeten 
komen om de arbeidsomstandigheden en 
werkgelegenheid positief te bel'nvloeden, 
bijvoorbeeld door het recht van controle 
uit te breiden. 
• Planning van de toekomstige behoefte 
aan sociale zekerheid, met name als het 
gaat om de gevolgen van de vergrijzing 
van de bevolking en de toetreding van 
vrouwen tot de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen. 
• De huidige bijstandsuitkering, ook wel 
genoemd het vangnet, moet verbeterd 
worden. Zeker zolang dat voor velen nog 
de enige vorm van sociale zekerheid is. 
Verhoging van de uitkering, versoepeling 

Noten 

1. Om een werkbare toekomst. Rapport Van Keme
nade, aug. '84. H5.1. Sociale Zekerheid. 

2. Uit 'De crisis van de Verzorgingsstaat', IPSO sep
tember 1979. 'De Verzorgingsstaat' of de striJd 
voor sociale en democratische rechten. G. de Lus
saret. 
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van regelingen voor studie, nevenver
diensten, afschaffing van de middelen- en 
vermogenstoets. Het is zo langzamerhand 
wel bekend. Maar evenveel nadruk zal 
gelegd moeten worden op een uitweg uit 
dit vangnet, op de weigering dit als enig 
perspectief voor grote groepen mensen te 
accepteren. 
Verlenging van de WWV kan in elk geval 
voorkomen dat nog meer mensen terug
vallen op de bijstand. 

De huidige beheerder van Sociale Zaken, 
De Graaf, zal ongetwijfeld zeggen dat dit 
mooie voorstellen zijn maar dat ze teveel 
kosten. Over waar het geld zit, kunnen we 
nog een tijd discussiëren. Dat doe ik nu 
niet. 
Maar zelfs als het veel geld kost, is het a
sociaal uitkeringsgerechtigden te laten 
betalen voor de grote maatschappelijke 
fouten van heden en verleden. 

lna Brouwer 



Politiek en Cultuur 50 

Uitkeringsgerechtigden organiseren hun verzet 

'Samenwerking komt niet bij afroep tot stand, maar moet je organiseren.' Dat was een 
van de centrale thema's van het actieberaad van landelijke platforms, comités en orga
nisaties van uitkeringsgerechtigden van 22 september j.l. Die uitspraak geeft perfect 
weer wat de stand van zaken is van de uitkeringsgerechtigden-beweging: het zoeken 
naar samenwerking uitgaande van de erkenning van het bestaan van een grote diversiteit 
aan organisaties en comités. 

GEEN EENHEIDSWORST 
MAAR SAMENWERKING IN 
VERSCHEIDENHEID 

Voor de oppervlakkige waarnemer geeft 
de uitkeringsgerechtigden-beweging een 
chaotisch beeld. Wie alle bestaande comi
tés en organisaties in de kaartenbak heeft 
komt tot een aantal van circa 1500. Degenen 
die zich alleen 'willen oriënteren op een of 
andere centrale instantie, zoals bij bepaalde 
delen van de pers gebruikelijk is, komen 
bedrogen uit: een dergelijke centrale in
stantie van dé uitkeringsgerechtigden-be
weging is er niet. 

Reeks van activiteiten 

De vraag ligt voor de hand: wat is er dan 
wel? Het hiervoor geschetste 'chaotische 
beeld' geeft aan dat er onder uitkeringsge
rechtigden zeer veel gaande is. 1500 adres
sen staan voor evenzovele activiteiten, 
vormen van organisatie. Wie alleen al 
nagaat wat er de afgelopen twee jaar aan 
acties heeft plaatsgevonden komt tot een 
zeer aanzienlijke opsomming. Acties van 
bijstandsvrouwen (zie ook het artikel van 
Martha Reining in Pen C no. 9, november 
'84), het WAO-tribunaal in Ede, acties tegen 

kortingsmaatregelen van het kabinet: 
samen met ambtenaren december '83, 
acties tegen het 1 juli-pakket afgelopen 
jaar en de actieweek in november (zie ook 
een artikel hierover van mijn hand in de 
CPN-Iedenkrant van december '83). 

Deze 'landelijke hoogtepunten' in de acties 
van uitkeringsgerechtigden gaan vergezeld 
van een reeks van activiteiten op plaatselijk 
niveau. Er is geen stad van enige omvang, 
of er is wel een comité of organisatie van 
uitkeringsgerechtigden actief. Wat er ook 
op het gebied van de uitkeringen gebeurt, 
er zijn uitkeringsgerechtigden die hun 
stem verheffen. In tal van steden zijn uitke
ringsgerechtigden niet meer te passeren 
als het gaat om het beleid van de gemeente 
met betrekking tot sociale diensten, en 
verwerven uitkeringsgerechtigden zich een 
vorm van onderhandelingspositie. Een 
soortgelijke ontwikkeling is gaande bij 
WAO-ers met betrekking tot de gemeen
schappelijke medische diensten. Tiendui
zenden en nog eens tienduizenden zijn op 
allerhande wijze actief om de belangen 
van uitkeringsgerechtigden te verdedigen. 
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Tal van organisatievormen 

De organisatie van dit geheel van activitei
ten is zeer verscheiden. 
Op landelijk niveau bestaan de uitkerings
gerechtigden-organisaties van de vakbe
weging, vooral van de FNV en de daarbij 
aangesloten bonden, de comités 'Vrouwen 
in de Bijstand', het landelijk WAO-beraad. 
Bijvoorbeeld de Bond van mensen zonder 
betaald werk, de landelijke organisatie 
'Projecten mensen zonder werk' en de 
comités 'Vrouwen voor economische zelf
standigheid'! Daarnaast zijn er al langer 
bestaande specifieke uitkeringsgerechtig
den-organisaties zoals de ANIB en de 
diverse ouderen-bonden. 
Op plaatselijk niveau bestaan tal van vor
men van organisatie. Allereerst kennen de 
hiervoor genoemde landelijke organisaties 
en platforms plaatselijke afdelingen of 
groepen. Die plaatselijke groepen zijn 
soms een vereniging met betalende leden, 
soms plaatselijke actiecomitè's. Ook zijn er 
met name van werklozen plaatselijke comi
tés of verenigingen die op zichzelf staan, 
zoals werklozen bonden. 
Naast deze op specifieke groepen gerichte 
vormen van organisatie zijn er plaatseijk 
ook platforms waarin verschillende groe
pen uitkeringsgerechtigden samenwerken 
in de vorm van anti-crisiscomité's en der
gelijke. Deze comité's zijn veelal samenge
steld uit personen en/of vertegenwoordi
gers van organisaties van uitkeringsge
rechtigden, vakbeweging en progressieve 
partijen. 

Nog iets over de stand van zaken in de 
FNV. Sinds kort is daar sprake van een 
stormachtige ontwikkeling met betrekking 
tot de positie van uitkeringsgerechtigde 
leden. Stond in 1980 het lidmaatschap van 
werklozen en arbeidsongeschikten in een 
aantal bonden nog ter discussie, de meeste 
FNV-bonden kennen nu eigen uitkerings
gerechtigden-groepen, die een per bond 
wisselende positie hebben in de structuur 

51 

van de bonden als geheel. Zo heeft de 
Vervoersbond een aparte bedrijfsgroep 
uitkeringsgerechtigden met dezelfde be
voegdheden als bijvoorbeeld de bedrijfs
groep havens. Op landelijk niveau functi
oneert het FNV-secretariaat uitkeringsge
rechtigden. Plaatselijk is er samenwerking 
tussen uitkeringsgerechtigden van diverse 
bandsafdelingen in de vorm van de zoge
naamde FNV-uitkeringsgerechtigden-comi
té's. Tot zover de feitelijke stand van zaken. 

Diverse belangen en tradities 

De wens naar centrale vormen van organi
satie van uitkeringsgerechtigden is ook bij 
uitkeringsgerechtigden zelf volop aanwe
zig. Binnen alle genoemde organisaties en 
comité's duikt herhaaldelijk de discussie 
op over de noodzaak van één landelijke 
organisatie, van de omvorming van comi
té's naar verenigingen met contribuerende 
leden enzovoort. Vooralsnog miskent een 
dergelijk streven het huidige karakter van 
de uitkeringsgerechtigden-beweging. Het 
streven naar één organisatie gaat ervan uit 
dat uitkeringsgerechtigden één groep 
vormen met dezelfde belangen. Maar zo is 
de situatie niet. 
Uitkeringsgerechtigden hebben zeer ver
schillende posities. Een bijstandsvrouw 
heeft met een reeks andere vraagstukken 
te maken dan een WAO-er. Een werkloze 
van boven de 57112 heeft een heel andere 
positie dan een jonge schoolverlater. Dit 
betreft zowel de reden van het uitkerings
gerechtigd zijn, de regelingen en controles 
waarmee men te maken heeft, als de toe
komstverwachtingen ten aanzien van be
taald werk. 
Verschillen tussen uitkeringsgerechtigden 
zijn echter maar ten dele te verklaren op 
grond van verschil in maatschappelijke 
positie. Een minstens zo belangrijke rol 
speelt het verschil in traditie van organisatie 
tussen verschillende groepen uitkeringsge
rechtigden. Oudere WAO-ers en werklozen 



Politiek en Cultuur 

beschikken over de ervaringen vanuit hun 
vakbandsverleden en hebben een veel 
grotere betrokkenheid bij de vakbeweging. 
Bijstandsvrouwen en vrouwen die streven 
naar economische zelfstandigheid hebben 
veel meer wortels in de feministische 

beweging. Voor jongere werklozen en 
WAO-ers hebben traditionelere organisa
ties veel minder betekenis en zij zoeken 
veelal naar eigen organisatievormen. 
De typen organisatie die zich in de afgelo
pen jaren hebben ontwikkeld brengen die 
verschillende omstandigheden ook tot 
uitdrukking. Vele organisaties zijn gericht 
op specifieke belangen en hebben specifie
ke ervaringen in strijd en belangenbeharti
ging. De naamgeving van dergelijke orga
nisaties verwijst veelal naar het soort uit
kering waarvan men afhankelijk is (bij
stands-, WAO-, werkloosheidsuitkering). 
De eigen specifieke positie vormt de basis 
voor de identiteit van de betreffende orga
nisatie. Dit geldt ook voor uitkeringsge
rechtigden in de vakbeweging, bijvoorbeeld 
werkloze bouwvakkers in de Bouwbond 
enzovoort. 

Anti-centralisme 

Bij de groei van de uitkeringsgerechtigden
beweging bleken bestaande belangenor
ganisaties onvoldoende in staat aan ge
noemde identiteit vorm te geven. Naast de 
vakbeweging zijn er tal van andere en 
nieuwe organisaties ontstaan. Dat betekent, 
dat er iets nieuws van de grond moest 
komen en ook is gekomen, waarbij zich 
ook nieuwe typen van organisatievormen 
ontwikkelden. 
Belangrijkste kenmerk van die nieuwe 
organisatievormen is het anti-centralisme. 
Zowel de comité's 'Vrouwen in de bijstand', 
het landelijk WAO-beraad als de projecten 
'Mensen zonder werk' kennen geen centra
lisme, maar bestaan uit een samenwerking 
van autonome plaatselijke groepen. Uiter
aard is er sprake van landelijke coördinatie, 
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ondeling contact, waardoor ze ook als 
landelijk verband functioneren, maar deze 

organisaties hebben een geheel andere 
structuur dan traditioneel in de vakbewe
ging het geval is (hoewel zich ook daar 
veranderingen voltrekken). 

De conclusie is dat afzonderlijke organisa
ties, comité's en platforms van uitkerings
gerechtigden bestaan op grond van eigen 
identiteit, zowel wat betreft specifieke 
belangen, eigen tradities en strijdervarin
gen als eigen organisatievormen. 
Stond hiervoor het beschrijven van de 
verscheidenheid van de uitkeringsgerech
tigden-beweging voorop, dat neemt niet 
weg dat er de wens is tot onderlinge sa
menwerking en gemeenschappelijk optre
den. Die is vrijwel overal en zeer sterk 
aanwezig. Niet alleen wat betreft de activi
teiten van uitkeringsgerechtigden zelf. De 
uitkeringsgerechtigden-beweging is een 
van de sterke pleitbezorgers van progres
sieve samenwerking in het algemeen. Zeer 
velen die actief zijn in de uitkeringsgerech
tigden-beweging bepleiten juist op grond 
van hun eigen ervaringen ook samenwer
king op ander niveau, vooral waar het gaat 
om het vormen van een alternatief voor de 
huidige rechtse regering. 

Defensief? 

Samenwerking tussen diverse organisaties 
en platforms is alleen mogelijk als er sprake 
is van voldoende gemeenschappelijke 
doelen. Die zijn er de afgelopen tijd volop 
gebleken. Het belangrijkste doel is het 
vormen van een offensief tegenover de 
zeer geconcentreerde aanval van met 
name het kabinet Lubbers. In het verzet 
tegen kortingsplannen en stelselherzienin
gen van het kabinet is op tal van niveaus 
samenwerking tot stand gekomen. Zowel 
tussen specifieke uitkeringsgerechtigden
organisaties alsook met de vakbeweging, 
in het bijzonder de FNV. 
Het verzet tegen het regeringsbeleid als 
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bindende doelstelling ... in sommige dis
cussies wordt dit gegeven als aanleiding 
gebruikt om de beweging rond sociale 
zekerheid als defensief af te schilderen, 
waarmee wordt bedoeld dat ze van een 
ander politiek belang is dan een beweging 
die zich bepaalde maatschappelijke veran
deringen, zoals arbeidstijdverkorting, ten 
doel stelt. Deze redenering is onjuist. 
De inzet van de uitkeringsgerechtigden-be
weging is zeer fundamenteel: namelijk het 
recht op een menswaardig bestaan, zelfbe
schikking over de eigen inrichting van je 
leven, het recht op maatschappelijke er
kenning van degenen die niet voldoen aan 
de norm van gezondheid, betaald werk 
verichten e.d. De uitkeringsgerechtigden
beweging is bij uitstek een emancipatiebe
weging, die het scherpst blootlegt wat de 
gevolgen zijn van de huidige onderdruk
kingsverhoudingen in de maatschappij, 
zowel op economisch gebied als wat betreft 
de onderdrukking van vrouwen. Dit we
zenskenmerk van de uitkeringsgerechtig
den-beweging komt tot uitdrukking in tal 
van op maatschappijvernieuwing gerichte 
vraagstukken die die bewegingen zèlf aan 
de orde stellen: over mensverslijtende 
arbeidsomstandigheden, de positie van 
vrouwen, vraagstukken van arbeidsethos, 
van de verhouding van de staatten opzichte 
van individuen die van de. staat afhankelijk 
zijn, enzovoorts. Kortom, de uitkeringsge
rechtigden-beweging vormt macht voor 
doelen die van wezenlijk belang zijn voor 
maatschappijvernieuwing. 
iets anders is de discussie over actie-stra
tegieën. Ook in de uitkeringsgerechtigden
beweging zelf is er volop discussie over de 
vraag of die beweging zich vooral moet 
richten op de halfjaarlijkse kortingsplannen 
van het kabinet, of ook actievormen moet 
ontwikkelen die naast dit protest meer 
nadruk leggen op eigen eisen, zoals inder
tijd de acties van de bijstandsvrouwen 
voor 400 gulden, acties voor vrijstelling 
van de gemeentelijke belastingen, acties 
van de WAO-bewegingen naar de ge-
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meenschappelijke medische diensten e.d. 

Onderlinge spanningen 

Terug naar de samenwerking. Verzet tegen 
de regeringsplannen vanuit bovenge
noemde inzet vormde de afgelopen tijd 
een belangrijk samenbundelend element. 
Die samenwerking is echter geenszins een 
automatisme of iets wat zo wel even tot 
stand komt. 
De hiervoor genoemde feitelijk bestaande 
verscheidenheid vormt evenzo vele bron
nen van onderlinge spanningen en con
flictpunten,vooral waar een regeringsbeleid 
heel doelbewust op die verschillen probeert 
in te spelen. 
Conflicten ontstaan vooral daar, waar 
bestaande verscheidenheid en erkenning 
van ieders eigen identiteit geweld wordt 
aangedaan. Voortdurend zijn er pogingen 
van bepaalde groepen om zich op te wer
pen als dè vertegenwoordiger van de 
uitkeringsgerechtigden of die pretenderen 
voor het eerst 'echt' uitkeringsgerechtigden 
te organiseren met voorbijgaan aan al 
langer bestaande initiatieven. Of die aan 
andere comité's willen voorschrijven wat 
er wel of niet gedaan moet worden, en 
daarmee de besluitvorming in diverse 
verschillende organisaties geweld aan
doen. Belangrijk conflictpunt vormt de 
verhouding van de FNV tot de diverse 
uitkeringsgerechtigden-organisaties. Het 
verschil in (machts)positie, in tradities, 
onderlinge argwaan spelen daarbij een 
belangrijke rol. Maar ook verschillen in 
politieke opvatting: bij uitkeringsgerechtig
den een soms uitgesproken anti-vakbands
houding en bij sommigen in de FNV het 
weigeren van reële samenwerking met 
anders georganiseerde uitkeringsgerech
tigden-groepen. Een fundamenteler ver
schilpunt vormt de beoordeling van de 
positie van vrouwen. Met name ten aanzien 
van de eisen van de comités van 'Vrouwen 
in de bijstand' kiest de FNV een afwijzende 
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opstelling, die problemen oproept. De FNV 
zou zich juist intensief bezig dienen te 
houden met het feit dat het huidige rege
ringsbeleid ertoe leidt, dat steeds meer 
uitkeringsgerechtigden, met name ook 
werklozen, in een positie terecht komen 
die vergelijkbaar is met die van de bij
standsvrouwen. 

Niemand kan het alleen 

Het is buitengewoon positief dat ondanks 
deze ingewikkeldheden in de afgelopen 
tijd stappen zijn gezet naar het tot stand 
brengen van samenwerking. In het bijzon
der vanuit de 'Dialoog van Drie bergen' zijn 
initiatieven genomen die ertoe hebben 
geleid dat verschillende groepen uitke
ringsgerechtigden en de FNV elkaars acties 
ondersteunden en niet langer vervielen in 
onderlinge verkettering of concurrentie. 
Dat die samenwerking tot stand kwam 
vloeit voornamelijk voort uit de erkenning 
van de noodzaak van die samenwerking. 
Door uitkeringsgerechtigden-groepen en 
ook in belangrijke delen van de FNV wordt 
erkend, dat niemand het alleen kan. 
Die samenwerking kon ook daar succesvol 
tot stand worden gebracht, waar dat ge
beurde met erkenning en respect voor 
ieders eigen identiteit, door het zoeken van 
vormen van samenwerking waarin iedere 
afzonderlijke deelnemer de eigen plek 
voldoende herkende. Wat dat betreft zijn 
er duidelijke parallellen met de vredesbe
weging. Op landelijke niveau heeft de sa
menwerking vorm gekregen in het' Actiebe
raad sociale zekerheid', dat in april en sep
tember van het afgelopen jaar bijeenkom
sten organiseerde waaraan de belangrijkste 
organisaties van uitkeringsgerechtigden 
deelnamen. Plaatselijk gaat dergelijke 
samenwerking veelal nog verder en krijgt 
ze vorm in anti-crisiscomités, stedelijke 
platforms tegen Lubbers e.d. 
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Perspectief 

De uitkeringsgerechtigden-beweging heeft 
vooral met het regeringsbeleid te maken: 
ze staat voor de opgave maatschappelijke 
krachten te winnen die in staat zijn een 
ander regeringsbeleid met betrekking tot 
de uitkeringen tot stand te brengen. 
Allereerst is daarvoor van belang dat de 
samenwerking tussen uitkeringsgerechtig
den onderling en met de vakbeweging als 
geheel verder versterkt wordt. Voorwaarde 
daarvoor is het bevorderen van de over
eenstemming over de doelen van de uitke
ringsgerechtigden-beweging en het verder 
overwinnen van onderlinge scheidslijnen. 
Juist hierin ligt een belangrijke taak voor 
de CPN. Niet om zich op te werpen als een 
nieuwe organisator van de uitkeringsge
rechtigden, maar om bij te dragen tot een 
verdere reële samenwerking. Dat vereist 
een inbreng van de partij, zowel wat betreft 
het formuleren van de doelen van een 
andere sociale politiek, het meehelpen 
formuleren van verbindende eisen (zie de 
bestaande CPN-publikaties over sociale 
zekerheid), als wat betreft het overbruggen 
van onderlinge scheidslijnen en wrijfpun
ten. 
Versterking van de maatschappelijke kracht 
van de sociale beweging moet ook gevon
den worden in versterking van de samen
werking met anderen, zoals de uitvoe
ringsorganen van de sociale zekerheid 
(sociale diensten, GMD's), met progressie
ve partijen, met gemeentebesturen en 
kerkelijke instanties. Stappen daartoe zijn 
de afgelopen tijd gezet. De perspectieven 
voor het tot stand brengen van dergelijke 
samenwerking zijn niet eenduidig vast te 
stellen. Aan de ene kant zijn de ervaringen 
van de afgelopen tijd positief, met name 
ook wat betreft de inzet van een aantal 
FNV-bonden in de actieweek in november. 
Aan de andere kant dreigt de discussie in 
PvdA-kring over komende regeringssa
menwerking te leiden tot een stellingname 
die de uitkeringsgerechtigden-beweging 
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nauwelijks enig perspectief biedt. Het is 
dan ook van groot belang dat de partij 
actief bijdraagt aan het totstandbrengen 
van een krachtenbundeling voor een ande
re sociale politiek. 

Barricade 

Die krachtenbundeling zal zich overigens 
niet kunnen beperken tot een protest tegen 
het regeringsbeleid alleen. Wie kennis 
neemt van de plannen die in het kabinet 
worden ontvouwd en beseft welke ramp
zalige gevolgen dit beleid nu al heeft voor 
de positie van uitkeringsgerechtigden zelf, 
zal tevens alle mogelijkheden moeten 
benutten om de positie van uitkeringsge
rechtigden daadwerkelijk te beschermen. 
Nodig is een 'barricade voor de minima', 
zoals een partijbrochure over de positie 
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van de minima als titel draagt. De waarde 
van progressieve politiek zal door uitke
ringsgerechtigden in belangrijke mate 
worden afgemeten aan de vraag in hoe
verre die progressieve politiek daadwerke
lijk in staat is om dwars tegen het rege
ringsbeleid in ander beleid tot stand te 
brengen. Bijvoorbeeld door te weigeren bij 
mensen die het echt niet meer kunnen 
betalen, gas en licht af te sluiten of hen uit 
hun huis te zetten; door een gemeentelijke 
belastingpolitiek die rekening houdt met 
de positie van uitkeringsgerechtigden, 
zoals in tal van gemeenten al het geval is, 
door vrijstelling van gemeentelijke belas
tingen. Organisaties van uitkeringsgerech
tigden, vakbeweging en progressieve 
partijen staan voor de uitdaging daar waar 
ze een vuist kunnen maken feiten te creëren 
die dwars tegen het regeringsbeleid in
gaan. 

Frank Biesboer 
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29e CONGRES: 
NA VERNIEUWING VAN 
INZICHT VERNIEUWING 

VAN DAADKRACHT 
Wat staat de CPN aan werk te wachten? 
In de komende periode zal de strijd tegen 
de plaatsing van kruisraketten naar een 
nieuw hoogtepunt gaan. Van de CPN wordt 
een grote politiek-organisatorische daad
kracht verwacht. 
De vraagstukken van werkgelegenheid, 
inkomen, sociale zekerheid en arbeidstijd
verkorting zullen volop aan de orde zijn. 
Het jaar 1985 worddt nu al getipt als 'het 
jaar van de waarheid' als het gaat om de 
strijd voor ATV. Politieke intiatieven van de 
kant van de CPN zijn dringend gewenst. 
De acties tegen racisme, vreemdelingen
haat en het optreden tegen elke vorm van 
onderdrukking blijven op de dagorder 
staan. De voorbereidingen van '40 jaar 
bevrijding' hebben in het licht van racisme 
en opkomend fascisme grote actuele bete
kenis. De CPN werkt aan coalities, die 
dwars door links-rechts-tegenstellingen 
heenlopen. 
Nicaragua zal in de komende jaren een 
zeer grote inspanning moeten leveren om 
het socialisme uit te bouwen en tegelijk de 
economische blokkade en de militaire 
provocaties van de Verenigde Staten te 
weerstaan. De CPN zal speciale aandacht 
geven aan acties tegen de interventiepoli
tiek van de Verenigde Staten. 
De regering-Lubbers moet zo snel mogelijk 
verdwijnen. Het perspectief op het wegja
gen van dit CDANVD-kabinet ligt in een 
krachtenbundeling van alle progressieve 
partijen en bewegingen. De CPN wil zich 
sterk maken voor progressieve machtsvor
ming. 

Voor het uitvoeren van deze politiek is een 
sterke CPN nodig. Een communistische 
partij die de nieuwe inzichten van het 
partijprogram omzet in omwentelende 
praktijk. 

In een notedop staan hier de meest drin
gende politieke opgaven van de CPN voor 
de komende periode. Het partijbestuur 
heeft deze vraagstukken daarom centraal 
geplaatst in ontwerp-resoluties voor het 
29ste congres. 
Dit congres is het congres nà de vaststelling 
van het programma. Na dit congres moet 
blijken of een vernieuwde en veelzijdige 
communistische partij ook slagvaardig en 
initiatiefrijk kan zijn. Communistes(n) zullen 
bereid zijn eensgezind en met alle kracht 
politieke besluiten uit te voeren die hun na 
aan het hart liggen. Zulke besluiten moeten 
we nu nemen. Daartoe leveren de ontwerp
resoluties een uitstekende voorzet. Ik haal 
die resoluties in dit stukje kort naar voren: 

Vredesstrijd 

De ogenschijnlijk simpele ontwerp-beslui
ten beogen de partij voor te bereiden op 
een enorme inspanning. Op wereldschaal 
blijkt de bereidheid bij de mensen om een 
wending aan te brengen in de kernwapen
wedloop. Daarnaast en in het verlengde 
ervan moet de ontwikkeling naar ruimte
wapens, naar steeds afschuwwekkender 
conventionele wapens, naar de produktie 
van biologische en chemische wapens, 
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resoluut worden afgestopt. 
Meer dan de helft van alle scheikundigen 
en natuurkundigen op deze wereld- zo'n 
500.000- zijn dag in, dag uit actief 
in militaire research. Aan bewapening 
wordt in de wereld in 1985 zo'n 3.000 mil
jard gulden uitgegeven. Tegelijk zullen dit 
jaar honderden miljoenen ten ondergaan 
aan ondervoeding, geneeslijke ziekten en 
overmatige uitbuiting. 
Voor communisten, socialisten, christenen 
en zovele anderen ligt hierin een machtige 
drijfveer besloten tot onafgebroken activi
teit. Ook al zien we de verklaringsgronden 
verschillend. 

Typerend voor het optreden van commu
nisten in de vredesbeweging is geweest 
de concentratie van aandacht en acties op 
de kernbewapening (N-bom; kruisraketten). 
Die oriëntatie heeft wereldwijd vruchten 
afgeworpen. Daarnaast ging het ons steeds 
om de breedheid van de Nederlandse 
beweging en om het gezamenlijk vinden 
van activiteiten, die grote massa's mensen 
in beweging brengen en houden. De CPN 
heeft in de vredesbeweging steeds aan de 
mogelijkheid vastgehouden van het aan
wenden van het zeer omvangrijke actie
middel van een 'volkspetitionnement'. 
Daarbij ging het ons vooral ook om de 
actieve betrokkenheid van massa's men
sen, die de keuze voor dit actiemiddel met 
zich meebrengt. 
Nu het KKN tot een volkspetitionnement 
heeft besloten, is het duidelijk dat zeer 
velen- net als bij de N-bom petitie- mede 
rekenen op de politiek-organisatorische 
daadkracht van de CPN. Een besluit tot 
ondersteuning zal daarom in de periode 
naar 1 november een krachttoer vragen. 

In het congresmateriaal wordt gesteld dat 
de CPN zich actiever moet gaan inzetten 
voor een eigen vredes- en veiligheidsbeleid. 
Dat vraagt ook een grotere inspanning in 
de strijd tegen andere gebieden van bewa
pening en tegen de hoogte van de bewa-
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peningsuitgaven zèlf. Vroeger ging het 
verhaal dat een communist(e) altijd wel 
een straaljager op een vergadering over 
zag vliegen. Dat moet weer in ere worden 
hersteld. Op de straaljagers kunnen helaas 
veel variaties worden gemaakt. De CPN zal 
zich meer dan in de afgelopen jaren con
creet in moeten zetten voor een drastische 
verlaging van de bewapeningsuitgaven. Er 
zijn initiatieven nodig om hier effectieve 
machtsvorming op te ontwikkelen. 

Sociale strijd 

Uitgangspunt is hier uiteraard de strijd 
voor véél meer betaald werk, voor verbete
ring van het levenspeil en voor economi
sche zelfstandigheid. 
Terecht wordt in het congresmateriaal 
grote aandacht besteed aan de bescher
ming en verbetering van de koopkracht, 
verlaging van woonlasten en het bevechten 
van herstel en verdere verbetering van het 
niveau van de sociale uitkeringen. Veel 
mensen komen tekort om zelfs in de meest 
directe levensbehoeften zoals gas, elektra, 
kleding en wqonruimte te voorzien. 
De ontwerp-besluiten, die initiatieven en 
effectieve solidariteit bepleiten, spreken 
hier voor zichzelf. In de ontwerp-resolutie 
vindt een verdere uitwerking plaats van de 
besluiten over ATV. Op het programcon
gres kwamen veel vraagstukken samen in 
de strijd voor 'drastische arbeidstijdverkor
ting naar 25 uur': 

1. De CPN zet zich in voor volledige werk
gelegenheid. Het op korte termijn scheppen 
van honderdduizenden nieuwe arbeids
plaatsen is alleen mogelijk door drastische 
ATV met herbezetting, maatschappelijke 
controle, enz. Dit is van groot belang voor 
de hele werkende bevolking en biedt weer 
perspectief aan met name vrouwen en 
jongeren. De strijd voor gelijke rechten van 
vrouwen maakt bovendien quoteringsre
gels noodzakelijk, die de toegang van 
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vrouwen tot betaalde arbeid extra bevor
deren. 

2. De CPN zet zich in voor economische 
zelfstandigheid en bijgevolg voor individu
alisering van lonen en uitkeringen. Drasti
sche ATV is een belangrijk middel om het 
recht op betaalde arbeid voor iedereen te 
realiseren en een herverdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid tot stand te brengen. 

3. De CPN ziet drastische ATV uiteraard 
ook als een vernieuwing van maatschap
pelijke verhoudingen die kan bijdragen tot 
een grotere deelname aan het sociale, 
politieke en culturele leven. Ze schept 
voorwaarden voor een herverdeling van 
de huishoudelijke en verzorgende arbeid. 

De CPN heeft in haar program gekozen 
voor een radicaal standpunt inzake 'ATV 
met behoud van loon' en 'drastische ATV 
tot 25 uur per week'. Na het programcon
gres van de CPN is hierover in alle hevig
heid een maatschappelijke discussie losge
barsten. Het gaat er nu om onze algemene 
standpunten uit te werken in concreet 
beleid en initiatief. 
Als er zoveel wezenlijke en wenselijke 
zaken samenhangen met de strijd vóór 
drastische ATV is het niet verwonderlijk 
dat de ondernemers en dit kabinet hebben 
aangekondigd een keihard 'nee' te laten 
horen op de FNV-eis '36 uur met behoud 
van loon'. 
Tegenover deze frontvorming van rechts 
dient een enorme machtsvorming te staan 
van al diegenen die belang hebben bij 
(drastische) ATV. Het congres van de CPN 
zal hier een belangrijke bijdrage in kunnen 
leveren als de verschillende invalshoeken 
bij de benadering van ATV samenhangend 
bijeengebracht worden in een aanvallende 
strategie en er op alle niveau's initiatieven 
worden genomen. Daartoe geeft de ont
werp-resolutie een voorzet. 
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Strijd tegen racisme en voor gelijke rech
ten 

In de CPN leeft de strijd tegen racisme en 
fascisme zeer sterk. Kenmerkend voor 
onze partij blijft dat het CPN-programcon
gres met zijn 750 deelnemers zich unaniem 
uitsprak vóór verbod en ontbinding van 
fascistische en racistische organisaties. 
Strijd vóór gelijkwaardigheid betekent nu 
in Nederland vooral ook strijd tegen racis
me, antisemitisme en vreemdelingenhaat. 
Het is van groot belang deze anti-racistische 
strijd te verbinden met de in Nederland 
zeer brede anti-fascistische coalitie. Van
daar ook dat elke sleur met betrekking tot 
de herdenking van 4 mei en de viering van 
5 mei afgeschud moet worden. De viering 
van de bevrijding heeft dit jaar en in de 
komende jaren een belangrijke actuele 
betekenis in het kader van de strijd tegen 
hedendaags racisme, opkomend fascisme 
en oorlogsgeweld. 5 mei moet ook daarom 
tot jaarlijkse nationale feestdag worden 
uitgeroepen. Anti-racistische strijd moet 
een nationale prioriteit worden. 

Belangrijk bij deze ontwerp-resolutie zijn 
ook de kritische opmerkingen. Tot voor 
kort heeft de CPN onvoldoende onderkend 
dat de aanwezigheid van 'buitenlanders' in 
Nederland blijvend zou zijn. Er is ook nog 
onvoldoende aandacht besteed aan het 
ten uitvoer leggen van een offensief strijd
programma tegen structureel racisme in 
overheidsbeleid, media, enz. 
Door de samenwerking met organisaties 
van buitenlanders kwamen drempels en 
vooroordelen aan het licht die in de CPN 
zèlf als 'witte' organisatie overwonnen 
moeten worden. Vandaar dat er in de CPN 
overleggen van partijgenoot-buitenlanders 
gestimuleerd moeten worden. Het doel 
daarvan is niet alleen het adviseren van 
besturen inzake te voeren beleid, maar 
moet mede garanties scheppen voor een 
volledige en gelijkwaardige deelname aan 
de politieke activiteiten van de CPN. 
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Handen af van Nicaragua 

De komende jaren zal er sprake moeten 
zijn van een vergrote inzet van de CPN in 
de solidariteit met Nicaragua. 
Het FSLN heeft na de overwinning op 
Somoza de moed gehad om zijn door de 
gewapende volksstrijd verworven volks
macht in kwestie te stellen. En dàt in een 
periode waarin de Verenigde Staten tot 
economische blokkade en steeds grotere 
militaire provocaties overgingen. Het FSLN 
wist deze democratische krachtmeting 
bovendien te winnen. De stimulans die 
van Nicaragua uitgaat naar de bevrijdings
strijd in landen van Midden- en Zuid-Ame
rika is er nog verder door toegenomen. 
De Verenigde Staten hebben in de persoon 
van Reagan woedend gereageerd op deze 
nieuwe overwinning in Nicaragua. Uiter
aard gaat het de VS niet om de bewaking 
van democratische waarden, maar om de 
veiligstelling van hun imperialistische 
macht. Dat komt nu schaamteloos naar vo
ren. 
Het ontwerp-besluit brengt tot uitdrukking 
dat de CPN beslissende betekenis toekent 
aan de uitkomst van de strijd in Midden
Amerika, met name in Nicaragua. Er moet 
verhinderd worden dat de Verenigde Staten 
hier een nieuw Vietnam scheppen. Het 
versterken van de daadwerkelijke solidari
teit is daarom een prioriteit van de CPN. 

CPN sterk voor progressieve machtsvor
ming 

In de ontwerp-resolutie wordt progressieve 
machtsvorming opgevat als een proces, 
waarvan alle progressieve partijen, bewe
gingen en mensen deel hebben. De inten
sieve samenwerking die op veel plaatsen 
met PSP en PPR mogelijk blijkt, moet daar
om binnen het kader van een bredere 
machtsvorming- inclusief PvdA, vakbewe
ging, progressief christelijke groeperingen, 
enz.- gezien worden. 
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Het is misschien zinvol om de benadering 
van de ontwerp-resolutie te confronteren 
met de opvatting, die versterkte progres
sieve machtsvorming louter vertaalt in de 
leuze 'één lijst van CPN, PSP en PPR bij de 
komende verkiezingen': 

1. Progressieve machtsvorming speelt 
zich in eerste instantie af aan de basis: in 
comités, bedrijven, wijken, vakbeweging, 
acties, enz. Vandaar dat de eerste inzet is 
om die samenwerking te versterken. 

2. Aansluitend op acties en debat zou er 
een samenwerkingsaccoord moeten ko
men voor een gezamenlijk program van 
actie van progressieve partijen en bewe
gingen. Gezamenlijke initiatieven hiertoe 
in plaatsen en provincies, verklaringen en 
gezamenlijk optreden naar 1 mei, enz., 
spelen hier een grote voorbereidende rol. 
Zonder zo een overeenstemming aan de 
basis dreigen overeenkomsten rond bij
voorbeeld verkiezingen slechts een 'top
penkarakter' te krijgen (zie bijvoorbeeld de 
vroegere kritiek van de CPN op het Franse 
Programme Commun van socialisten en 
communisten). 

3. Bij zo'n ontwikkeling hoort ook de di
aloog tussen partijen en bewegingen over 
programma's en mogelijk te bereiken 
overeenstemming. De CPN is voor initia
tieven op dit gebied,. waarbij het mijns 
inziens voor de hand ligt om socialisten en 
progressieve christenen- net zoals bij de 
vroegere' Achtergrond' -debatten (Sjaloom) 
-in die dialoog te betrekken. 

4. Er moet een open oog zijn voor de 
verschillen in situaties tussen de partijen 
die het nauwst samenwerken; CPN, PSP 
en PPR. Als het om landelijke verkiezingen 
gaat, is het van belang na te gaan hoe die 
partijen zich verhouden tot het parlemen
taire werk. Bij de CPN loopt dit veelal langs 
de partijorganisatie heen; soms zelfs te 
véél. Bij de andere partijen kan dat in ste-
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den, provincies en landelijk héél anders 
liggen. Voor veelleden van de PPR en PSP 
blijkt het uitkomen met één gezamenlijke 
lijst al de strekking te hebben van een 
soort fusie-besluit. Vandaar ook de heftig
heid van sommige reacties. 
Als het om coalitiepolitiek gaat mag ten
slotte niet vergeten worden dat dit in de 
CPN een lange bediscussieerde geschiede
nis heeft. Wij zijn gewend met allerlei 
groeperingen overeenkomsten te sluiten 
en ook bestuurlijke verantwoordelijkheid 
op ons te nemen. 
Uitgangspunt is de herkenbaarheid van de 
eigen politiek en een zo groot mogelijke 
invloed op het behalen van positieve resul
taten. De nieuwe oriëntatie nà 1977 was 
vooral een principiële wijziging van de 
inhoud van onze politiek (zie ons program). 
waardoor ook een verruiming ontstond 
van directe coalitiepartners (PSP, PPR, 
milieubeweging, vrouwenbeweging, e.d.). 
Maar de strekking van coalitiepolitiek, dus 
van progressieve machtsvorming, was 
voor communisten een vertrouwd gege
ven. 
Het is goed te 'beseffen dat de discussie 
over coalitiepoltiiek voor een partij zoals 
de PSP- met een andere geschiedenis en 
een andere sociale samenstelling- in een 
ander stadium verkeert. Het afdwingen 
van overhaaste beslissingen kan dan con
tra-produktievegevolgen hebben. 

Uit mijn lezing van de ontwerp-resolutie 
komt naar voren dat communisten in zake 
progressieve machtsvorming geduldige 
'materialisten' moeten zijn. Dat wil zeggen 
dat wij zèlf wellicht 'grote' stappen vooruit 
willen doen, maar dat we vooral ook reke
ning moeten houden wat voor de coalitie
partners mogelijk en aanvaardbaar is. De 
CPN is in ieder geval bereid tot progressieve 
machtsvorming en zal elke stap vooruit be
groeten. 
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CPN versterken dringende noodzaak 

De afgelopen jaren heeft de CPN een proces 
van vernieuwing van communistische 
politiek doorgemaakt. Zo'n proces gaat 
meestal met schokken. Het voorlopige 
resultaat is een voortreffelijk partijprogram 
dat erin slaagt een eenheid van vernieu
wing en behoud van communistische 
identiteit tot stand te brengen. 
Echter ... in diezelfde jaren van debat over 
dit mooie program hebben de mensen te 
weinig van ons gemerkt. Bij veel mensen 
kon zelfs het beeld ontstaan dat de CPN 
een 4-hoog verdeeld pakhuis was. 
Deze periode ligt inmiddels grotendeels 
achter ons. Er is veel veranderd. We mani
festeren ons weer naar buiten. Op basis 
van het nieuwe program en congresbeslui
ten over actuele vraagstukken kan de CPN 
initiatieven nemen. Onze eigen politiek is 
duidelijk en daardoor kan er van alzijdige 
coalitiepolitiek sprake zijn. 
Nu gaat het erom de organisatie te verster
ken en te democratiseren. Daartoe liggen 
besluiten voor. 
De belangrijkste taak voor het congres in 
deze is het verkiezen van een nieuw partij
bestuur. Anders dan de vorige keren zal dit 
nu gebeuren met maximale openbaarheid 
en discussie vóóraf en op het congres. De 
versterking van de CPN zal er baat bij 
hebben als een nieuw bestuur wordt geko
zen dat bereid is anders dan het oude als 
collectief leiding te geven aan de CPN door 
met grote inzet uitvoering te geven aan 
genomen program- en congresbesluiten. 

Het 29ste congres zal vooral in het teken 
staan van zelfbewust naar buiten optreden. 
Na de vernieuwde inzichten nu vernieuwde 
daadkracht. De CPN zal dan weer voor veel 
mensen een aantrekkelijke partij worden. 
Een ledenwerfcampagne zal dan succesvol 
zijn. 

Leo Molenaar 
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CRISIS, CONJUNCTUUR EN 
CONJUNCTUURPOLITIEK 

Inleiding 

De begrippen crisis en conjunctuur zijn 
volledig teruggekeerd in het middelpunt 
van de belangstelling. Dat geldt niet alleen 
voor de publieke opinie; ook voor wat 
betreft de economische theorievorming is 
hier sprake van een 'terug van wegge
weest'. Rond 1970 had bij een deel van de 
economen de gedachte postgevat dat de 
conjunctuurcyclus- de schommeling van 
de bedrijvigheid en daarmee gepaard 
gaande fluctuaties van de werkloosheid als 
een periodiek verschijnsel- uit de tijd zou 
zijn.' Stellig onder de indruk van een lang
durige periode van economische groei, 
waarin de conjunctuurcyclus de vorm 
aannam van beperkte fluctuaties rond een 
stijgende trend, meenden velen dat de 
'N.ew Economics' (de toepassing van de 
Keynesiaanse economische politiek in het 
kader van de gemengde economie: kapita
listische markteconomie plus overheidsin
grijpen) het kapitalisme beheersbaar had 
gemaakt. In de woorden van Paul Samu
elson: 
'De conjunctuurcyclus is bedwongen, zij 
het dat zij nog niet tot het verleden behoort. 
Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de de
mocratische gemengde economieën ooit 
weer de vroegere langdurige depressies 
zullen ervaren, zullen recessies zich onge
twijfeld blijven voordoen, hoezeer door 
middel van het fiscale en monetaire beleid 
hun frequentie, intensiteit en duur kan 
worden gematigd.'2 

1. Zie M. Bronfenbrennet (ed.), Is the business cy
cle obsolete?, New Vork 1971; in het bijzonder 
de bijdrage van R. Gordon en de kritiek van S. 
Menshikov. 

2. P. A. Samuelson, Handboek van de economie, 
Aula 1968, deel 1, pag. 381. 

Deze gedachte werd snel gesmoord door 
de terugval in de wereld-economie na 
1973. De krachten achter de economische 
groei bleken onvoldoende om een crisis 
van grotere omvang in 1974/1975 na de 
oliecrisis in 1973 te voorkomen. En de 
stabiliserende waarde van de conjunctuur
politiek door middel van begratingspolitiek 
en monetair beleid bleek onvoldoende om 
de schok te dempen. De inflatie versnelde 
en de werkloosheid steeg naar een hoog 
niveau. De beruchte stagflatie was een feit. 
Niet alleen was de conjuctuurbeweging in 
volle omvang terug, de crisis kreeg ook 
een nieuwe vorm: daling van de produktie 
en de vraag tegelijk met inflatie was een 
nieuw crisisverschijnseL Na een rouwpro
ces van enkele jaren zou de eerder ge
roemde gemengde economie daarvoor 
verantwoordelijk gesteld worden. De Key
nesiaanse economische politiek kwam 
onder zware kritiek te staan. 
Belangrijke stellingen van het marxisme 
lijken daarmee bevestigd. 
Kapitalistische economieën zijn naar hun 
aard onstabiel en tot crisis gedoemd. En 
opnieuw blijkt dat kapitalisme en volledige 
werkgelegenheid- een officieel beleden 
doel van de 'democratische gemengde 
economie'- elkaar niet verdragen. Duurza
me volledige werkgelegenheid vereist 
maatschappijverandering in socialistische 
zin. 
Wanneer we spreken over het belang van 
marxistische ontleding van crisisverschijn
selen als kritiek op de kapitalistische eco
nomie en de daarin heersende ideologie, 
dan vormen deze stellingen een boeiend 
uitgangspunt. Boeiend ook in de zin van 
dwingend, om de eenvoudige reden dat zij 
corresponderen met de feiten. Toch is het 
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laatste woord daarmee nog lang niet ge
zegd. 
Als we heersende opvattingen over crisis 
en crisispolitiek beschouwen blijkt snel dat 
de marxistische opvattingen, ondanks een 
juist uitgangspunt, daarop onvoldoende 
greep hebben. Over de ontwikkeling in het 
burgerlijk denken gedurende de meest 
recente periode en de verhouding van het 
marxisme daartoe is een uitgewerkter 
beschouwing op zijn plaats. 

Burgerlijke crisistheorie: een cirkelgang 

De beschouwing van crisis en conjunctuur 
is vaak bij uitstek een domein van het 
marxisme geweest. Marxisten gingen 
voorop bij het analyseren van de conse
quenties van klassentegenstellingen in de 
economie en van de oorzaken van even
wichtsverstoring, waar de burgerlijke eco
nomie de tendens naar evenwicht en 
maatschappelijke harmonie op de voor
grond plaatste. Dit laatste geldt met name 
voor de neo-klassieke school in het eco·· 
nomisch denken, die door de laatste eeuw 
heen het heersende denken in de economie 
vertegenwoordigt. Het uitgangspunt van 
die school is de evenwichtszoekende ten
dens van het marktmechanisme. De prijs 
is door het evenwicht van vraag en aanbod 
bepaald. Dat uitgangspunt wordt op de 
gehele economie overgeplant: bij voldoen
de bewegingsruimte voor de.prijzen is ook 
de economie als geheel in evenwicht. En 
dat wordt ook verondersteld te gelden 
voor de verhouding tussen arbeid en kapi
taal; loon en winst zijn bepaald door het 
evenwicht van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en kapitaalmarkt. In deze 
'beste van alle mogelijke werelden' (voor 
de bescheidenen: de minst slechte) is niet 
alleen voldaan aan het marktevenwicht. 
maar heerst ook harmonie van belangen. 
De burgerlijke economie maakt een cirkel
gang die steeds weer bij dit uitganspunt 
terugkeert. Terecht bekritiseert het marxis-
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me deze visie als bevestiging en verdedi
ging (apologie) van de bestaande orde. 
Want verstoring van het evenwicht, crisis, 
massawerkloosheid worden in die gedach
tengang steevast verklaard door oorzaken 
'van buitenaf' (oliecrisis; verkeerd staatsin
grijpen) dan wel door oorzaken die de 
werking van het marktmechanisme belem
meren (vakbonden!). 
De neoklassieke school ontleent zijn kracht 
van overtuiging aan de alledaagse ervaring. 
Als er een overaanbod van aardappelen is 
zal de prijs dalen. Als er werkloosheid is, 
komt als meest voor de hand liggende 
verklaring in aanmerking dat de lonen te 
hoog zijn. En zodra dat euvel hersteld is zal 
de werkloosheid verdwenen zijn. Het geloof 
in de algemene geldigheid van de even
wiehtsherstellende kracht van het markt
mechanisme maakt dat de neoklassieke 
econoom het 'voor alle praktische doelein
den' voldoende vindt om voor verklaring 
van de werkloosheid alleen naar de werking 
van de arbeidsmarkt te kijken 
Daarop spitste zich in de jaren dertig de 
kritiek van Keynes toe. 3 Er was een gewel
dige schok nodig om de vooroordelen van 
de neoklassieke economie te doorbreken. 
De geweldige omvang van de crisis en de 
werkloosheid in die periode droeg daartoe 
bij. De stelling van Keynes kwam erop 
neer dat kapitaalmarkt en arbeidsmarkt 
niet vanzelf in evenwicht worden gebracht. 
Onzekerheid over de toekomst zet zichzelf 
versterkende processen in werking die de 
economie van het evenwicht afvoeren. 
Met name wees hij de gedachte dat de 
arbeidsmarkt geïsoleerd kan worden bezien 
van de hand. Een politiek van algemene 
loondaling bij werkloosheid heeft invloed 
op de koopkracht en op het prijspeil. Daarin 

3. Keynes' meest bekende boek, de 'General The
ory' uit 1936, polemiseert allereerst met de ne
oklassieke opvatting over de werking van de ar
beidsmarkt, zoals verwoord door Pi go u in diens 
'Lapses trom Full Employment'. Zie ook het arti
kel van Piet de Vrije in Politiek en Cultuur, maart 
1983. 
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onderscheidt arbeid zich van andere pro
dukten. Daling van koopkracht kan leiden 
tot een algemeen dalen van bestedingen 
en prijzen. Deflatie is het gevolg, en de 
economie blijft op een laag peil steken; 
evenwicht bij werkloosheid (underemploy
ment equilibrium) werd dat genoemd. 
Terzake van de kapitaalmarkt wees Keynes 
erop dat de investeringen de belangrijkste 
evenwichtsverstorende factor in de econo
mie zijn, omdat ze beheerst worden door 
niet rationeel gefundeerde verwachtingen, 
door instincten (door Keynes ironisch 
aangeduid als 'animal spirits'). Met name 
de gedachte dat de arbeidsmarkt niet in 
afzondering kan worden bezien, m.aar 
alleen in samenhang met de gevolgen van 
veranderingen in het loon voor koopkracht 
en prijsvorming gaf aanleiding tot de ma
cro-economische beschouwingswijze 
waarin het verband tussen arbeidsmarkt, 
kapitaalmarkt en geldmarkt centraal staat. 
De Keynesiaanse revolutie vormde een 
breuk met het gevestigde evenwichtsden
ken. De eerste van onze marxistische stel
lingen werd ermee onderschreven: het 
kapitalisme is een onstabiel economisch 
mechanisme; crisis wordt niet vanzelf 
hersteld. Onze tweede marxistische stelling 
werd juist niet onderschreven. Volledige 
werkgelegenheid zou te bewerken zijn 
door hervorming en uitbreiding van het 
staatsingrijpen, met name door 'socialisatie 
van de investeringen'. Hoe socialisatie van 
de investeringen zou moeten plaatsvinden 
zonder socialisatie van de produktie bleef 
daarbij onhelder. Toch was de richtings
verandering duidelijk. De staat moest de 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor 
bestrijding van de werkloosheid. 
De Keynesiaanse theorie was in feite een 
compromis. Op economisch gebied door 
het gedeeltelijke afscheid van het neoklas
sieke dogmatisme: er.kenning van de on
stabiliteit van een kapitalistische markte
conomie, maar geen erkenning van funda
mentele klassentegenstellingen. Op politiek 
gebied betekende het een compromis met 

(delen van) de arbeidersbeweging, in het 
bijzonder de sociaal-democratie. 
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De burgerlijke economie bleef door dit 
compromis verdeeld. Aan de ene kant 
stonden zij die grotendeels vasthielden 
aan de evenwichtstheorie, in toenemende 
mate geruggesteund door de stabiele 
economische groei na de oorlog. Aan de 
andere kant een links-Keynesiaanse stro
ming die de neoklassieke evenwichtsthe
orie bleef bestrijden. De hoofdstroom 
werd gevormd door de neoklassiek-Keyne
siaanse synthese (Samuelson e.a.) die de 
theorie van Keynes integreerde in de even
wichtstheorie. 
Ook aan marxistische zijde bleven verschil
lende opvattingen staan. Sommigen ac
cepteerden de Keynesiaanse theorie als 
een stap in de richting van marxistische 
denkbeelden en in elk geval als het einde 
van de laissez faire gedachte. Anderen 
bleven de theorie van Keynes afwijzen als 
oppervlakkig en louter psychologisch ge
fundeerd. 
Om met het laatste te beginnen, de 
omschrijving van S. L. Wygodski (een 
econoom uit de Sowjet Unie) luidt: 
'Keynes is een vastbesloten verdediger 
van de belangen van het monopoliekapita
lisme. Tegelijk was hij zich bewust van de 
problemen waarvoor het tegenwoordige 
kapitalisme staat... Keynes verwerpt het 
vertrouwen in de zelfregulerende kracht 
van het kapitalistische mechanisme.'4 

Hoewel hij de begrippen van Keynes' the
orie beschouwt als niet meer dan 'een 
vertekende weerspiegeling van afzonderlij
ke verschijnselen van de algemene crisis 
van het kapitalisme in de burgerlijke the
orie' wijst hij er toch ook op dat Keynes 
scherpe kritiek leverde op de conservatieve 
economie. Wygodski lijkt zich op één punt 
aan te sluiten bij de linkse Keynesianen 
(zoals Joan Robinson) die 'nadrukkelijk 
gewezen hebben op de positieve betekenis 

4. S. L. Wygodsky, Der Gegenwärtige Kapitalis
mus, Moskou 1969, Köln 1972, pp. 407/8. 
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van verhoging van lonen en salarissen 
voor de toename van de totale vraag en 
voor de technische vooruitgang'. 5 

Aanzienlijk positiever is het oordeel van de 
Amerikaanse marxist Sweezy, die in zijn 
bekende boek The Theory of Capitalist 
Development (1942) de voorstellen van 
Keynes beschrijft als liberaal-kapitalistische 
hervormingsvoorstellen. Voor wat betreft 
de theoretische basis van die voorstellen 
meent Sweezy: 
'In het algemeen kan hun logische consis
tentie niet worden geloochend, niet op 
hun eigen gronden en evenmin op grond 
van de marxistische analyse van het repro
duktieproces. De kritiek op de Keynesiaanse 
theorieën van liberaal-kapitalistische her
vorming vindt derhalve zijn uitgangspunt 
niet in de economische logica, maar veeleer 
in de verkeerde (veelal impliciete) veron
derstellingen ten aanzien van de relatie ... 
tussen economie en politieke actie. De 
Keynesianen trekken het economische 
stelsel uit zijn sociale context en behande
len het als een machine die naar de werk
plaats wordt gestuurd om door een inge
nieur-staat te worden gerepareerd.' 
'De veronderstelling van liberale hervor
ming is dat de staat in een kapitalistische 
maatschappij. althans potentieel, een or
gaan van de maatschappij als geheel is dat 
ertoe gebracht kan worden te functioneren 
in het belang van de maatschappij als 
geheel.'6 

Inmiddels heeft, onder invloed van de 
crisis en met name als gevolg van het 
samengaan van crisis en inflatie, de Key
nesiaanse stroming sterk aan invloed 
ingeboet. Er is, zowel in de academische 
economie als in de praktijk van de econo
mische politiek een sterke conservatieve 
reactie gaande. De neoklassieke school 
tracht zijn stempel te drukken op de analyse 
van crisis en conjunctuurbewegingen. Het 

5. idem, pag. 407. 
6. P. M. Sweezy, The Theory of Capitalist Develop

ment, New Vork 1943, pp. 348/9. 
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is erg in de mode om de crisis af te schil
deren als straf op het schenden van de 
wetten van de markteconomie. Als zonde
bokken worden vooral aangewezen: 
- te hoge looneisen in het verleden, en in 

het algemeen het verstoren van de ar
beidsmarkt door de vakbonden; 
minimumloonbepalingen, die voorko
men dat arbeid tegen een lagere prijs 
wordt te werkgesteld;7 

- het regeringsbeleid in de jaren zeventig, 
dat niet tijdig werd aangewend om de 
inflatie te bestrijden, en daardoor een 
ontregelende factor werd. 

De oorzaak van crisisverschijnselen, met 
name van de werkloosheid, wordt goed
deels bij de arbeidende klasse gelegd. 
Flexibiliteit van de lonen, neerwaartse 
aanpassing van het reële loon, grotere 
loonverschillen, opheffing van bescher
mende bepalingen en beperking van via 
de staat gefinancierde sociale regelingen 
worden dan als voorwaarden gepresen
teerd om de werkloosheid te kunnen op
lossen. De werkloosheid heet weer (als in 
de jaren dertig): 'vrijwillige werkloosheid' 
-werkloosheid die alleen daarom bestaat 
omdat een lager loon niet aanvaard wordt. 
Het verhaal is eenzijdig en ideologisch 
vooringenomen. Het leidt tot leugenachtige 
generalisaties (zoals het Tante Truus
sprookje van minister Ruding). En het is 
hetzelfde als de standaard-verklaring van 
de werkloosheid in de jaren dertig. 
Er is echter een belangrijk verschil. Destijds 
ontstond de theorie van Keynes als reactie 
op juist die opvatting. Nu wint deze opvat
ting veld als een reactie op de Keynesiaanse 
theorie en economische politiek. Onder 
vlaggen als 'economie van de aanbodzijde', 
Reaganomics, of 'nieuw-klassieke econo
mie' wordt een gedaanteverandering van 

7. Zie bijvoorbeeld OESO, Economie Outlook, july 
1984, pag.11: 'Gezien de de mogelijkheid van 
een blijvende, verontrustend hoge werkloosheid 
in vele landen is er aanleiding om een heel scala 
arbeidsmarktregelingen kritisch te bezien 
waaronder de minimumloonbepalingen.' 
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de economische politiek niet alleen bepleit, 
maar in belangrijke mate ook uitgevoerd. 
De burgerlijke crisistheorie doorloopt daar
mee een cirkelgang, en keert in vele op
zichten naar de voor-Keynesiaanse theorie 
terug. Massawerkloosheid is geen uiting 
van een algemene onevenwichtigheid, 
hooguit van een specifieke. Op de conse
quenties van die verschuiving in de gang
bare theorie voor het economisch beleid 
komen we later terug. 

Crisis als structureel verschijnsel 

De economische ontwikkeling van Neder
land is sedert de eerste oliecrisis in 1974 in 
fundamenteel andere verhoudingen terecht 
gekomen. De wereldeconomie veranderde 
en kwam in stagnatie te verkeren. Men 
kan, zoals veelal in marxistische analyses 
gebeurt, de eerste tekenen van ommekeer 
eerder situeren. Aan het eind van de jaren 
zestig was al duidelijk dat in vele landen 
belangrijke veranderingen voor de deur 
stonden. De oorsprong van crisisverschijn
selen ligt in de hoogconjunctuur. Marxisten 
wijzen daarbij dikwijls op de volgende pun
ten: 
-In een aantal belangrijke bedrijfstakken 
treden verzadigingsverschijnselen op: 
auto-industrie, chemie, staal, scheeps
bouw, enz. Het verflauwen van de vraag 
naar eindprodukten heeft een uitvergroot 
effect op de produktie van toeleveranciers 
van basismaterialen en produktiemidde
len. 
-De ongekende economische groei is 
gefinancierd met vreemd vermogen. De 
financiële structuur van de ondernemingen, 
ook de grotere, verslechtert. Het rendement 
neemt over het geheel genomen af. 
-De economische groei heeft geleid tot 
schaarste aan arbeidskrachten. Naast toe
nemende immigratie van buitenlandse 
arbeidskrachten leidt dit tot pogingen van 
ondernemerszijde om de produktie te 
rationaliseren door het vervangen van 
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arbeidskrachten door machines; vervan
ging van versleten produktiemiddelen gaat 
steeds meer gepaard met uitstoot van 
arbeidskrachten. Bovendien vinden in de 
tweede helft van de jaren zestig al vele 
bedrijfssluitingen en massa-ontslagen 
plaats. De verhevigde (ook internationale) 
concurrentie uit zich in een concentratiebe
weging waarbij bedrijven en bedrijfs
onderdelen worden afgestoten. 
- Het kapitaal zoekt een uitweg, enerzijds 
in de vorm van kapitaaluitvoer en verplaat
sing van bedrijven en produktieprocessen 
naar gebieden met hogere winstmogelijk
heden; anderzijds in speculatieve richtin
gen, zoals het aanleggen van speculatieve 
voorraden grondstoffen, speculatie in 
onroerend goed, geldhandel, etc. 
-De werkers kunnen vooralsnog de schaar
ste aan arbeidskrachten omzetten in een 
hogere levensstandaard en sociale voor
zieningen. De sociale strijd laait in de mees
te landen van West-Europa op, ook in 
Nederland. Het aandeel van de lonen neemt 
in de meeste landen toe ten opzichte van 
het aandeel van de winsten in het nationaal 
inkomen, met name sedert het eind van de 
jaren zestig. 8 Dat herinnert aan Marx' be
kende gezegde: 
'Het schijnt dus dat de kapitalistische pro
duktie van goede of kwade wil onafhanke
lijke voorwaarden impliceert, die zo'n 
betrekkelijke welvaart van de arbeiders
klasse slechts tijdelijk toelaten, en wel 
altijd alleen maar als stormvogels van een 
crisis.'9 

In de woorden van Marx gaat het hier dus 
om een voorbode, niet om de oorzaak van 
crisisverschijnselen. 
-De inflatie neemt zeer sterk toe, en raakt 
in veel landen 'in dubbele cijfers'. Dat blijkt 
veel meer te zijn dan een 'gewone' golf 

8. Zie bijvoorbeeld J. Mazier, Growth and Crisis- a 
Marxist lnterpretation, pag. 51 in A. Boltho (ed), 
The European economy, Growth and Crisis Ox
ford 1982. 

9. K. Marx, Das Kapital, Band 1/, Berlin 1966, pp. 
409/10. 
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van prijsstijgingen bij hoogconjuctuur. De 
inflatie is geworteld in het hele stelsel van 
staatsingrijpen in de economie. 
Dit alles geeft een beeld van de niet gelijk
matige, niet harmonische economische 
groei. Deze kenmerken gelden voor de 
landen van West-Europa vrij algemeen. In 
die zin is de Nederlandse economie niet 
alleen sterk afhankelijk van de internatio
nale ontwikkelingen, maar door de verwe
venheid met andere economieën ook een 
afspiegeling van die internationale ontwik
kelingen. 
De kern van de marxistische interpretaties 
van de crisisverschijnselen in de westerse 
economieën is, gegeven het bovenstaande, 
de ongebreidelde en overmatige accumu
latie van kapitaal gedurende de hoogcon
junctuur. Een zo snelle uitbreiding van het 
kapitaal schept een behoefte aan winst en 
tegelijk een behoefte aan afzetmogelijkhe
den, die daarmee tegenstrijdig is. Om de 
winst te vergroten moet de consumptie 
van de bevolking omlaag. Wil de afzet 
voldoende blijven dan mag daarentegen 
de uitbreiding van kapitaal niet blijven 
versnellen ten opzichte van de koopkrach
tige vraag. In deze zin is de economische 
crisis in het kapitalisme telkens terug te 
voeren tot klassenposities; om de winst 
voort te brengen moet de uitbuiting van 
de arbeid worden opgevoerd, om de winst 
te 'realiseren' (te gelde te maken) bij de 
verkoop van produkten zou de consumptie 
een bredere basis moeten hebben dan 
louter het inkomen van de loonafhankelijke 
klasse. Deze gedachte over de oorsprong 
van crises wordt tot Marx aangeduid als 
een tegenspraak tussen de onophoudelijke 
ontwikkeling van de produktieve krachten 
en de beperktheid van de consumptie. Die 
tegenspraak is de grondslag van de 
overproduktie. 10 In Das Kapital (band 111) 
wordt die gedachte uitgewerkt tot de the
orie van de overproduktie van kapitaal, de 

10. Zie bijvoorbeeld zijn Theárieen über den Mehr
wert,Band 11, pag. 528 
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overproduktie van machines, grondstoffen 
enz. waarvoor geen winstgevende aan
wendingen meer voorhanden zijn gegeven 
de bestaande uitbuitingsverhoudingen. 11 

'De voorwaarden voor de directe uitbuiting 
en die voor de realisatie ervan zijn niet 
identiek. Deze zijn niet alleen naar tijd en 
plaats van elkaar onderscheiden, maar ook 
begripsmatig. De eersten worden slechts 
begrensd door het produktief vermogen 
van de maatschappij, de laatsten echter 
door de proportionaliteit der verschillende 
bedrijfstakken en door het consumptiever
mogen van de maatschappij. Dit laatste is 
evenwel niet bepaald door het absolute 
produktievermogen, noch door het absolu
te consumptievermogen; maar door het 
consumptievermogen dat berust op tegen
strijdige (antagonistische) verhoudingen 
bij de inkomensverdeling, waardoor de 
consumptie van de grote massa in de 
maatschappij beperkt wordt tot een 
slechts binnen nauwe grenzen te verande
ren minimum.' 12 

Die basisgedachte komt met allerlei nuan
ceringen, en ook meningsverschillen over 
de uitwerking, bij vele marxistische auteurs 
terug. 13 

De marxistische opvatting bestempelt 
crisis als een structureel verschijnsel in het 
kapitalisme. Daarmee is crisis uiteraard 

11. Das Kapita/, Band 111, hoofdstuk 15. 
12. Das Kapita/, Band 111, Berlin 1966, pag. 254. 
13. Zie bijvoorbeeld Le Capita/isme monopoliste d' 

Etat, Paris 1971 door P. Boccara e.a., waarin de 
overaccumulatie van kapitaal wordt uitgewerkt 
tot centrale oorzaak van de structurele crisisver
schijnselen in het tegenwoordige kapitalisme. 
(Ook onder de titel Der Staatsmonopolistische 
Kapitalismus, Berlin 1972.) Daarnaast is er in 
Frankrijk een groep auteurs die de nadruk legt op 
het kapitaalintensieve karakter van de kapitaal
accumulatie, zie bijvoorbeeld het eerder ge
noemde artikel van J. Mazier. 
Ook auteurs als M. ltoh, Waarde en crisis, Gro
ningen 1983, hoofdstuk 6; E. Mandel, The Se
cond Slump, London 1978, chapter 5, J. Gouver
neur, Contemporary Capitalism and Marxist 
Economics, Oxford 1983, chapter 9 baseren hun 
verklaring van de stagnatie sedert het begin van 
de jaren zeventig op de overaccumulatie van ka
pitaal. 
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geen permanent verschijnsel. Er blijft spra
ke van opgaande en neergaande bewegin
gen van de bedrijvigheid, een conjunctuur
beweging die zich manifesteert in conjunc
turele crises en conjunctureel herstel. 

Een tekortkoming van de marxistische 
crisistheorie is dat veelal het tijdsbestek 
waarin crisisoorzaken hun werking uitoefe
nen niet exact wordt bepaald. Het gevolg 
daarvan is dat structurele en conjuncturele 
crisiverschijnslen niet goed van elkaar 
onderscheiden kunnen worden. Dat heeft 
veel te maken met de ingewikkeldheid van 
de marxistische aanpak. Crisis wordt afge
leid uit de grondtrekken van de maat
schappij, maar de onmiddellijke oorzaken 
van crisis kunnen heel verscheiden zijn. 
Dat te analyseren is natuurlijk een heel 
ambitieus project. 
Veelzijdigheid is de grote verdienste van 
de marxistische benaderingswijze. In te
genstelling tot wat vaak wordt gezegd is 
het allerminst een 'monocausale' theorie 
(een theorie die vanuit één oorzaak werkt). 
Integendeel, er wordt getracht een totaal
beeld samen te stellen van elkaar beïn
vloedende factoren. 

De laatste tien jaar 

Hoe manifesteert de crisis zich nu gedu
rende de laatste tien jaar? In het bestek 
van dit artikel laat zich dat niet in detail 
demonstreren. We zullen ons beperken tot 
een paar belangrijke feiten voor Nederland 
(zie tabel). 
De kern van de zaak lijkt te zijn: een verdie
ping van de conjuncturele crises langs een 
trend van afnemende economische groei
met name sedert het begin van de jaren 
zeventig. De beide laatste conjuncturele 
crises laten dat zien. 
In 1974/75 trad een plotselinge daling van 
de produktie op gevolgd door een vrij snel 
herstel in 1976. De produktie van bedrijven 
groeide daardoor over de periode 1973-
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1978 slechts 2,5 procent per jaar, tegen 6 
procent in de tien jaar daarvoor. De con
juncturele crisis van het begin van de jaren 
tachtig (1980-1983) was langduriger en 
hardnekkiger. Alles wijst erop dat het her
stel ook veel moeilijker van de grond komt; 
tekenend is in elk geval dat de verwachtin
gen in het algemeen laag gespannen zijn 
(voorbeeld: de ramingen van het CPB voor 
de periode 1984-1987 liggen rond de 2 
procent groei per jaar). De gemiddelde 
produktiegroei in de periode 1978-1983 
bedroeg precies nul. 
Daarmee samenhangend is de werkloos
heid aan het einde van de conjuncturele 
crisis veel en veel hoger dan in de jaren ze
ventig. 
Een belangrijk verschil tussen de beide 
laatste vijfjaarsperioden is voorts het infla
tietem po. Gedurende 1973-1978 is de 
prijsstijging hoog (8 procent per jaar), en 
in de periode 1978-1983 belangrijk lager 
(ruim 5 procent). 

Enkele gegevens voor de Nederlandse 
economie 
(Verandering per jaar in procenten) 

Goederenuitvoer 
Produktie van bedrijven 
(groei) 
Reëel nationaal inkomen 
Inflatie (consumptie
prijspeil) 
Koopkracht (modaal) 
Loonstijging 
Bedrijfsinvesteringen 

Niveau van grootheden 

Werkloosheid (x1000) 
Werkgelegenheid (x1 000) 
Arbeidsinkomensquote 
in% (niet gecorrigeerd) 
Financieringstekort 
overheid (in% NNI) 

'63/'73 '73/'78 '78/'83 
12 2,2 3,5 

6 2,5 0 
5,5 1,7 -0,4 

6 8 5,2 
4 2,7 -1,5 

12 11 5 
6,5 1,2 -2,8 

1963 1973 1978 1983 

33 110 273 800 
4385 4685 4713 4524 

75 80 78 75 

3,5 2 4,2 10,8 

De versnelling van de inflatie aan het eind 
van de jaren zestig en het begin van de 
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jaren zeventig ging gepaard met een stij
ging van het loonaandeel in het nationaal 
inkomen (de zogenaamde arbeidsin
komensquote); de daling van het inflatie
tempo aan het eind van de jaren zeventig 
en vooral in het begin van de jaren tachtig 
leidde daarentegen tot een verhoging van 
het winstaandeel (een daling van de ar
beidsinkomensquote). 
Gedurende de laatste tien jaar is ~prake 
van een duidelijke stagnatie in de accumu
latie van kapitaal. De rendementsverwach
tingen waren in het algemeen gering (en
kele sectoren uitgezonderd), de rente nam 
toe in verhouding tot de prijsstijging. Ook 
de afzetverwachting en, die van belang zijn 
voor de investeringen waren laag, terwijl 
de onderbezetting van het produktie-appa
raat vooral in de perioden van neergaande 
conjunctuur aanzienlijk was. Het kapitaal 
zocht uitwegen in de vorm van kapitaaluit
voer en de binnenlandse investeringen 
liepen terug. 

In het voorgaande hebben we aandacht 
besteed aan marxistische ideeën over het 
ontstaan van deze verschijnselen. Wat zegt 
de burgerlijke economie ervan? In de een
voudigst mogelijke vorm is het verhaal dit: 
'Hoe kwam het dat we het economische 
spoor bijster zijn geraakt? Had het beleid 
van de overheid daar iets mee te maken? 
Reeds enige jaren wordt (in de Miljoenen
nota) geconstateerd dat een belangrijke 
oorzaak van onze economische malaise is, 
dat de stijging van de reële lonen sedert 
het begin van de jaren zestig groter is 
geweest dan de groei van de arbeidspro
ductiviteit. Een van de oorzaken daarvan 
was dat de voordurend stijgende druk van 
belastingen en premies werd afgewenteld 
op de bruto lonen.' 
Aldus prof. Korteweg, thesaurier-generaal 
van het ministerie van Financiën op de 
derde dinsdag in 1984.14 Maar niet alleen 
in ons land wordt dit naar voren gebracht. 
In wat andere bewoordingen zegt de Britse 
econoom J. Meade hetzelfde: 
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' ... de ziekte van de stagflatie wordt in 
wezen veroorzaakt door de combinatie van 
twee ontwikkelingen: 
1. de algemene toepassing van een Keyne
siaanse politiek van uitbreiding van de 
totale bestedingen via begratingspolitiek 
en monetaire politiek, tot ongeacht welk 
niveau dat nodig is om volledige werkgele
genheid te handhaven; en 
2. de toegenomen bereidheid en het ver
mogen van vakbonden en dergelijke pres
siegroepen om een bepaalde toename van 
de levensstandaard na te streven, zelfs als 
die de beschikbare produktiestijging te 
boven gaat .. .' 15 

Korteweg staat bekend als monetarist, 
Meade als Keynesiaan; maar waar het 
gaat om de oorzaken van de crisis komen 
de opvattingen weer dicht bij elkaar: de 
loonstijging is te hoog en de overheid 
sanctioneert dat door te blijven streven 
naar volledige werkgelegenheid. Dat is wel 
een heel eenzijdige verklaring, die dichtbij 
de 'klassieke' verklaring komt. Als de lonen 
maar dalen en de winsten toenemen komt 
volgens deze gedachtengang het proces 
van kapitaalaccumulatie weer in evenwicht; 
daar moet het overheidsbeleid op gericht 
zijn. 
Deze visie deugt niet om een aantal rede
nen. 

1. De lonen stegen in het midden van de 
jaren zestig tot het midden van de jaren 
zeventig sneller dan de arbeidsproduktivi
teit doordat ze daarvoor relatief laag waren. 
Er was een overgang van overvloed van 
arbeidskrachten naar schaarste aan ar
beidskrachten als gevolg van snelle econo
mische groei. De situatie met lage lonen 
was allerminst 'evenwichtig'. 

14. Deze stelling is bepaald niet nieuw. Het CPB 
kwam in 1974 alm et cie zogenaamde arbeidskos
ten theorie van de werkloosheid. Zie bijvoorbeid 
De Klerk, Van der Laan en Thio, 'Unemployment 
in the Netherlands', Cambridge Journalof Econ
omics, 1977 nr. 3. 

15. Zie J. Meade, Stagflation, volume I, Wage fixing, 
London 1982, pp. 2,3. 



Politiek en Cultuur 

2. Stijging van de lonen en daarmee ver
bonden uitgaven (sociale uitkeringen bij
voorbeeld) was noodzakelijk om de vraag 
en daarmee de economische groei in stand 
te houden. Zeker in Nederland breidde de 
binnenlandse vraag zich in het algemeen 
langzamer uit dan de export. Loonstijging 
was geen gevolg van het optreden van 
'pressiegroepen' alleen; het was een lo
gisch gevolg van de economische situatie. 

3. In een situatie van kapitaalschaarste 
(zoals in de eerste twee decennia na de 
oorlog) leiden lage lonen tot een grote 
vraag naar kapitaalgoederen. De investe
ringen zijn dan hoog. In een situatie van 
kapitaalovervloed (zoals in de jaren zeven
tig en begin jaren tachtig) leidt verlaging 
van het loonpeil niet tot stijging van de 
vraag naar kapitaalgoederen, maar tot 
vraaguitval. 16 In zo'n geval zal eerst een 
lange periode van kapitaalvernietiging 
optreden voordat de hogere winsten op
nieuw tot investeringen leiden. Toch is dat 
hetgeen in de huidige omstandigheden 
blijkbaar wordt geprefereerd door onder
nf!mers en regeringen. 
Volgens de eerder geschetste marxistische 
opvatting geldt in een periode van crisis 
dat de lonen te hoog zijn in verhouding tot 
de winstbehoefte van het kapitaal, en te 
laag in verhouding tot de afzet die nodig is 
om de winsten te realiseren. 17 Men bena
drukt in de hierboven weergegeven opvat
ting dus maar één kant van het dilemma
de verschuiving in de inkomensverdeling 
ten nadele van de winsten. De Keynesiaan
se overheidspolitiek, die erop gericht was 
het dilemma te overbruggen, eventueel 
ten koste van de inflatie, wordt daarmee 
terzijde geschoven. 

16. Zie bijvoorbeeld de uiteenzetting van J. Eatwell 
in een debat met A. Heertje, gepubliceerd in 
Tijdschrift voor Politieke Economie, sept. 1981, 
pp.19-21 

17. Zie bijvoorbeelrJ K. Marx, Das Kapital, Band 11, 
Berlin 1966, pag. 318. 
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De conjunctuurpolitiek 

De geschetste verschuiving in de opvattin
gen over stagnatie en inflatie in de burger
lijke economie heeft vergaande gevolgen 
voor de economische politiek. Dat mani
festeert zich vooral in de steeds toenemen
de voorrang voor 'inflatiebestrijding' ten 
koste van de bestrijding van de werkloos
heid. In de nasleep van de crisis van 1974-75 
bleef de inflatie hoog, ondanks de opgelo
pen werkloosheid. Het beleid reageerde in 
de meeste landen vrij passief op de crisis. 
De werkloosheid werd niet actief bestreden, 
maar men verliet zich op de automatische 
stabilisatoren: de werkloosheidsuitkerin
gen schiepen enige extra vraag. De begro
tingstekorten liepen op als gevolg van de 
recessie, terwijl de geldpolitiek vrij ruim 
bleef. Zowel inflatie als werkloosheid ble
ven hoog. 
Zoals het rapport van de Commissie van 
Economische Deskundigen van de SER 
'Conjunctuurbeleid in de jaren tachtig' 18 

het stelt: Er werd op traditionele wijze 
gereageerd. Het geringe succes van deze 
politiek leidde tot scherpe kritiek op de 
Keynesiaanse economische sturingsme
chanismen, vooral van de zijde van de 
monetaristen. Zij bepleiten: 
1. minder aandacht voor werkloosheids

bestrijding; dat is niet nodig, omdat het 
marktmechanisme daarvoor zorgt; 

2. geen sturing van de economie, maar 
werken met vaste regels. De overheid 
ontregelt de economie; 

3. absolute prioriteit voor inflatiebestrij-
ding via de krapgeldpolitiek. 

Die ideeën hebben in sterke mate het beleid 
bepaald vanaf het eind van de jaren zeven
tig (in de VS met name sedert 1979). 
Ook het kabinet-Lubbers voert een beleid 
dat daarmee verwant is. Zoals de genoem
de SER-commissie stelt: 
'Na het in 1976 optredende conjunctuur-

18. SER, rapport 84 13, 1984, pag.5. 

I 
' 
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herstel lijkt het beeld zich te hebben gewij
zigd. In plaats van op de zich na 1979 inzet
tende neergang met een beleid gericht op 
het stimuleren van de bestedingen te re
ageren, is het begrotingsbeleid overwe
gend aan de krappe kant gebleven. Dit 
wekt de indruk dat het traditionele con
junctuurbeleid heeft afgedaan. De nadruk 
lijkt in het beleid te zijn verschoven van de 
macro-economische instrumenten van het 
bestedingsbeleid naar maatregelen die ten 
doel hebben de werking van de markten 
en de structurele rendementsposities te 
verbeteren .'19 

De regeringspolitiek treedt terug waar het 
gaat om de bestrijding van de werkloos
heid. Dat komt vooral tot uiting in het feit 
dat op dat terrein geen doeleinden meer 
gesteld worden. Men beperkt zich tot zoge
naamde financiële 'tussen doelen' zoals 
beperking van de financieringstekorten 
van de overheid, beperking van de mone
taire financiering. 
Zoals W. Buiter en M. Milier zeggen in een 
beoordeling van de economische politiek 
van de Thatcher-regering :20 

'Het meest dramatische verschil in de 
benadering van de economische politiek 
door de Thatcher-regering met alle voor
gaande naoorlogse regeringen was de 
beslissing om niet langer het economisch 
beleid te formuleren in termen van uit
eindelijke doelen zoals werkgelegenheid, 
inflatie of produktie, maar om in plaats 
daarvan zich te concentreren .op financiële 
tussendoelen. Hoe dergelijke doeleinden 
dan herzien zouden moeten worden in het 
licht van de economische omstandigheden 
werd nooit uitgesproken.' 
Men trachtzo-tegen elke prijs- de inflatie 
terug te dringen. Wat men pleegt te noe
men een 'managed recession'- een bewust 
gestuurde economische teruggang- speelt 

19. SER 1984, pag. 5 
20. W. Buiter, M. Miller, Changing the Rules; the. 

Economie Consequences of the Thatcher Regi
me, in Brookings Papers on Economie Activity, 
1983 nr, 2, pag. 364. 
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daarbij een grote rol. De werkloosheid die 
eruit voortvloeit wordt gebruikt als schok
effect om de inflatie terug te dringen en de 
inkomensverdeling ten gunste van de 
winsten te sturen. 
In hoge mate zijn verschillende regeringen 
daarin geslaagd- en dat is de belangrijkste 
uitkomst van het 'monetaristisch experi
ment'. In ons land geldt als uitkomst van 
de ongekend diepe recessie van het begin 
van de jaren tachtig een drastische verho
ging van de kapitaalinkomens ten laste 
van de lonen en uitkeringen. In Engeland 
is het niet anders. Zoals Meade opmerkt: 
'Om inflatoire druk te voorkomen en inder
daad de inflatie van lonen en prijzen te 
verminderen kan men een politiek van 
beperking van de bestedingen uitvoeren, 
zo dat massale werkloosheid en de con
currentie van braakliggende economische 
middelen de stijging van nominale lonen 
en prijzen tegenhoudt; en alle gepraat 
over monetarisme terzijde: dat is wat de 
huidige regering in Engeland doet.'21 

De praktijk: een nieuw-klassieke 
concensus? 

Is het nu zo dat het monetaristisch program 
in volle omvang wordt uitgevoerd? Niet in 
de dogmatische vorm waarin het wordt 
gepropageerd. Er is, zoals vele Keynesianen 
opmerken, ook in de 'monetaristisch' be
stuurde landen (VS, Engeland) geen sprake 
van het volledig achterwege blijven van 
sturing. Volgens Buiter en Milier bijvoor
beeld kan de opvatting van de Engelse 
regering niet gelijk gesteld worden met de 
simpele opvattingen van de 'nieuw-klas
sieke' economen, die het monetarisme in 
extreme vorm propageren. Maar wel is de 
inzet van de economische politiek radicaal 
veranderd. Zoals dat met de komst van het 
no-nonsense kabinet in ons land ook ge
beurd is. De ineenstorting van de neoklas-

21. Meade, op. cit. pp. 153/54. 
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siek-Keynesiaanse synthese heeft er wel 
toe geleid dat de nieuw-klassieke opvattin
gen diep doorgedrongen zijn in het denken 
over het economisch beleid. 
Zo bepleit de eerder genoemde econoom 
Meade een nieuwe vorm van economische 
politiek, die hij nieuw-Keynesiaans noemt, 
maar die in feite heel dicht bij de gangbare 
praktijken van het moment in landen als 
Nederland, West-Duitsland e.a. staat. 
De traditioneel-Keynesiaanse zienswijze is 
dat de begrotingspolitiek gehanteerd moet 
worden om de werkgelegenheid en de 
produktie te sturen. Maar dat levert volgens 
Meade alleen maar inflatie öp. Conclusie: 
gebruik de begratingspolitiek om cje inflatie 
te bestrijden door de nominale overheids
uitgaven aan een vaste groeiregel te bin
den. Dat is een ander uitgangspunt dan 
dat van de monetaristen, die een vaste 
geldgroeiregel hanteren, maar niet zo heel 
veel anders; het is wat 'praktischer'. De 
traditioneel-Keynesiaanse opvatting is dat 
de inflatie moet worden bestreden met 
loon- en prijspolitiek. Dat werkt volgens 
Meade niet door het opereren van pressie
groepen (zoals vakbonden). Conclusie: 
gebruik de loonpolitiek als instrument van 
werkgelegenheidspolitiek, Dat wil zeggen 
dat de verantwoordelijkheid voor de werk
loosheid weer bij de werknemers wordt ge
legd. 
Een 'omkering' dus van de instrumenten 
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van de economische politiek. 
Ondanks deze zoveelste nieuwigheid gaat 
het hier om een oud recept. Het is in hoge 
mate een compromis van de orthodox
Keynesiaanse politiek met de 'nieuw-klas
sieke' economische politiek. Geen dogma
tisme over een niet-actieve economische 
politiek, maar wel het overnemen van de 
inzet van de nieuw-klassieke gedachten
gang. Zo dreigt zich dus een 'nieuw-klas
sieke synthese' af te tekenen, waarbij het 
belang van werkloosheidsbestrijding on
dergeschikt wordt gemaakt aan de belan
gen van de ondernemers. De overheidspo
litiek blijft wel actief in deze opvatting, 
maar plaatst zich tamelijk ondubbelzinning 
op het standpunt van de kapitaalbelangen. 
Als een vermindering van het loonaandeel 
door de werkenden niet wordt geaccep
teerd, wordt dat 'teruggegeven' in de vorm 
van lagere overheidsuitgaven en hogere 
werkloosheid. 
Dat betekent een grote stap terug vergele
ken bij de inzet van de in het verleden 
gebruikelijke economische politiek. 
Het bekritiseren van deze opvattingen 
vanuit een marxistische analyse van de 
crisisverschijnselen en van het economisch 
beleid is daarom van grote betekenis voor 
het ontwerpen van alternatieven voor dit 
type van staatspolitiek. 

Boe Thio 



Politiek en Cultuur 72 

Een evaluatie van het werk in het Europees Parlement. Eenzijdig bekeken vanuit de 
praktische gang van zaken. Eigenlijk een verhaal over futiliteiten, die bij elkaar zo we
zenlijk zijn dat ze samen leiden tot de conclusie dat het werk in het Europees Parlement 
nog erger is dan we dachten toen we er aan begonnen. 
Het gaat dus niet over de kwestie van bevoegdheden die dit parlement niet heeft en 
volgens sommigen wel en volgens anderen niet zou moeten krijgen. Alhoewel het pro
bleem van de bevoegdheden een groot dilemma is, zijn er nog vele andere zaken die 
een democratisch functioneren van het parlement onmogelijk maken. 
Het Europees Parlement is een soort pressiegroep. Zijn besluiten, in de vorm van resolu
ties, kan het kenbaar maken aan de Europese Commissie en de Ministerraad en die 
kunnen bezien wat ze er wel of niet mee doen. Het oogt allemaal nogal vrijblijvend en 
dat is het in de praktijk ook wel. 
Maar goed, als je besloten hebt om aan zo'n pressieparlement deel te gaan nemen dan 
probeer je dat uiteraard zo goed mogelijk te doen en natuurlijk doe je dan je best om 
besluiten door het parlement te krijgen, die bij uitvoering iets te betekenen hebben -
ook al weet je dat uitvoering van die besluiten meestal een illusie is. 

HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE 
DEMOCRATIE 

Waarom functioneert dat Europese 
Parlement zo slecht? 

Om te beginnen werkt dit parlement op 
drie verschillende locaties: Straatsburg 
voor de plenaire zittingen, Brussel voor de 
commissievergaderingen en fractiesecreta
riaten en tot slot Luxemburg, waar de 
administratie en diensten van het parle
ment zich bevinden. Parlementsleden 
komen zelden in Luxemburg en recht
streekse contacten met deze diensten zijn 
dan ook vrijwel uitgesloten. 
De vertaaldienst is bijvoorbeeld uitermate 
belangrijk, omdat alles wat in de fractie 
besproken moet worden eerst in de ver

schillende talen vertaald moet zijn. Vertalin
gen laten minimaal één week, maar meestal 

langer op zich wachten en het is dan ook 
nodig om al weken voor de fractievergade
ringen de voorbereiding hiervan ter hand 
te nemen. Dat is een van de belangrijke 
oorzaken waardoor fractievergaderingen 
vaak zeer moeizaam verlopen. 

De plenaire zittingen zijn geconcentreerd 
in dertien weken per jaar in Straatsburg. 
Dus met 434 leden uit tien verschillende 
landen met zeven verschillende talen één
maal in de vier weken naar Straatsburg. 
Niet alleen de leden natuurlijk, maar ook 
hun medewerkers, vertaaldienst en tolken, 
honderden kisten vol met papier, kamerbe
waarders, chauffeurs, veiligheidsdienst 
(niet te zuinig overigens). kortom het hele 
apparaat. 
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De concentratie van dit in omvang grote 
parlement op één week per maand betekent 
bijna altijd een overvolle agenda. Een 
agenda trouwens, waar je je nauwelijks op 
kunt voorbereiden doordat die om techni
sche redenen vaak niet eens voor het ver
trek uit Nederland bekend is. Soms is die 
agenda enige dagen voor de zitting nog 
net toegestuurd, maar het is geen uitzon
dering dat je de agenda pas te zien krijgt 
als je in Straatsburg arriveert. Je komt dus 
onvoorbereid en met lege handen in 
Straatsburg aan. Dat betekent snel zoveel 
mogelijk uitzoeken wat echt belangrijk lijkt, 
zo mogelijk hiervan nog stukken opzoeken 
en dan nog proberen daar iets zinnigs mee 
te doen. 
Tientallen resoluties en rapporten zijn er in 
zo'n zittingsweek aan de orde met daarbij 
weer eens per resolutie tientallen amende
menten. Dit soort werk een beetje serieus 
aanpakken kan dan ook alleen maar als je 
echt alleen de belangrijke zaken er uit pikt 
en als je binnen de fractie het werk zorg
vuldig verdeelt. Dat vereist wel enige be
trouwbaarheid van de fractiegenoten. Om 
het parlementaire werk voor te bereiden 
moet je veelvuldig fractievergaderingen 
tijdens de zittingsweek beleggen, want 
vóór die tijd weet eigenlijk niemand wat er 
precies aan de orde komt. 

Wegens de overvolle agenda wordt strak 
de hand gehouden aan de spreektijdrege
ling. ledere fractie krijgt per dag een aantal 
minuten spreektijd, grote fracties meer en 
kleine fracties minder. Die spreektijd is een 
lachertje. Om een fatsoenlijk betoog te 
kunnen houden moet je toch in in alle rust 
minimaal vijf minuten kunnen spreken. 
Maar in het Europese Parlement hoeft dat 
niet, want daar is toch geen sprake van 
serieuze debatten. Wat zich daar afspeelt 
is, dat de verschillende sprekers verklarin
gen afleggen. 'Debatten' in dit parlement 
vinden vrijwel altijd in één termijn plaats. 
Dat zijn dus geen debatten. De enige de
batten die nog de moeite waard zijn, zijn 
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dan ook de ordedebatten. 
Een extra probleem bij de spreektijdrege
ling is dat ervan uitgegaan wordt dat ie
mand namens de fractie spreekt. Maar 
fracties in het EP zijn bijna per definitie 
verzamelingen van verschillende menin
gen. Als voorbeeld noem ik hier de fractie 
van communisten en geestverwanten 
waar de PCI, de PCF, KKE, KKEes en SF 
een plaats in hebben gevonden. (De PCI en 
de PCF hebben een totaal verschillende 
visie op de EG. De KKE en KKEes zijn twee 
Griekse communistische partijen, die elkaar 
naar het leven staan. De Deense SF is 
voortgekomen uit de KP Denemarken en 
vaart een koers die vergelijkbaar is met de 
onze.) Deze verzameling van politieke 
meningsverschillen in één fractie komt 
natuurlijk ook bij andere fracties voor. 
Als er in het EP gedebatteerd wordt over 
belangrijke kwesties is het dan ook heel 
normaal, dat er uit één fractie meerdere 
sprekers zijn. Zo gaat dat in de Regenboog 
ook. De Deense Volksbeweging of de 
Vlaamse Volksunie hebben iets anders te 
vertellen dan de GRAEL-mensen. De 
spreektijd die die fractie per dag toebedeeld 
krijgt, moet dus verdeeld worden over 
verschillende onderwerpen van die dag en 
verdeeld worden over de verschillende 
groepen in de fractie. In de praktijk leidt 
dat er toe dat vier minuten spreektijd voor 
een onderwerp een enorme luxe is en dat 
twee minuten normaal is. Dat betekent dus 
even iets roepen. Zorg vooral dat de es
sentie van je verhaal niet in de laatste zin 
zit, want de kans is groot dat niemand die 
meer verneemt als je de spreektijd over
schrijdt. Bij deze spreektijdregeling is het 
gebruik dat als je het woord krijgt, de regie 
je microfoon inschakelt en dat dan de klok 
voor iedereen zichtbaar gaat lopen. Ziet de 
voorzitter dat de tijd om is, dan schakelt de 
regie de microfoon weer uit. Het ligt een 
beetje aan de voorzitter of je de laatste zin 
nog uit mag spreken. Omdat je zelf geen 
enkele mogelijkheid hebt om een micro
foon te bedienen, ben je overgeleverd aan 
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de welwillendheid van de voorzitter. Inter
rupties zijn dus ook niet mogelijk en trou
wens bij reglement verboden! 
Bij het spreken heeft de secretaris-generaal 
van de fractie overigens een uitermate 
belangrijke functie. Behalve als het een 
ordedebat betreft, kun je namelijk niet zelf 
aanmelden dat je wilt spreken. In die jungle 
is dat eigenlijk ook logisch, omdat de se
cretaris-generaal degene is die op de hoog
te hoort te zijn van de sprekerslijst in zijn 
fractie en op die manier kan voorkomen 
dat mensen spreektijd van elkaar afpikken. 
Spreekt een persoon uit de fractie te lang, 
dan gaat dat uiteraard van de spreektijd 
van de anderen af. 

De zittingsweken in Straatsburg zijn de 
enige momenten waarop alle parlementa

riërs aanwezig (horen te) zijn, op één tijd
stip, op één plaats. Daarom vinden juist in 
Straatsburg allerlei echt belangrijke verga
deringen plaats naast de plenaire zitting. 
Zoals bijvoorbeeld de 'Europarlementariërs 
tegen kernbewapening', het overleg van 
de vrouwen uit de socialistische, commu
nistische en Regenboogfractie. Maar ook 
vergaderingen van parlementariërs met 
Britse stakende mijnwerkers, Amnesty 
International, enz., enz. 

Dit soort vergaderingen komen zelden tot 
een normaal einde, doordat ze altijd samen 
vallen met de plenaire en na enige tijd 
plotseling een groot aantal mensen weg
loopt omdat er een ordedebatje plaatsvindt 
of iedereen ineens gaat stemmen. Dat is 
vooral vervelend voor de mensen die vaak 
van heel ver zijn gekomen en dan vervol
gens nauwelijks in staat worden gesteld 
om hun verhaal te doen; maar het levert 
ook een kater op voor die parlementariërs 
die de betrokken zaken wèl van groot be
lang vinden. 

Omgangsvormen 

Sinds de verkiezingen van afgelopen juni 
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is de samenstelling van het EP in zoverre 
aanzienlijk veranderd, dat naast het ont
staan van een groen-alternatieve fractie 
ook ultra-rechts zijn intrede heeft gedaan 
in het EP onder leiding van Le Pen. 
Dat is niet zonder gevolgen gebleven. 
De Regenboog dacht aan het begin van 
deze zittingsperiode, aan de hand van de 
bestaande ingewikkelde verdeelsleutels, 
recht te hebben op zaken als commissie
voorzitterschappen, een vice-voorzitter
schap van het parlement en nog wat van 
dit soort baantjes, die niet alleen voor de 
eer en het extra geld maar ook nog voor 
enige extra invloed goed kunnen zijn. 
Maar omdat de meerderheid in dit parle
ment er geen trek in had om ook de neo
fascisten deze rechten te verschaffen, 
hebben ze de verdeelsleutels deze keer zo 
geïnterpreteerd dat voor de kleine fracties, 
dus ook de Regenboog, al deze rechten 
vervielen. Overigens wordt onze fractie 
bepaald op een onbeschofte wijze behan
deld door met name enige Britse conser
vatieven, die er geen been in zien om zo af 
en toe eens te roepen dat wij de fascisten 
zijn in het EP die hun orde komen verstoren. 
Vroeger ging alles zo vredig en rustig en 
nu vindt er zo af en toe eens een demon
stratie plaats. Daar kunnen deze lieden niet 
erg goed tegen en dus zijn wij fascistisch. 

Het middel bij uitstek om dringende zaken 
aan de orde te stellen in het EP zijn de 
zogenaamde urgentieresoluties. 
ledere fractie heeft er recht op een aantal 
urgentieresoluties in te dienen. Grote frac
ties meer, kleine fracties minder. Echter, 
het bureau in uitgebreide samenstelling 
(de voorzitter+ ondervoorzitters+ fractie
voorzitters) bepaalt welke urgenties urgent 
zijn en in de plenaire vergadering worden 
behandeld. En natuurlijk zijn de urgenties 
van de Regenboog in deze praktijk zelden 
urgent genoeg. Wat ons in dit kader ook 
een keer overkwam was het volgende: 
diverse fracties hadden een urgentiereso
lutie ingediend over het ongeluk met de 
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Mont-Louis. Ook de Regenboog had dat 
gedaan. Tijdens het debat (in één termijn) 
bleek dat iemand een amendement inge
diend had, dat beoogde om alle andere 
resoluties van andere indieners over de 
Mant-Louis, te laten vervallen. Dat was 
dus geen amendement maar een compro
mis-resolutie en nog een slechte ook. Deze 
compromis-resolutie was tot stand geko
men zonder enig overleg met de indieners 
van de andere resoluties, werd in stemming 
gebracht, aangenomen en de rest was 
daarmee van tafel. 
Een schriftelijk protest van onze fractie bij 
de voorzitter leverde een brief op waarin 
stond dat dit bij reglement toegestaan is. 
Later is er bij een soortgelijke toestand 
echter wel overleg gepleegd met mensen 
uit onze fractie, mogelijk dat dit het gevolg 
is geweest van onze brief. We hebben 
overigens gevraagd de reglementencom
missie eens naar het betreffende artikel te 
laten kijken. 
Een ander geintje: onze fractie meldt op 
een goed moment aan dat ze een stemver
klaring af wil leggen. Er wordt gestemd 
zonder dat aan dit verzoek wordt voldaan. 
Na de stemming geeft de voorzitter aan 
van der Lek het woord om een stemverkla
ring af te leggen. 

Schijn en wezen 

Wat overigens opvallend is, is dat partijpo
litieke overwegingen in het EP kennelijk 
niet zo'n enorme rol spelen. Euro-parle
mentariërs zijn vaak geneigd om in hun 
uitspraken veel radicaler te zijn dan hun 
vertegenwoordigers in de nationale parle
menten. 
Op zich is dat wel prettig, omdat je eigen 
resoluties en amendementen ook een kans 
van slagen heben en niet bij voorbaat 
worden afgewezen omdat je van de ver
keerde club bent (zoals dat mij nog weleens 
overkwam in de Brabantse Staten), maar 
het zet al met al toch weinig zoden aan de 
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dijk. Het werk in het EP is zo ver weg van 
realistische politiek, de gevolgen van de 
uitspraken zijn zo gering, als ze al aanwezig 
zijn, dat het helemaal niet moeilijk is om 
radicale dingen te roepen. Verder valt het 
op dat dit parlement vooral heel gemakke
lijk uitspraken doet als het over zaken gaat 
die zich heel ver weg afspelen zoals Polen, 
Chili en Ethiopië. Al deze uitspraken zeggen 
overigens niets als het tot daden moet 
komen, want dan blijkt de Europese buro
eratie nog niet in staat om binnen de termijn 
van een jaar beloofde voedselhulp te be
zorgen. 

Het gebeuren in Straatsburg heeft iets weg 
van een reizend circus. ledereen loopt te 
hollen van het ene gebouw naar het andere, 
van de ene vergadering naar de andere, 
op zoek naar personen die in deze gebou
wendoolhof gewoon niet te vinden zijn. 
Alles lijkt in die ene week te moeten ge
beuren. De sfeer is er ronduit hectisch. Het 
lijkt allemaal reuze belangrijk wat daar ge
beurt, maar in werkelijkheid is het alleen 
maar een schouwspel om de schijn hoog 
te houden dat hier iets democratisch tot 
stand komt, dat het volk hier vertegen
woordigd wordt. 
Als je dan stilstaat bij wat er verder gebeurt 
(of liever: niet gebeurt) met al die schitte
rende of minder schitterende resoluties, 
dan bekruipt je toch het gevoel dat je met 
iets bezig bent dat niet zo erg zinnig is. Des 
te belangrijker is het daarom ook, verder te 
denken over hoe internationale samenwer
king om grote internationale problemen 
op te lossen dan wel gestalte moet krijgen 
en of dit parlement daar eventueel voor 
gebruikt kan worden door het te verande
ren. Dan gaat het natuurlijk niet alleen om 
al die bovengeschetste praktische belem
meringen die dit werk eigenlijk tot een farce 
maken. Dat soort zaken moet op te lossen 
zijn, als is het wel duidelijk dat het niet 
eenvoudig is. Het zit ingebakken in de zo 
overbekende bureaucratie van de Europese 
instellingen en de tegenstelling tussen de 
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verschillende nationaliteiten spelen hierin 
natuurlijk ook een rol. 
Vreemd genoeg roepen de voorstanders 
van een verenigd Europa wel hard om een 
Europese Unie en Europese partijvorming, 
maar blijkt juist bij hen nog niet eens de 
politieke wil aanwezig om bijvoorbeeld dit 
parlement op één locatie te laten functi
oneren. Door het kiezen van de 77-jarige 
Pfimlin, voormalig burgemeester van de 
stad Straatsburg, tot voorzitter is het in 
ieder geval voor de eerste vijf jaar onmo
gelijk geworden om hier verder aan te wer
ken. 

De Regenboogfractie 

In het EP ben je bijna verplicht om te werken 
binnen een fractie, die minimaal tien per
sonen omvat. Ook het aantal talen speelt 
hierbij een belangrijke rol. Als je niet binnen 
zo'n fractie werkt, ben je in de praktijk van 
zeer veel faciliteiten verstoken. Niet alleen 
daarom; ook omdat het werken in deze 
heksenketel bijna onmogelijk is als je zelf
standig met weinig vertegenwoordigers in 
dit parlement zit, is het belangrijk om in 
een groter fractie samen te werken. Dat 
geldt zeker zo voor partijen die maar één 
of twee zetels hebben. En daarvan herbergt 
de Regenboog er nogal wat. Alleen de 
Deense Volksbeweging tegen de EG (4 
zetels) en de Grünen (7) vormen hierop 
een uitzondering. De andere vijf partijen 
hebben maar één of twee vertegenwoordi
gers 
Nu is de constructie van de Regenboog zo 
opgezet, dat de fractie niet functioneert als 
één grote fractie, die samen besluiten 
neemt en uitvoert. Dat geldt trouwens 
voor de meeste fracties in het EP. De Denen 
die in onze fractie een aparte 'subgroep' 
vormen en op zich al een gemêleerd gezel
schap zijn, hebben de strikte opdracht om 
niet aan politiek te doen in Europa. Zij 
zitten er alleen maar om uiting te geven 
aan de wens tot uittreding. Dat kan er dan 
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bijvoorbeeld in resulteren dat een overgrote 
meerderheid, waaronder de hele linkse 
vleugel, in het EP de begroting afstemt en 
dat onze Deense vrienden zich onthouden 
van stemming. 
Dan hebben daarnaast de Partita Sardo 
(Sardinië) en de Vlaamse Volksunie, die 
zich samen de Europese Vrije Alliantie 
noemen, een subgroep gevormd. Het zijn 
zogenaamde Regionalisten, die bijvoor
beeld ook samenwerken met de FNP (Friese 
Nationale Partij). 
De andere partijen vormen de 'Green Al
ternative European Link', afgekort GRAEL. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat Agalev 
sinds kort de wens te kennen heeft gegeven 
toe te willen treden tot de GRAEL en dat 
Ecolo die stap binnenkort waarschijnlijk 
ook zal zetten. In de politieke praktijk werken 
deze partijen samen met de GRAEL. Ge
makshalve reken ik ze er nu dus maar bij. 
Helaas zijn we de PdUP weer kwijtgeraakt 
omdat die weer opgegaan is in de PCI. 
De GRAEL wordt dus gevormd door de 
Grünen, Groen Progressief Accoord (GPA), 
OP (Agalev en Ecolo). Deze partijen probe
ren om gezamelijk politiek te bedrijven in 
Europa. Functioneren in een internationale 
fractie, samen met partijen die elkaar nau
welijks kenden voordat die samenwerking 
tot stand was gekomen, kan wel haast niet 
zonder problemen gepaard gaan. ledere 
partij heeft haar eigen partijcultuur en 
tradities en al is er sprake van een groot 
aantal gemeenschappelijke uitgangspun
ten, de manier waarop je daarmee omgaat 
is zeker zo belangrijk. 
Alhoewel ik wel het een en ander zou 
kunnen zeggen over de ervaringen, me
ningsverschillen zoals die zich het afgelo
pen half jaar hebben gemanifesteerd bin
nen de GRAEL, vind ik dat een half jaar 
samen werken in zo'n heksenketel te kort 
is om daar nu al uitgebreid op in te gaan; 
zeker omdat we tot nu toe zijn verzopen in 
met name organisatorische kwesties. Voor 
mij is wel duidelijk dat de samenwerking 
binnen het GPA heel wat vlotter verloopt 
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dan binnen de GRAEL. Ongetwijfeld heeft 
dit ook te maken met het feit dat de GPA
partijen elkaar al veel langer meemaken, 
zowel in de actie als in het parlementaire 
werk, en we ondertussen wel weten wat 
we aan elkaar hebben. 
Gelukkig weet iedereen binnen de GRAEL 
dit EP wel op de juiste waarde te schatten. 
Geen overdreven verwachtingen dus van 
wat we allemaal zouden kunnen bereiken. 
Daarom is een gemeenschappelijk uit
gangspunt dat we vooral zoveel mogelijk 
steun en faciliteiten beschikbaar moeten 
stellen aan de progressieve bewegingen 
die zich in Europa in internationaal verband 
georganiseerd hebben. We werken er ook 
aan om de contacten met de bewegingen 
op te bouwen en in stand te houden, omdat 
zonder dat het werk in het EP wel erg 
mistig wordt. 
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Alhoewel het misschien nog wel een beetje 
een kwestie van wennen is en we zelf 
wellicht nog niet van alle mogelijkheden 
van dit parlement op de hoogte zijn, de 
reglementen nog niet uit ons hoofd kennen 
en nog nauwelijks in staat zijn om de goede 
ingangen te vinden, kan ik toch niet anders 
dan de voorlopige conclusie trekken dat dit 
parlement zoals het nu reilt en zeilt niet hèt 
middel is om te werken aan een ander 
Europa, zoals we dat omschreven hebben 
in ons verkiezingsprogramma. 

We zullen naar andere middelen moeten 
zoeken om de doelstelling van onze verkie
zingscampagne te bereiken. 

Nel van Dijk 
6 januari 1985 
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ELSE MAUHS 
DE ONTVOERING VAN 
EEN LEGENDE 

'Spreken over Else Mauhs staat in lijnrechte 
tegenstelling tot wat ik na het bijwonen 
van haar voorstellingen bij voorkeur zocht: 
stilte en bezinning.' 
Ondanks deze woorden van Paul Steen
bergen die deze biografie over de Neder
landse actrice Else Mauhs inleiden, heeft 
Jaap Harten toch een poging gedaan om 
over haar te spreken. Harten heeft Else 
Mauhs persoonlijk gekend, in de verhalen
bundel 'Operatie Montycoat' (1964) heeft 
hij al verslag gedaan van zij11 eerste ont
moeting met haar, toen hij negen jaar was 
en zij tijdelijk in het huisje van de acteur 
Ko Arnoldi woonde, een oom van Harten. 
Dit verhaal heeft hij ook opgenomen in dit 
boek. 
Het schrijven van een biografie betekent 
het juiste evenwicht te vinden tussen waar
heid en fictie, Wahrheit und Dichtung. Aan 
de ene kant moeten de feiten over iemands 
leven worden weergegeven en aan de 
andere kant moeten deze geïnterpreteerd 
worden en moet er een beeld gevormd 
worden van de persoonlijkheid van de 
beschreven persoon, ook een kwestie van 
interpretatie. 
Dit boek gaat niet alleen over Else Mauhs, 
ook het geworstel van Harten met het 
schrijven van een biografie komt naar 
voren. Hij laat zijn vriend Oscar op p. 12 
zeggen: 'Je hebt de titel veranderd, heel 
listig hoor, niemand kan je meer pakken 
over die grillige grenslijn tussen waarheid 
en fantasie. Else Mauhs, de ontvoering van 
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een legende. Zo'n titel geeft heel veel vrij
heid.' 
Allereerst dan enkele feiten. Else Mauhs 
werd honderd jaar geleden, op 25 januari 
1885, geboren in Duitsland. Haar vader, 
een beeldhouwer, heeft ze nooit gekend, 
hij stierf drie maanden voor haar geboorte. 
Ze verhuist naar Nederland als haar moeder 
tijdens een Rijnreis de Nederlander Carolus 
Ronsdorf ontmoet en met hem besluit te 
trouwen. Ze komen in Amsterdam te wonen 
waar Else leerling wordt aan de Academie 
voor Vocale en Dramatische Kunst van 
Cateau Esser. In 1903 doet ze eindexamen, 
waarvoor ze Cum Laude slaagt. Ze sluit 
een contract af met het Rotterdamsch 
Tooneel, hoewel haar ouders het daar niet 
mee eens zijn, ze hebben haar laten stude
ren voor het concertpodium en niet voor 
het verderfelijke toneel. 
Maar Else's idool is de fragiele Sarah Ber
nard, ze wil geen dikke Wagner-diva wor
den. Om op de Franse actrice te lijken 
volgt ze een zo radicale vermageringskuur, 
dat ze haar maag er bijna mee vernielt. 
Pas in 1915 krijgt ze haar eerste echte 
dramatische rol, daarvoor heeft ze enkel in 
kluchten gespeeld. Ze speelt Katrien Richter 
in 'Der Ruf des Lebens' van de Weense 
psychiater Arthur Schnitzler. 
Vanaf 1917 werkt ze in Den Haag bij het 
gezelschap 'De Hoghespelers' van Eduard 
Verkade. In die tijd maakt ze kennis met 
Louis Couperus die haar zegt: 'U bent mijn 
Eline Vere!' en ze speelt de hoofdrol in de 
toneelbewerking van het boek. 
Na een verblijf in Berlijn in de jaren twintig 
komt Else terug als een soort bohemienne. 
Ze wordt in Amsterdam een bezienswaar
digheid voor het uitgaansleven, draagt 
mannenkleren en heeft altijd een zonnebril 
op. Ze speelt dan ook enkele mannenrollen, 
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zoals in 'De Blauwe Vogel' van Maurice 
Maeterlinck en in 'Het Adelaarsjong' van 
Edmond Rostand, waarin ze Napoleon 11 
speelt. 
In 1932 wil ze afscheid nemen van het 
toneel, omdat haar gezondheid slecht is, 
maar Ko Arnoldi weet haar bij het pas 
opgerichte gezelschap 'Het Masker' te 
halen, dat eerlijker toneel wil brengen dan 
op dat moment het geval is in de Neder
landse toneelwereld. 
Als Mussert haar twee jaar later wil felicite
ren omdat ze de Theo Mann-Bouwmees
terring ontvangt en haar bloemen stuurt 
met de notitie 'Hulde voor een Edelger
maanse Kunstenares', laat ze die terugbe
zorgen met de mededeling dat ze geen prijs 
stelt op NSB-bloemkool. In de oorlog wei
gert ze te spelen en ook na de oorlog is ze 
niet meer op het toneel te zien. Als in 1954 
de Stadsschouwburg Amsterdam zestig 
jaar bestaat wordt ze gevraagd nog één 
keer een acte te spelen uit 'Eiisabeth, de 
vrouw zonder man' van André Josset. Ze 
stemt toe. 
Eind 1958 sterft ze. 

Door vrienden en kennissen wordt Else 
Mauhs 'ondoorgrondelijk, een raadsel' 
genoemd en wat mij betreft heeft ook 
Jaap Harten haar niet te pakken gekregen. 
Hij gebruikt wel veel woorden om te zeggen 
dat ze een gekwelde kunstenaarsziel bezit, 
bijvoorbeeld op p. 97 'Onrust brengen zou 
ze altijd, en zoeken, zonder te beseffen dat 
er geen oplossing voor haar bestond dan 
op te gaan in een veelzijdigheid van emo
ties, die niet aan één mens gebonden 
konden zijn.' Bij dit soort zinnen denk ik 
'oh', maar het raakt me niet echt, het zegt 
me niet echt iets over haar persoonlijkheid, 
het is net alsof Harten op een te grote 
afstand van de door hem beschreven 
vrouw blijft. Pas aan het einde van het 
boek, als hij beschrijft hoe hij voor altijd 
afscheid van haar neemt, weet hij emoties 
over te brengen, zijn eigen emoties. 
Ondanks dit bezwaar geeft Harten wel een 
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redelijk beeld van deze actrice en van de 
toneelwereld in de jaren dat zij er deel van 
uitmaakte. Het vervelende van een actrice 
die nooit aan een film heeft willen meedoen 
-ze was bang zichzelf meedogenloos te 
zien afgetekend op het witte doek- is dat 
je nooit meer een kans hebt om haar te 
zien acteren, zoals je Marlene Dietrich en 
Greta Garbo nog wel regelmatig kunt zien. 
De talrijke foto's in het boek vergoeden 
veel, maar de nieuwsgierigheid naar die 
fragiele vrouw, naar de manier waarop ze 
sprak en zich bewoog op het toneel, blijft. 

WH 

'El se Mauhs, de ontvoering van een legende', Jaap 
Harten, uitgeverij Ouerido, f 28,50. 

DE NACHTVAN 
HET KAPITAAL 

In 1973 slaakt de theoloog Arend van Leeu
wen de noodkreet: ik ga een ander spel 
uitvinden, Hij richt zich dan tegen een 
economisch systeem dat zich vlekkeloos 
laat spelen door het paard naar de maan, 
eigen pionnen naar de kelder en vijandelijke 
pionnen naar de bliksem te laten gaan; 
een systeem waarin een maanraket, slums 
en genocide geabstraheerd zijn tot 'stuk
ken', gekwantificeerd tot getalseenheden. 
Hij doet dit in zijn inaugurale rede bij zijn 
benoeming aan de universiteit van Nijme
gen met als leeropdracht de theologie van 
het maatschappelijk handelen. Op dat 
moment was de politieke theologie over 
de politieke bestemming van de mens al 
uitgebreid in de aandacht. Maar Van Leeu
wen gaat een stap verder. Het noodzakelijke 
sluitstuk van de politieke theologie bestaat 
in de economische theologie, in de theolo
gie van het economisch handelen. 
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In 1984 verschijnt dan het voorlopige re
sultaat van zijn werk: De nacht van het 
kapitaal. De oppervlakkigheid van de mees
te historici en economen en de onwil en 
onbekwaamheid om kritisch en nauwkeurig 
te werk te gaan, noodzaakte Van Leeuwen 
op zoek te gaan naar de bronnen van bur
gerlijke religie zoals hij dat in de ondertitel 
noemt. Het grootste deel van het boek 
wordt besteed aan een analyse van 'The 
wealth of nations', het belangrijkste econo
mische werk van Adam Smith uit 1776. 
Daarnaast besteedt hij veel aandacht aan 
de Griekse filosoof Aristoteles. En al lezen
de, steeds herlezend, alle teksten van alle 
kanten bekijkend ontwart hij de onontwar
bare brei die het kapitalisme ons dagelijks 
voorschotelt. Misschien is dit wel de groot
se uitdaging van het boek, mee te lezen en 
zo de taal die in onze kapitalistische maat
schappij gesproken wordt te leren door
zien. 
Daarom en ook vanwege de 840 pagina's, 
die het boek telt, geen gemakkelijke kost 
die men in een paar avondjes uit heeft. 
Evenmin is het een boek voor iemand die 
op zoek is naar nieuwtjes. Dat de schrijver 
de gangbare economische wetenschap 
oppervlakkig en gebrekkig vindt, dat zal 
niemand verbazen. De vijf punten waarin 
Van Leeuwen het wezen van het kapitaal 
samenvat, verbazen mij ook niet, maar ik 
ben dan ook een theoloog en geen eco-
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noom. Ik zal ze u niet onthouden: Kapitaal 
is totaliteit (dit is het geheel van de econo
mische structuur); schisma (tussen werk
gevers en werknemers); beweging (dat wil 
zeggen kapitaal is niet, maar is beweging); 
groei ('economische groei' is principiëel 
kapitaalaccumulatie); oneindig (dat wil 
zeggen de beweging van het kapitaal is 
circulair, zonder einde, vindt haar doel in 
zichzelf). 

In 1973 wilde Van Leeuwen een nieuw spel 
uitvinden. In dit boek heeft hij uiterst boei
end de regels van het kapitalisme blootge
legd. Hij heeft de illusie van de burgerlijke 
economie doorgeprikt, de illusie van het 
natuurlijk evenwicht in het alzijdig ruil pro
ces, van het geld als simpel ruilmiddel. 
Over nieuwe regels schrijft hij slechts het 
volgende: 'Het is nog iets heel anders een 

nieuw concept van politiek te ontwikkelen, 
dat fundamenteel verschilt van de burger
lijke politiek in crisis ... Politieke economie 
is een mondiale opgave voor een mondiale 
samenleving.' Ik ben benieuwd naar zijn 
eigen bijdrage voor de politieke gestalte 
van de nieuwe maatschappij. 

André van Oostveen 

Arend Th. van Leeuwen, De nacht van het kapitaal. 
Door het oerwoud van de economie naar de bron
nen van de burgerlijke religie. SUN, Nijmegen 
1984. 
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ABRAHAM 
In een vorig nummer van deze jaargang van Politiek en Cultuur schreven wij al, dat dit 
blad nu vijftig jaar bestaat. Het heeft, zoals men zegt, Abraham gezien. 
Als het om zulke hoge leeftijden gaat moet men altijd precies zijn: P. en C. bestaat vijftig 
jaar maar is niet in al die vijftig jaren verschenen. Tussen juni 1940 en december 1945 
kwam het niet uit. 
Nog een andere precisering is nodig. De n a a m 'Politiek en Cultuur' van ons blad is 
daaraan eerst in de loop van 1936 gegeven. De eerste anderhalve jaargang heette het 
'Kommunisme'. 
Het blad 'Kommunisme' had een voorganger gehad, 'De Communist', waarmee het 
wezenlijk verschilde. In het inleidend woord van de redactie werd beschreven, dat 'De 
Communist' vooral een kaderblad van de communistische partij was geweest; 'Kommu
nisme', waarvan Ko Beuzemaker hoofdredacteur was, wilde de vleugels breder uit slaan. 
In de loop van 1935, het eerste jaar van 'Kommunisme', vond het vermaarde Zevende 
Werelcongres van de Communistische Internationale plaats, met zijn oriëntatie op een 
brede frontvorming tegen het fascisme. Eind 1935 was er een congres van de Nederlandse 
communisten, waar een politiek standpunt ontwikkeld werd dat bij deze internationale 
stellingname wilde aansluiten. 
Vereniging van anti-fascistische krachten werd het hoofddoel, ook voor het maandschrift 
van de CPN, dat daartoe een naamsverandering nuttig achtte. Korte tijd nadien zou ook 
de naam van het dagblad gewijzigd worden van 'De Tribune' in 'Volksdagblad'. 
In dit nummer plaatsen wij een artikel van de in de oorlog gevallen partijbestuurder 
Anton Struik over de voorbereiding van het partijcongres dat na, en in reactie op, het 
Zevende Wereldcongres werd georganiseerd. Het stuk geeft een duidelijk beeld van de 
gedachtengang der toenmalige communisten, het is boeiend om daaruit èn de verschillen 
én de overeenkomsten met vandaag te halen. In het volgende nummer zal een stuk 
versc.hijnen van Johan Middendorp over Politiek en Cultuur in de jaren voor de oorlog. 

Nog een andere, korte introductie is hier gewenst. Politiek en Cultuur is een periodiek, 
geen dagblad. Het kan het dagelijkse gebeuren niet volgen. Tussen de afspraken die 
gemaakt worden voor bijdragen en de verschijning daarvan liggen vaak maanden. 
Toch is er een behoefte, vooral bij een snelle opeenvolging van gebeurtenissen zoals die 
in onze tijd nu eenmaal plaats vindt, die te registreren en het overzicht te behouden. Om 
daarbij te helpen zal ons blad van nu af aan in elk nummer een kroniek brengen, waarin 
feiten en voorvallen van het afgelopen maand worden gememoreerd. 
Dat daarbij een keus gemaakt moet worden is wel duidelijk, dat die altijd een element 
van willekeur kent zal de lezer begrijpen. Vooral, omdat de beschikbare ruimte voor deze 
rubriek beperkt is. Met inachtneming van al deze beperkingen hopen wij door deze kroniek 
ons blad (nog) aantrekkelijker te maken. 

Redactie Politiek en Cultuur 
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HET KOMEND CONGRES DER C.P.H. 
A. STRUIK 

Het voor-laatsi!e congres van de C.P.H. in 1930 was een be
langrijk ke.erpunt in de partij-9zschi·edenis. Dit congres was in 
zekere zin •een doorbraak, doordat een opportunistische groe
pering van het partijbestuur werd verslagen, als voorwaarde om 
tot de praktische doorvoering van de poliiiek van de Communis
tische Internationale in Nederland te komen. Dit maakte het aan 
de partij moge•lijk, ·eten a.antal ernsti.ge slappen ie doen om zich 
van een revolutionail"e secte te on-twikkelen tot een politieke 
partij, d:e in staat is om leiding t.e g>even aan de dagelijkse strijd 
van de arbeidersklass•e. Na hei congres van 1930 komt er dan 
ook een ommek·eer in de organisatorische en poliiieke groei van 
de partij. 
Was het 'ledental vóór 1930 gredurende een aantal jaren konsiant 
gebleven, of z·elfs door inwendige partij-twisten en opposities 
teruggelopen, na het congres begint de groei: in Februari 1930 
had de partij 40 afdelingen met 1100 leden, aan de vooravond 
van het congres van 24 - 27 December 1932 was dit gestegen 
tot 107 afdelingen met 5420 l.eden. De grootste afdeling: Am
sterdam, groeide van 650 leden tot 1370 leden. 
Het volg·ende congr·es van December 1932 kon dan ook de 
positieve resultai1en vaststellen als g·evolg van de ingeslagen 
koers van zelfstandig voorber·eiden en leiden van de economi
sche strijd van de arbeidersklasse door de partij. Dit congres 
stelde zich dan ook niet toi taak, .een wending door te voeren. 
Het bevestigde de lijn, die in de toen aanwezige verhoudin,gen 
succesvol was geblek·en en besl?rak de ervaringen, die in de 
toepassing ervan waren verkregen. 
De crisis in Nederland z·ette zich met ongebreidelde kracht 
door, Duitschland toonde het be·eld van een buitengewone 
versch·erping van de klassentegenstellingen - enerzijds groei 
van het fascisme, anderzijds gmei van de revolutionaire massa
strijd. Hoewel plotselin9e gebeurlenissen in de lucht hingen, 
was nog niet te voorspell·en, wie in Duitsland spoedig als 
overwinnaar zou optreden: het Duitse proletariaat of het fas
cisme. De directe afloop van deze strijd in Duitsland zou van 
doorslaggevende betekenis worden voor de gehele internatio-
nale arbeidersbeweging. · 
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Het feit, dat het fascisme in Duitsland aan de macht kwam, 
plaatste de international·e arbeidersbeweging voor nieuwe vraag
stukken. Het a.s. congres der C.P.H. zal onder invloed hiervan 
de taktiek der partij grondig moeten herzien en een wending 
moeten doorvoer·en, welke van geheel ander karakter is dan 
die van 1930 en die de grootste gevolgen zal hebben voor de 
verdere ontwikk·eling van de partij. 

Het gaat er nu niet meer om, als op het vori9e congres, om 
zwakke plekken •en tekortkomingen aan te wijzen: thans gaat 
het er om: de takti·ek op ni·euwe wijze op te si·ellen, in overeen
stemming met de di.epgaande veranderingen in de toestand en 
machtsV~erhoudingen, die sinds ons laatste congres hebben plaats
gegrepen. 
Slaagt het congres er in •een juiste nieuwe taktiek uit te werken, 
slaagt ze er in dez·e taktiek te maken tot een wijze van op
treden die door de gehele partij begrepen en gedragen wordt, 
dan openen zich grote perspectieven voor de groei van de 
betekenis der partij voor de sirijd der werkende massa's in 
Nederland. 
Aarzelt de partij om ·een nieuwe taal te spreken en oude sche
ma's en arbeidsmetheden te wijzigen, dan zal dit de strijd voor 
vrede, vrijheid en socialisme in Nederland ernstig belemmeren 
en de partij verzwakken in haar taak om de werkende massa's 
te leiden in haar strijd tegen reactie ·en ontrechtir)g, t~gen oorlog 
en fascisme. 
Haar besluiten zullen beslissend zijn voor de vraag, of in de 
strijd tegen het fascisme en de oorlog aan deze monsters de 
weg kan worden afg•esneden,- of de weg gevonden kan worden, 
die in Nederland zo snel mogelijk naar het socialisme leidt. 
Zie hier de grot·e betekenis van het komende congres, ziehier 
ook de gro~e verantwoordelijkheid van haar deugdel.ijke voor
bereiding. 
Het congres kan haar taak met kans op groot succes vervullen, 
omdat ·eraan vooraf is gegaan het Zevende Wereldcongres van 
de Communistische lnternational.e, dat moedig en fors de conse
kwentie heeft getrokken uit de veranderde verhoudingen en dat 

"in het aangezicht van het geweldige gevaar van het fascisme 
voor de arbeidersklass.e ·en voor al haar verworvenheden, voor 
alle werkers en hun ·elementaire rechten, voor de vrede en de 
vrijheid der volkenen, de totstandbrenging van het eenheids
frent van de strijd der arbeidersklasse in de tegenwoordige 
historische etappe tot de meest belangrijke en directe taak 
van de internat1ona!e arbeidersbeweging" 

heeft verklaard. 
Het co~gres kan haar taak met kans op succ.es vervullen, omdat 
reeds 111 de af9elopen maanden verschillende communistische 
partijen in de praktUk getoond hebben, hoe men - ondanks 
rechtse r·eaktionair.e sociaal-demokraten - het eenheidsfront 
tot stand brengt en hoe men de massa-strijd tegen het fascisme 
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ontplooit, steunend op het bond9enootschap tussen sociaal
democratische en communistische partij. 
Dez·e ervaring>en en de besluiten van het Zevende Wereld
congres hebben verduidelijkt, dat de weg naar het socialisme in 
West-Europa niet behoeft te gaan via de hel van fascisme en 
oorlog. 
Het congres kan haar koers zetten op de totstandbrenging van 
het e·enheidsfront met de S.D.A.P., omdat de gebeurtenissen in 
de wereld ten het openlijke bankroet van de reformistische poli
tiek in een aantal landen revolutionerend inwerken op de refor
mistische arbeiders ·en funktionarissen. Hierbij is in het bijzonder 
een factor van bete~enis: de volledige overwinning van het socia
lisme in de Sowj·et-Unie. In deze crisistijd, nu het kapitalistische 
stelsel zijn onmenselijke aard naakt ten toon spreidt, toont de 
Sowjet-Unie dat •eten ander stelsel bestaanbaar is; het bestaan 
van de Sowjet-Unie "verwoest de sinds eeuwen ingewortelde be
grippen over de ,e.euwigheid en de onwrikbaarheid van het 
kapitatlistische stelsel", "het overtuigt de breedst mogelijke massa 
der sociaal-democratische arbeiders en de arbeiders van andere 
richtingen van de noodzakelijkheid van gemeenschappelijke strijd 
voor het sociatlisme en vormt een beslissende faktor bij het 
totstandbrengen van de slrijd-teenheid van het protletariaat". De 
overwinning van het socialisme in de Sowj-et-Unie, de toeneming 
in dit land van de welvaart, voor de werkende massa verkregen 
onder leiding van de Communistische Partij, maakt het moeilijker 
voor de reformisten om met hun plannen tot "vernieuwing" van 
de kapitalistische maatschappij in de massa strijdbereidheid te 
kweken voor oude reformistische parolen. 
De praktische mogelijkheid van de omverwerping van het kapi
talisme is hewe~en - en daarmee te klemmender de noodzake
lijkheid. 
In deze verhouding.en behoeft b.v. de Plan-actie van de S.D.A.P. 
- georganiseerd ter versterking van het reformisme - hiertoe 
geenszins te leiden. De C.P.H. heeft de mo9elijkheid om daar
door een platvorm te vinden voor gemeenschappelijke klassen
strijd van het werkende volk tegenover de bourgeoisie voor 
werkverruiming. 
Bij het vasts{ellen van de nieuwe taktiek in de verhoudingen, 
zoals ze in Nederland bestaan, is het nodig, een terugblik te 
werpen op het werk van de partij in de afgelopen periode sinds 
het laatste congres. 
De leuze van dit congres was o.a.: "gemeenschappelijke st~ijd 
tegen het ka_oitalistisch offensief", "leve het eenheidsfront van 
het proletariaat". 
Laat men hieruit niet de conclusi·e trekken, dat taktiekwijziging 
niet noodzakelijk is, omdat de taktiek van het eenheidsfront 
steeds de taktiek der C.P.H. is geweest! 
Nieuwe verhouding·en stellen de eis, om deze takti·ek op n ie u
we wijze toe te passen. In 1932 zette het partijcor]gres koers 
op het isoleren van de sociaal-democratische leiders van hun 
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aanhangers, op de verni,etiging van de invloe~. deze~ leiders en 
van hun massa-basis. Thans echter moeten WIJ, gez1en de on~ 
middellijke gevaren di,e de ar'beidersklasse bedreigen door 
reactie, fascisme ,en oorlog, de :koers wijzigen en streven om de 
S.D.A.P. tot onze bondgenoot te maken. O.e weg tot verdere 
revo:utionering van de massa in Nederland loopt over het 
afslaan van de contra-revolutie, loopt over h.et eenheidsfront. 
Koers moet dus niet g·ezet worden op de vernietiging van de 
S.D.A.P., maar op zijn revolutienering door het eenheidsfront. 
In 1932 stelde de C.P.H. zich tot taaik: de uitbouw van de R.V.O. 
tot massa-beweging. O.e taktiek van de R.V.O. om de bedrijfs
arbeiders en werklozen-massa zelfs~andig in de strijd te voeren 
ter verdediging van het loon en van de steun, heeft bepaalde 
gunstige resultaten voor de arbeidersklasse afgeworpen. We 
herinneren slechts aan de geslaagde staking aan de blikfabriek 
in Krommenie in 1934, waarbij - ondanks de sabotage der 
reformistische hoofdbesturen - r·esultaten werden bereikt. Het 
eerste massale verzet van de ka-tholieke textielarbeiders van 
Tilburg tegen de beruchte "aanpassingspolitiek" van loonsver
laging was zonder het voorbereidende werk van de R.V.O. in de 
katholieke en moderne .textielarbeidersbonden niet mogelijk 
geweest en zou ni.et tot zulk een eensgezinde, krachtig geleide 
staking - ondanks zeer moeilijke omstandigheden - hebben 
gevoerd. O.e massale Juli-strijd van 1934 tegen de steunverslech
teringen, verschillende geslaagde akties in de werkverschaffings
kampen hebben getoond, dat de W.S.C.'s en de R.V.O. in het 
bel.ang der arbeiders optraden ·en hun 'kl.assebewustzijn deden 
groeien. 
Maur de leuze van het congres van 1932 werd niet verwezenlijkt: 
de R.V.O. werd niet tot massabewegin.g, terwijl deze taktiek er 
niet in slaagde om tE;genover de sabotage van de reformisten, 
de strijd der mêlssa zulke vormen te doen aannemen, dat dè 
bourgeoisie van haar loons- en steunverlagings-politiek moest 
afzien. Nog steeds is de bourgeoisie in de aanval, de arbeiders
klasse in het defensi·ef, ondanks de noodtoestand waarin het 
volk verkeert. 
Nieuwe tijden maken nieuwe methoden nodig. Slechts een 
tak~iek, ingestelld om de moderne vakbeweg·ing als geheel weer 
strijdbaar te maken, kan resulta{en afwerpen. In overeenstemming 
met de a!om levende begeerte tot eenheid van strijd, zal de 
Communistische Partij alles doen om de ·eenheid van de vak
beweging te verwerven en daarbij haar invloed aanwenden om 
in het bijzonder de moderne vakbeweging, die door de refor
mistische politiek in diskredi·et raakt ·en organisatorisch achterui~ 
gaat, te versterken. Ze doet dit niet - zoals de reformisten Ias
ieren - om listiglijk haar uit de vakbeweging geroyeerde leden 
v_•eer •erbinnen te 'k:ij_gen om ""daar keet te schoppen" of "poli
tieke debatten te houden" 1 doch uit haar oolitiek inzicht in de 
huidige verhoudingen, ~aarbij •e,en eenheid' in de vakbeweging, 
gegrondvest op e1en mi.oerne vakbewegings-demokratie, een 
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machti9e stap zou beteken·en om de strijdeenheid der werkende 
massa in Nederland te bevorderen. Op het congres van 1932 
stelde de C.P.H. de l·euze op - die, gezien de groei in de 
voorafgaande jaren, genechtvaardigd scheen - van: "naar de 
10.000 leden l" Deze l·euze is niet verwezenlijkt. 
De invloed van de C.P.H. is ontegenzegg·elijk gegroeid. Dat 
'kan niemand ontkennen: had de partij op haar laatste congres 
2 zef.els in de Tweede Kamer, nu heeft ze er 4; bij de .gemeente
raadsverliezingen van 1935 verdubbelde zij haar aantal raads
z·etels en heeft er nu 102; haar stemmental is gest.egen tot bjjna 
130.000. Haar 'kader heeft groter politieke •ervaring gekregen, 
haar organisatie is hechter geworden, zij he·eft getoond belang
rijke stukken strijd te kunnen leiden. Sinds het congres van 
1930 is de eenheid van !.eiding bewaard gebleven. Tegenover 
de met zoveel ·enthousiasme in 1931 door g-eradicaliseerde soci
aal-democraten opgerichte O.S.P. - en die in handen van 
contra-revolutionaire Trotskisten is g.espeeld, - toont de C.P.H,~ 
dat slechts op de grondslag van het Marxisme-Leninisme een 
revolutionaire partij is op t·e bouwen. De .9roei van de partij 
in organisatorisch opzicht is echi:er sinds midden 1933 nagenoeg 
tot staan gekomen. De C.P.H. i:elde op 1 November 1935 5850 
leden, V•erdeeld over 172 afdeling.en. Dit verschijnsel wijst op
nieuw op de noodzaokelijkh·eid: de taktiek van de partij te wijzi
gen, in overeenstemming met de veranderde verhoudingen, 
terwijl het ook wijst op ·een volledige onderschaHing in de 
partij van het systematisch werven en heJ opkweken van nieuw 
kader. 
Evenals in 1930 zal de nieuwe takti.ekwijziging - maar thans 
met kans op groter succes - de groei van de partij ten goede 
moeten komen. 
Want voor de doorvoerin,g van de taktiek zijn vele ni·euwe 
mensen nodig, - meuw !kader, dat zich op de grondslag van de 
:nieuwe takti·ek tot <:de C.P.H. vo•elt aangetrokken. De beste 
besluiten omtrent de takti·ek biUven papieren besluiten, als er 
geen levende mensen zijn om deze uit te voeren. 
Omtrent het steHen van het kadervraÇtgstuk op ni·euwe wijze en 
de betere scholing van het kader zal het parlijcongres belang
rijke woorden moei:en spreken, waarbij in het bijzonder maai:
reg.elen mo·eten worden g-enomen om in het in het oog lopend 
gebrek aan vrouwelijk kader te voorzien. 
Het aan de macht komen van het Hitl·er-fascisme in Duitsland 
en de groei van het fascisme in Nederland werpen nieuwe vraag
stukken op, die op het vori·g Con9nes nog niet bestondtm. De 
Nazi-beweging in Duitstand prodameert eoerilijk het aantasten 
van de onafhankelijkheid van Nederland tot één van de onder
del·en van ·een politiek, gericht op de stichting van een groot 
"Arisch" rijk Hi.erdoor wordt het noodzakelijk, duidelijk de 
houding van de C.P.H. ten opzichte van de Nederlandse onaf
hankelijkheid te bepalen. 
De Communisten zijn steeds geweest - op de grondslag van 
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het Marxisme-Leninisme - strijders ieg.en elke national·e onder
drukking. Het recht tot nationale zelfbeschikking is één van de 
hoekstenen van de Communistische politiek, waardoor de suc
cessen van de opbouw van het socialisme in de Sowj.et-Unie ~jjn 
bereikt. De C.P.H. is steeds opgekomen voor liet recht van ële 
volkeren van Indonesië tot nationale z·effbeschikking, met de 
populaire l·euze: "Indonesië los van Holland - nu". De laatste 
kamerverkiezingen in 1933 heeft de C.P.H. gevoerd onder d~ 
anti-imperialistische leuze van Karl Marx: "g•een volk kan Vr;.!J 
zijn, dat andere vdk·eren onderdrukt." 
Maar thans komt de tijd, dat de C.P.H. ook zal mo·eten strijden 
om alle aanslagen op de nationale zelfstandigheid van het 
Nederlandse volk af te weren. De N.S.B. in Nederland zet open
lijk koers om zijde aan zijde met het bruine hemd de uitleve
ring van Nederland aan Nazi-Duitsland voor te bereiden. Ver
schillende invloedrijke kapitalisten en regeringspersonen in Ne
derland, die de N.S.B. steunen hebben zich aan de zijde ge
schaard van hen die menen, dat de kapitalistische voorreèhten 
het best gehandhaafd kunnen blijven in Nederland door een 
fascistisch bewind naar Duits model. De regering-Colijn laat 
ooglui~k.end toe, dat de Nazi's in Nederl.and een gehel•e politieke 
organisatie hebben opgebouwd onder het masker van Duitse 
"Berufsvereine", ierwij-l een uit,gebreid net van de Gesiapo -de 
Duitse politieke staaispolitie - in Nederland werkzaam is. 
Onder het mom van een extreme vaderlands-liefde en Oranje
verheerlijking bereidt de N.S.B. landverraad voor. 
De S.D.A.P. we.et teg·enover de Duits-fascistische bedreigif1g 
niets beten te doen, dan haar ontwapeningspolitiek op te geven 
en de militaire politiek van de Nederlandse bour.9eoisie te on
dersteunen. Hiermee tracht ze opnieuw de belangen van het 
werkende volk te koppelen aan die van de Nederlandse bour• 
geoisie, waarv.an een g-edeelte nu reeds ·koers zet op het onder-
miJnen van het recht op national•e zelfbeschikking voor het 
Nederlandse volk. 
Wie in dez·e verhoudingen het Nederlandse leg·er aanbeveelt 
als een bruikbaar wapen tot verdediging van de Nederlandse 
onafhankelijkheid, bedrie.9t het volk. Dit l~ger immers is een 
wapen in handen van de reakfi.e, g·ericht tegen het werkende 
volk en zijn rechten, 1€-n staat notabene onderleiding van talrijke 
geheel of half-fascistische offici·eren. 
De C.P.H. zal dus met kracht optreden te..gen alle pogingen, 
thans re·eds g.edaan, om de natidnal·e onafhankelijkheid van het 
volk aan te tasten; ze zal als krachtig strijdmiddel te9en de N.S.B. 
~~ landve~raderlijke aard van haar politi~k blootleg.gen en tege
liJk kracht1g opkomen voor de democratisering van het leger. 
In Nederland heeft in beP.aaide revolutionail'e kring·en steeds 
geheerst ~een zek~er nationaal nihilisme, een abstract internatio
nalisme, waardoor Lenin in zijn kritiek op Herman Gorter en -de 
z.g. Hollandse Marxistische school tot zijn opmerking kwam, 
dat dez·e wel het r·echt op nationale zelfbeschikking voor de 
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ka'loniën erkende, maar dit recht voor Nederland zelf niet 
ste·lde. Waar Nederland in áe laatste eeuw nooit natienaaf be
dreigd is geweest, leeft bovendien in vefe 'kringen van het wer
kende volk een direde onderschatting van de ellende der natio
nale onderdrukking, die het in Indonesië terecht verafschuwt. 
De C.P.H. zal hiertegenover duideljjk in haar praktisch werken 
moeten laten zien, dat zij odk in dit opzicht de strijdster is voor 
de belangen van het we11kende volk, als de enige partij - zoals 
in de stellingen ~er voorbereiding van "het partij-congres slaat 
uitgedrukt - die de onafhankelijkheid van Nederland kan ver
dedigen, daar haar elk imperialistisch streven vreemd is. 
Reeds op het congl]es van 1932 heeft de C.P.H. besloten: in haar 
dagelijkse strijd een centrale plaats in ~e ruimen aan de onder
steuning van en medewerking aan de strijd van de Indonesische 
onderdrukte massa's voor hun nationale bevrijding. 
Als een resultaat van deze politiek heeft zij in 1933 de verkie
zingsstnijd gev·oerd met een candidatenlijst, waarin op de eersre 
acht p·laatsen om de beurt een Nederlander en een Indonesiër 
slond; de eer~ l11donesiër, pg. Roestam Effendi, kwam in de 
Staten-Generaal op de !.ijst der C.P.H. De C.P.H. heeft ondub
belzinnio de strijd van de muiters der "Zeven Provinciën" onder
steund. Ze ging daarbij van de juiste opvattin.g uit, dat de 
Nederlandse arbeidersklasse zich niet uit de macht van de 
Nederlandse bourgeoisie -kan bevrijden, zolang z_ij duldt, dat 
deze andere volkeren onderdrukt. De ondermijning van de 
imperialistische macht der Nederlandse bourgeoisie is een voor
waarde voor de overwinning van het socialisme in Nederland. 
Het congres van 1932 zag duidel,ij.k, dat de voornaamste bron 
van oorlo_gsgevaar voor het Nederlandse volk werd gevormd 
door het bezit van koloniën in de Stille Oceaan van de Neder
landse bourgeoisie. 
Ten onr·echte is in het ·laatste iaar de ondersteuninq van de strijd 
van het Indonesische volk in het dagelijkse werken van de C.P.H. 
iets op de achtergrond g-eraakt. Dit moet veranderen! Daarom 
staat de ondersteuning van de strijd voor nationale bevrijding 
van Indonesië als apart punt op de agenda van het komend 
koqgres. In het bijzonder is krachtige adi·e op dit punt nodig, 
nu de Mussert-beweging al•s één van haar voornaamste leuzen de 
leugen he·eft opg'esteld: "Indonesië verloren, rampspoed ge
boren". In haar propaganda tot behoud van de nationa•le onder
drukking van Indonesië toont zich het Mussert-fascisme in zijn 
reactionair en imperia•listisch karakter. . 
Hier heeft de C.P.H. tot taak duide'liijk het misleidende wan de 
Mussert-•leugen te laten zien. De Nederlandse werkende massa 
ondervindt thans aan den I:ijve, dat het bezit van koloniën door 
de bourgeoisie haar 9een welvaart brengt. Alleen een Indonesië, 
waarin het vO'Ik niet uitgemerg•eld wordt als thans, waarin alle 
rijkdommen van het land niet wegg·ezogen worden door een 
overheerser die zich ook in crisistijd van zijn koloniale winsten 
wH ver~ekeren, kan een welvaartspolitiek volgen die andere 
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vo{kel"en i!en goede komt en in het bijzonder het Nederlandse 
volk, waardoor het door eeuwenoude economische banden is 
gebonden. 
Het voorbee·ld van de Sowj.et-Unie bew;ijst, dat een volk dat 
vrij is, ook buiten zijn grenzen werk kan geven. De nationale be
VI"i iding van Indonesië is de voorwa.arde, om een welvaarts
~Ólitiek in het land ~e kunnen beginnen, die in de eerste plaats 
de Indonesische volker.en ten goede komt, doch ook verder alle 
volkeren waaarmede zij op voet van gelijkheid in ruilverkeer 
zouden staan. De opheffing van de ov•erheersing in Indonesië 
zou een slag Z'ijn voor de Nederlandse renteni.ers, baant}es
gasten, parasieten, voor de l"eaciie. Daarom verkondigt Musserl 
z·ijn imperialistische leuzen, die hij demagogisch als volksleuzen 
propageert. Maar daarom ook zal de C.P.H. duidel·ijk·er no;,g dan 
vroeger de bevr;ijding van Indonesië als een Nederlands vol.ks
belang verdedigen, welke in het belang is in de strijd voor de 
vrede, tegen !'eaciie en voor werk en welvaart voor het Neder
landse volk. 
Nu in Indonesië de nationale vol.ksbewe.9ing - ook in zijn refor
mistische gelederen - de imperialistische bourgeoisie tegenover 
zich vindt, die er l"eeds toe is overgegaan om nationaal-reformis
ten als Mohammed·Hatta en Soekarno evenzeer te vervolgen als de 
revolutionaire nationalisten, zal de.C.P.H. streven naar de onder
steuning van elke poging om in Indonesië •een samentr·ekking 
van alle vrijheidlievende krachten te bevorderen, om zodoende 
te komen tot een anii-imperialistisch volksfront. Verschillende 
leuzen van de nationale beweging, die e·en vooruitstrevende be
tekenis hebben, zal de C.P.H. ondersteunen en zal ze trachten te 
doen ondersteunen door het groeiend eenheidsfront van de ge
gehel'=l 'Nederlandse werkende massa. In het bijzonder zjjn daar
bij de •eisen van belang, welke beogen het Indonesische volk 
militair weerbaar te maken tegenover iedere imperialistische 
overweldiger. 
De Indonesische vraag zal dus o_p het congres van 1935 zeker 
niet minder ernsti,g moeten worden behandeld als in 1932. 
Nog ande11e taktiekvragen zullen de aandacht van het Congres 
vragen. Om te besluiten, willen we nog slechts wijzen op het 
buitenqewoon belan.9~ijke vraagstuk om de jeugd te beschermen 
tegen de fascistische dema,g~gie. Daarvoor was de oude taktiek 
van de C.P.H. in het ieugdvraé!gstuk ontoereikend. Het fascisme 
in Nederland wint aan invloed onder de ieugd, ondanks het feit, 
dat Italië thans duidelijk bewijst hoe, inplaais van een schone toe
komst, het fascisme tot verniel.ende oorlogen leidt. De schone 
beloHen aan de j·eugd in Duitsland lopen uit op de werkkampen 
en militaire dril, en op de militai•l"e africhting tegen het land, 
waar de jeugd zich onder l•eiding van de Communistische Parlij 
een schitterende toekomst bouwt. 
Ook hier zullen moedig ni·euwe wegen moeten worden bewan
deld, waarvoor het zev•endre wereldkongres van de K.l. en het 
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daarna plaatsgevonden hebbend inilemationaal jeuHdkongres 
waardevolle aanwijzigingen he,eft gegeven. 
De richtlijn bij al ons werk, alsmede bij de strijd van de revo
lutionai!'e jeugd, moet het woord van de grote strijder tegen het 
fascisme Dimitroff zijn: 
, "Wij willen een gemeenschappelijke taal vinden met de brede 

massa om de strijd tegen de klasse-vijand te kunnen voerero, 
wij willen weg,en vinden om de afgeslotenheid van de revo
lutionaire voorhoede van de massa van het proletariaat en van 
alle werkers voorgoed te doorbreken, •en tevens om de nood
lottige afgeslotenheid van de elg,enljjke arbeidersklasse van 
zijn natuurlijke bondgenoten te overwinnen in de strijd tegen 
de bourg·eoisie, teg·en het fascisme." 

Enige aantekeningen bij het artikel van Anton Struik 

Voor een goed begrip van Struiks betoog 
kunnen de volgende toelichtende opmer
kingen van nut zijn: 
- De machtsovername door het fascisme 
in Duitsland vond plaats in de eerste maan
den van 1933. 
- De SOAP was de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij, voorloopster van de huidi
ge Partij van de Arbeid. 
- CPH wil zeggen Communistische Partij 
Holland, hoewel de oorspronkelijke 
naamsaanduiding over 'Nederland' sprak. 
De Nederlandse Communistische Partij 
was een 'sectie van de Communistische 
Internationale' en in het buitenland spreekt 
men veelal over Holland, niet over Neder
land. 
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- RVO is Rode Vakverenigings Oppositie. 
Het doel daarvan blijkt uit Struiks tekst. 
- WSC's zijn Werklozen Strijd Comités. 
- OSP: Onafhankelijke Socialistische Par-
tij. 

- De NSB, de Nationaal Socialistische 
Beweging, was de grootste fascistenpartij 
in Nederland. Ze stond onder leiding van 
Mussert. 

- het Zevende (en tevens laatste) congres 
van de Communistische Internationale 
vond plaats in juli-augustus 1935 in Mos
kou. De hoofdrede werd gehouden door 
Georgi Dimitrow, Bulgaars communist en 
algemeen secretaris van de Communisti
sche Internationale (Komintern). 
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Hoewel Kamerverkiezingen ook op dit ogenblik nog een dik jaar vóór ons liggen, is de 
laatste maanden het voorspellen van uitslagen -en het speculeren over kabinetsvorming 
daarna - al een druk beoefende bezigheid geworden. 
Om de paar weken krijgen we een NIPO-onderzoek voorgeschoteld, waarin de PvdA op 
een forse winst staat, die behaald wordt ten koste van CDA, WD (die partij vooral) en 
0'66. 
Links van de PvdA wordt stelselmatig winst voorspeld voor de PSP tegenover een zekere 
teruggang van CPN en PPR - een voorspelling die zich, merkwaardig genoeg, vóór ver
kiezingen steeds opnieuw voordoet en die tot nu toe de enthousiaste PSP-ers op de 
verkiezingsdagen onprettige koude douches heeft opgeleverd. Wij hopen dat het dit 
keer eens anders uitpakt- niet alleen voor onze vrienden van de PSP, maar ook voor de 
CPN. Verkiezings-uitslagen tot nu toe hebben namelijk laten zien, tegen vroegere opvat
tingen in, dat PSP en CPN helemaal niet elkaars voornaamste concurrenten zijn. In 1977 
verloren èn CPN èn PSP (èn PPR), vier jaar later gingen in de kamerverkiezingen zowel 
de pacifisten als de communisten vooruit. Er gaat toch maar niets boven de nuchtere 
feiten, als het dit soort zaken betreft. 

OVER ENQUÊTES 
GESPROKEN 

En van daar dan weer naar de opinie-on
derzoeken zelf. Die worden steeds gepre
senteerd onder het hoofdje 'Als nu kamer
verkiezingen zouden plaatsvinden, dan zou 
de zetelverdeling als volgt luiden'. Waar
schijnlijk doen de eigenlijke onderzoekers 
het iets subtieler, maar de overdracht van 
de uitslag naar het publiek krijgt voortdu
rend een aanduiding als hier vermeld mee. 
Soms gaan de krantenkoppen nog verder 
en waant men zich op de sportpagina, 
waar winst en verlies de dominerende 
feiten zijn. 
Een dergelijke voorstelling van zaken is, 
hoeveel hele en halve wetenschappers er 
ook hun naam aan geven, hoeveel krans
dragers in de politiek er ook bloedserieuze 
beschouwingen aan wijden, volstrekt boe
renbedrog. 
En dat niet alleen omdat de laatste jaren 
bij dit soort onderzoeken gigantische blun
ders zijn gemaakt. In verschillende landen 

hebben kiezers de peilers en de publicisten 
op een schokkende manier in hun hemd 
gezet, hebben zij totaal andere samenstel
lingen van een volksvertegenwoordiging 
gekozen dan de enquêtes, zelfs kort tevo
ren, aangaven. 
Al dat soort flaters zijn wonderlijk snel uit 
de publiciteit verdwenen. Instituten voor 
opinie-onderzoek zijn vaak zeer invloedrijke 
clubs die, uiteraard, nauwe banden hebben 
met de publiciteitsorganen. Het is in beider 
belang dat de grove fouten die in zulke 
toch waarlijk niet onbelangrijke zaken 
gemaakt worden, zo snel mogelijk worden 
vergeten. Vlug de spons er over dus. 
Maar het is niet alleen dit ervaringsgegeven 
dat de term boerenbedrog oproept (boe
renbedrog, en dit aan het adres van boeren
lezers, is niet bedrog d o o r maar bedrog 

va n boeren). 
Het bedriegelijke in een verkiezingsender
zoek van, zeg, 'novembèr 1984 over de 
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partijvoorkeur bij eventuele verkiezingen 
is, dat op dat ogenblijk niemand d e n kt 
aan verkiezingen. 
De burgers die opeens de vraag voorgelegd 
krijgen wat ze zouden stemmen als er nu 
verkiezingen waren, hebben daar tot aan 
dat moment helemaal niet bij stil gestaan, 
omdat er geen verkiezingen zijn. Ze dachten 
net aan hun auto, of aan hun bed, een TV
quiz, een burenruzie; of/en aan hun uitke
ring, de kachel die zo hoog stond, sores op 
hun werk- kortom aan alles, waar zo'n 
miljoen of acht, negen mensen nu eenmaal 
aan plegen te denken; n i e m a n d 
dacht aan verkiezingen. 
Dat is nu net het verschil met die verkiezin
gen zelf. Die worden voorafgegaan door 
een geweldige propaganda, door een waar 
bombardement via TV, radio en kranten, 
door affiches en strooibiljetten. De verkie
zingsactie, zoals die een maand of wat 
voor de stemmingsdag van de grond komt, 
hamert er bij alle burgers in d at er 
verkiezingen komen en dat zij, als zij willen 
tenminste, hun stem zullen gaan uitbren
gen. 
Lang niet iedereen is er ook dan verder 
mee bezig, maar bij een zeer grote groep 
mensen komt wel het denkproces op gang: 
bij wie, bij welke partij, lijkt mijn belang te 
liggen? 
Voor velen staat dat tevoren vast. Maar de, 
gedurende de laatste tientallen jaren steeds 
gegroeide, groep waarbij dat niet het geval 
is, wordt nu naar een besluit toegestuurd. 
Overigens is er dan nog wel altijd een 
miljoen kiesgerechtigden, soms aanzienlijk 
meer, dat het wel gelooft. 
De kern van de zaak is echter, dat de opinie
onderzoeken op een fictie berusten, doordat 
het politieke denken in een niet-verkie
zingstijd anders is dan tijdens een verkie
zingscampagne. 
De onderzoekers zelf weten dat drommels 
goed, al verzetten ze zich nooit tegen de 
misleidende manier waarop de resultaten 
van hun werk worden gepresenteerd. 
Het NIPO bijvoorbeeld biedt aan hen die 
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het zeer dure abonnement op de onder
zoeken kunnen betalen een overzicht van 
een heel jaar, waarbij van week tot week 
de stand der verschillende partijen in een 
lange lijn wordt verbonden. Aan de abon
nees vertelt men dan, dat eigenlijk het 
enige waar men werkelijk wat aan heeft, 
de r i c h t i n g van die lijn is: naar 
boven door een regelmatige groei in de 
percentages, naar beneden door een regel
matige daling, of op gelijke hoogte blij
vend. 
Een i n d r u k van de r i c h t i n g 
waarin de sympathie zich beweegt geeft 
men- niet meer. 
Maar kranten en omroeporganisaties, die 
veelal bestaan bij de gratie van sensatie en 
vergroving, hebben aan deze fijngevoelige 
nuanceringen geen boodschap. Die zetten 
meteen een hele Tweede Kamer in elkaar 
op grond van een zeepbel. 

Voorbeelden 

Een interessant voorbeeld en een waar
schuwing tegelijkertijd, is in dit verband de 
positie van de Centrumpartij. 
In de laatste enquêtes is die groepering 
gereduceerd tot iets zo onaanzienlijks, dat 
een afvaardiging in de Tweede Kamer er al 
niet meer bij zou zijn. Kort geleden lag dat 
nog heel anders. Bij verkiezingen voor de 
gemeenteraad van Almere en voor deelra
den in Rotterdam haalde de Centrumpartij 
een onrustbarend hoog aantal stemmen. 
Dat in diezelfde tijd elders, als daar ook 
verkiezingen zouden zijn gekomen, soort
gelijke uitkomsten zouden zijn voorgeko
men, staat wel vast. Het was omstreeks 
die tijd ook, dat NIPO-onderzoeken (Rooie 
Haan) de Centrumpartij zo'n stuk of zeven 
zetels in de Tweede Kamer toedachten. 
Sterker nog, mensen die zichzelf grote 
wijsheid, althans kennis met betrekking tot 
de politiek toeschrijven, kwamen met 
verklaringen waarom voortaan de Cen
trumpartij of iets van dien aard in zo'n 
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soort omvang een langdurig blijvend deel 
zou vormen van ons bestel. 
De werkelijkheid is dat noch de zeven 
zetels voor de Centrumpartij van toen, 
noch de nul van nu zoals die in de opinie
peilingen fungeren, een duit waard zijn. 
Beide schattingen zijn tot stand gekomen 
in een tijd dat er n i et voor de Tweede 
Kamer werd gekozen. Als er een echte 
verkiezingscampagne komt en de Cen
trumpartij gooit daar haar racistische 
smeerlapperij in, dan zal die ongetwijfeld 
gehoor vinden. En het resultaat van zo'n 
fascistische groepering zal dan mede af
hangen van wat andere partijen doen. Zijn 
die ontwijkend op het punt van vreemde
lingenhaat, tonen ze 'begrip' teneinde op 
die wijze potentiële stemmers op de Cen
trumpartij naar zichzelf te trekken, dan zal 
het 'zie je wel'-effect optreden, de Cen
trumpartij zal als het ware 'erkend' worden 
en ze zal zich navenant kunnen versterken. 
Doen partijen het omgekeerde (zoals ze in 
Almere, na de raadsverkiezingen, één front 
hebben gevormd en een intensieve cam
pagne onder de bevolking hebben gevoerd) 
dan moet het zeker mogelijk zijn, de ene 
zetel van nu tot een nul te maken. 
Ondertussen echter zijn die cijfertjes uit de 
opinie-peilingen over de Centrumpartij een 
interessante aanwijzing, hoeveel waarde 
men daaraan moet hechten op momenten 
dat verkiezingen niet aan de orde zijn. 

Ondertussen k u n n e n verkiezings-en
quêtes wel degelijk een rol spelen in het 
geheel van de politiek, namelijk als een 
'zichzelf waarmakende voorspelling'. En
quêtes, die opgezet heten te zijn om te 
weten te komen hoe het publiek denkt, 
kunnen gaan functioneren als gedachten
m a k e r s . Ook die mogelijkheid moet 

niet overdreven worden, gezien wat hier
voor werd gesignaleerd- namelijk dat 
menigmaal de werkelijke verkiezingsuitslag 
van al die voorspellingen een lachtertje 
maakte. 
Maar het is buiten kijf dat steeds maar 
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herhaalde voorspellingen een effect in de 
richting van die voorspelling kunnen heb
ben. 
Laten we eens dicht bij huis blijven. 
De CPN heeft op het ogenblik drie zetels in 
de Tweede Kamer. 
Bij de laatste verkiezingen, die van 1982, 
behaalde ze 1,8% van de stemmen hetgeen 
overeenkomt met 2,7 zetels. Ze zat dus 
tussen 2 en 3 zetels in. De vraag of het er 2 
of 3 zouden worden kwam echter niet aan 
de orde, doordat de PSP, waarmee een 
lijstverbinding gevormd was, na de toewij
zing van haar 3 zetels nog een stemmen
overschot had. Dat kwam toen onze partij 
ten goede. 
De enquêtes van de laatste tijd nu (trou
wens, ook die van een jaar geleden) geven 
de CPN 2 zetels. Maar bij 2 of 3 zetels kan 
het om tienden van een procent gaan en 
als men zich een handvol zetels kan vergis
sen bij een grotere partij, dan weet men bij 
voorbaat al dat het bij zulke getallen als 
waar het hier om gaat, puur natte-vinger
werk is. Feitelijk kan men waarschijnlijk 
zeggen dat de aanhang van de CPN onge
veer even groot is als zo'n twee en een 
half jaar geleden. 
Weten doet nemand het want... er zijn 
geen verkiezingen. 
Wel echter kan het voortdurend herhalen 
voor radio en TV dat de CPN een zetel 
achteruit gaat een effect hebben van 'dat 
betekent niet veel meer, wat heb ik er aan 
om daarop te stemmen'. En op die wijze 
kan dan de enquête een rol aaan spelen 
als zichzelf waarmakende voorspelling. 
Vanuit deze relativerende gezichtshoek 
dienen ook de cijfers bezien te worden van 
de drie grootste partijen die, vanwege de 
regeringsvorming, het meest in de aan
dacht staan. Op dit ogenblik heeft de PvdA 
47 zetels, het CDA heeft er 45 en de VVD 
36. Maar van het CDA zijn Scholten en 
Dijkman afgesplitst, zodat de feitelijke 
regeringsmeerderheid 43 + 36 = 79 be
draagt. Ter rechterzijde worden overigens 
nog 7 zetels extra bezet door vier kleine 
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partijen, al moet hier onmiddellijk bij ge
zegd worden dat wij onder geen beding de 
kleine protestantse partijen en de Cen
trumpartij bij elkaar willen of kunnen inde
len. 
Interessant is overigens om die verkie
zingsuitslag even te vergelijken met het 
Rooie Haan-NIPO-onderzoek dat ze s 
maanden eerder was gehouden. De PvdA 

stond in dat onderzoek op 34 zetels, 13 
minder dus dan ze een half jaar later zou 
krijgen; het CDA stond op 50, dat wil zeggen 
5 méér en de VVD op 32, hetgeen 4 minder 
is dan ze kreeg. D'66 stond in maart 1982 
bij Rooie Haan-NIPO op 17, dat werden er 
in september bij de echte verkiezingen 5. 
Dit ter illustratie van alles wat hiervoor is 
opgemerkt. 

Wel, de huidige stand dus. De laatste opi
nie-peilingen brengen de PvdA boven de 
zestig zetels, het CDA op ongeveer 40 en 
de VVD op ongeveer 30. De lange termijn
reeksen laten zien dat er inderdaad een 
groeiende neiging is bij kiezers om hun 
voorkeur aan de PvdA te geven, dat er een 
zekere afname is van de sympathie voor 
de VVD en dat de lijn bij het CDA licht naar 
beneden gaat. 
Aan de maandgetallen heeft men niets, 
maar deze lange termijn-ontwikkelingen 
kunnen wel van belang blijven te zijn
hoewel zich, zoals de voorzomer van 1982 
met de breuk in het kabinet-VanAgt 11 liet 
zien, vrij snel volstrekt onvoorziene ontwik
kelingen kunnen voordoen. 
Zonder twijfel hebben regering en rege
ringspartijen een verkiezingsstrategie uit
gestippeld die er op neer komt alle ver
slechteringen en afbraak zoveel mogelijk 
in de eerste regeringsjaren af te werken, 
om dan in het laatste tijdvak voor de ver
kiezingen van een gestolen kwartje met 
een gul gebaar drie centen terug te geven 
en bij kortzichtige kiezers de indruk te 
wekken dat nu de zaak voor hen weer de 
goede kant op gaat. 
Maar of dat allemaal volgens het overbe-
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kende boekje gaat is een andere kwestie. 
In elk geval komt de vraag levensgroot aan 
de orde, of de toch al krappe meerderheid 
die CDA en VVD nu als regeringspartijen 
hebben, ook nog zal bestaan wanneer 
nieuwe verkiezingen, in 1986 of eerder, 
hebben plaatsgevonden. Wat dan de mo
gelijkheden zijn, of hoe hierop van de 
progressieve hoek uit kan worden inge
werkt, dat is een ander hoofdstuk. Het 
speelt een belangrijke rol op het CPN-con
gres van begin maart: samenbundeling en 
hoe. 
Overigens mag daarbij niet vergeten wor
den dat, net als wij, ook anderen in de 
papieren kunnen duiken om te zien hoe 
dat gelopen is met de verkiezings-enquêtes 
in de laatste jaren. In 1977, toen Van Agt 
de breuk voltrok in het kabinet-Den Uyl, 
was het resultaat dat èn de PvdA èn het 
CDA bij de verkiezingen een aanzienlijk 
hoger percentage haalden dan een aantal 
maanden daarvoor nog voorspeld was. 
In 1982 brak de PvdA met het kabinet-Van 
Agt 11 (en D'66 niet). Bij de verkiezingen 
bleek, zoals hiervoor al gezegd, de PvdA in 
vergelijking met eerdere enquêtes zeer 
sterk te hebben gewonnen en D'66 te 
hebben verloren. Dat moet de burgers er 
op verdacht doen zijn dat opinie-onderzoe
ken nog wel eens iets anders kunnen bete
kenen dan schijnvertoningen en op eigen 
bevestiging gerichte profetieën. 
Ze kunnen ook voor partijen aanleiding 
vormen om eens goed te zoeken naar een 
aanleiding om een bestaande regeringsco
alitie te verbreken en met de handen vrij 
nieuwe verkiezingen in te gaan. 
Het is verstandig om met die mogelijkheid 
rekening te houden en niet de richting in te 
gaan van een pure ve~kiezingspartij- die 
dan nog, als het zover zou zijn, door die 
verkiezingen verrast zou kunnen worden 
ook. 

Marcus Bakker 
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OVERHEIDSSTEUN 
AAN BEDRIJVEN 

Eén van de gevolgen van alle opwinding 
en publiciteit rond het RSV-drama is dat 
het onderwerp 'Overheidssteun aan 
bedrijven' ineens weer volop in de belang
stelling staat. En terecht. Het is eigenlijk 
merkwaardig dat er bijna 15 jaar lang een 
toch niet onaanzienlijke hoeveelheid 
belastinggeld vrij geruisloos naar tientallen 
bedrijven gestroomd is. En nog steeds 
heerst rond tal van vormen van overheids
steun een publiek stilzwijgen. 
Het leek me daarom aangewezen om die 
overheidssteun in enkele van zijn vormen 
eens de revue te laten passeren en enkele 
aspecten ervan nader te belichten. Het 
gaat om een omvangrijk en gecompliceerd 
onderwerp, wat enige beperking noodza
kelijk maakt. Ik heb me daarom, qua 
bronnenmateriaal, vooral gericht op de 
verslaggeving uit de financiële pers (m.n. 
Financieel Dagblad, Economische Statisti
sche Berichten, 'De Onderneming', enz.) 
en op de vakbondsbladen (waarbij deze 
laatste opvallend weinig blijken te berichten 
over overheidssteun en de aanwending 
daarvan). Ik heb de betreffende berichtge
ving bekeken voor de periode januari-au
gustus 1984. 
Op basis daarvan kom ik achtereenvolgens 
aan de volgende onderwerpen: 
- Moet er al of niet overheidssteun aan 

bedrijven- in welke vorm dan ook
verleend worden? Met name in kringen 
van (macro) economen, maar ook onder 
het brede publiek, is dit een brandende 
vraag geworden. 
Indien tot steun besloten wordt, moet 
die dan globaal/generiek of gericht 
versterkt worden? En indien gericht, 
waarop gericht? Op bepaalde economi
sche activiteiten of op sectoren en 

bedrijven? Op delen van het bedrijfsleven 
(grote of kleine bedrijven) of op indivi
duele bedrijven? Op bedrijven in bepaal
de regio's of in principe op elk bedrijf in 
Nederland dat in aanmerking komt? 
Vragen die in het hierna volgende aan 
de orde zullen komen in een bespreking 
van de diverse vormen van steun die in 
de eerste 8 maanden van 1984 verstrekt 
werd; 

- Tenslotte zal ik aan het eind enige 
voorzichtige conclusies proberen te 
trekken. Mogelijk kan het een bijdrage 
zijn aan een nog te starten discussie 
over 'linkse sectorstructuurpolitiek' en 
met name over de rol van de overheids
steun daarin. 

I. WEL OF GEEN STEUN? 

De discussie over al of niet steun verlenen 
woedt onder andere in economenkringen 
en wordt daar dan voornamelijk bekeken 
op zijn macro-economische effecten. Hier 
laten we enkele meningen, geventileerd in 
de kolommen van Economische Statisti
sche Berichten, aan het woord. 
Schouten en Kolnaar zijn van mening dat 
het financieringstekort van de overheid 
niet via bezuinigingen op materiële over
heidsbestedingen en ambtenarensalarissen 
verminderd moet worden, want dat is 
deflatoir, maar door eerst een eind te 
maken aan niet-effectieve kapitaalover
drachten naar bedrijven. Volgens hen is de 
toename van het financieringstekort sinds 
1978 te wijten aan deze omvangrijke 
kapitaaloverdrachten naar bedrijven. 
De lonen van ambtenaren, de uitkeringen, 
de materiële overheidsconsumptie en de 
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netto-overheidsinvesteringen zouden 
gemakkelijk gefinancierd kunnen worden 
uit ontvangsten aan belastingen, sociale 
premies en niet-belastingmiddelen (o.a. de 
aardgasopbrengsten). 
En zelfs dan zou er nog een spaaroverschot 
zijn. Trekt men er echter de omvangrijke 
kapitaaloverdracht aan bedrijven van af 
dan ontstaat een negatief saldo dat door 
de overheid op de kapitaalmarkt gefinan
cierd moet worden. Dat betekent een 
toename van de staatsschuld en stijgende 
rentelasten en dus een steeds groter finan
cieringstekort. 
Van der Geest is het met die redenering 
niet helemaal eens. Hij stelt dat elke 
stijging van de collectieve uitgaven (of het 
nu steun aan bedrijven is of iets anders) 
het financieringstekort van de overheid 
doet stijgen. En de rentelasten zouden, ook 
zonder kapitaaloverdrachten, flink gestegen 
zijn vanwege de internationale rentestijging 
sinds 1978. 
Verder moet men niet alle kapitaalover
drachten op één hoop gooien en tot steun 
aan het bedrijfsleven bestempelen, want 
ca. 50% van deze overdrachten bestaat uit 
woningwetleningen, kredieten voor de PTI 
en openbare nutsbedrijven en kapitaal
overdrachten in het kader van ontwikke
lingssamenwerking. Vooral de woningwet
kredieten zijn sinds 1978 sterk gestegen. 
De WIR-premies gaan wel direct naar het 
bedrijfsleven maar die zijn- aldus Van der 
Geest- sinds 1978 weinig toegenomen en 
kwamen in de plaats van de vóór 1978 
vervroegde afschrijvingen en investerings
aftrek. 
Wilms doet een poging het bedrag aan 
directe overheidssteun aan bedrijven te 
schatten. Op basis van cijfers van het 
Ministerie van Financiën komt hij voor 
1982 op een bedrag van ca. f 13 miljard. 
Dit bedrag omvat: fiscale faciliteiten, 
subsidies, kredieten, deelnemingen en 
garanties van de overheid. In het algemeen, 
zo zegt hij. wordt het doel van de diverse 
vormen van steun omschreven als 'het 
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bevorderen van investeringen' en het 
'versterken van het bedrijfsvermogen', 
maar niemand weet of dat doel bereikt is. 
Daarentegen zien we wel een groter 
financieringstekort en een stijging van de 
collectieve lastendruk. Dat leidt elders tot 
bezuinigingen en dus tot een daling van 
de effectieve vraag en onderbezetting in 
de marktsector. 
Vermeend komt ook tot de conclusie dat 
de invloed van (fiscale) investeringssubsi
dies op het investeringsgedrag van bedrij
ven in het algemeen gering is. Hij gebruikt 
gegevens uit een onderzoek van het 
Centraal Plan Bureau welke een geringe 
effectiviteit van deze steunmaatregelen 
aantonen. Een premie van bijvoorbeeld 
f 1,- zou, op langere termijn, tot slechts 
f 1,25 aan extra bedrijfsinvesteringen lei
den. 
Een ambtelijke Werkgroep op het Ministerie 
van Economische Zaken komt zelfs nog 
iets lager uit omdat het uitgaat van een 
lage bezettingsgraad, scheefgetrokken 
vermogensverhoudingen en onzekere 
afzetperspectieven bij bedrijven. Volgens 
Vermeend zou ook uit micro-economische 
studies blijken dat overheidssubsidies en 
-premies geen factor van betekenis zijn bij 
investeringsbeslissingen. 
Volgens deze micro-economische gedrags
onderzoeken was de investeringspremie 
slechts voor 10-20% van de investeringen 
doorslaggevend en voor een iets groter 
deel mede van invloed. Ook volgens het 
CPB (in een uit 1981 daterend rapport) 
zouden de meeste investeringsplannen 
ook zonder investeringspremies worden 
uitgevoerd. Slechts een deel van het totale 
steunbedrag zou ertoe dienen marginale 
investeringsprojecten over de streep van 
het kritische rendement te trekken. Winst
gevendheid zou als factor veel belangrijker 
zijn. 
Bij instrumenten als de WIR- maar ook bij 
andere- komen dan nog factoren als een 
gebrek aan criteria voor doorzichtigheid, 
objectiviteit, rechtszekerheid en eenheid 
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van uitvoering. Ook de beoogde sturing 
via de WIR zou niet uit de verf gekomen 
zijn, omdat een deel van de daartoe geïn
troduceerde toeslagen juridisch-technisch 
niet mogelijk bleken of in strijd waren met 
het Europese recht (zie: verderop). 
Vermeend wijst in aanvulling hierop nog 
op de gevaren van concurrentievervalsing, 
subsidiëring van verliesgevende bedrijven 
(bodemloze put), oneigenlijk gebruik en 
misbruik (waardoor o.a. dure premies naar 
het buitenland verdwijnen). 
Wijers maakt in zijn boek over industriepo
litiek, wat betreft steunverlening een 
onderscheid tussen periodes van laagcon
junctuur en hoogconjunctuur. Acht hij 
enkele vormen van steun in een laagcon
junctuur soms wel nodig, in een hoogcon
junctuur vindt hij overheidssteun in princi
pe onwenselijk, want bij duurzame vraag
uitval worden de subsidies alleen als maar 
hoger. 
De betrokken middelen, stelt hij. kunnen 
dan- vanuit een oogpunt van werkgele
genheids-en inkomenseffecten-beter 
gebruikt worden voor een structuurvor
mend beleid (via overheidsinvesteringen, 
enz.). Bovendien brengt subsidieverlening 
het gevaar van een verminderende inno
vatiedrang met zich mee. Hij vindt wel dat 
subsidies voor aanpassing aan technologi
sche vernieuwingen gunstige inkomens
en werkgelegenheidseffecten zouden 
kunnen hebben, met name in de latere 
levensfasen van een produkt. 
Dan is er een beperkte vernieuwingsdrang 
bij de betrokken bedrijven en kunnen met 
name de middelgrote en kleine bedrijven 
in zo'n branche niet over voldoende 
informatie en financiële middelen beschik
ken en ligt er dus een stimulerende rol 
voor de overheid. Ook voor bedrijven met 
een tijdelijk ongunstige vermogensverhou
ding (veel vreemd en weinig eigen vermo
gen) en voor projecten met een relatief 
hoog risico en op korte termijn weinig 
inverdieneffecten wil hij een uitzondering 
maken op zijn afwijzing van overheidssteun 
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in periodes van hoogconjunctuur. Een toch 
niet gering aantal uitzonderingen, lijkt me. 

Ondernemers 

Uit ondernemerskringen komen nogal 
tegengestelde geluiden over het al of niet 
verstrekken van overheidssteun. Voorzover 
enkele van hen ervoor zijn deze steun af te 
schaffen willen ze natuurlijk wel compen
satie daarvoor, bijvoorbeeld in de vorm 
van fiscale faciliteiten (ook een vorm van 
steun, lijkt me). 
Het VNO blijkt het niet zo eens te zijn met 
het trekken van vergelijkingen tussen de 
effecten van investeringsfaciliteiten en een 
verlaging van de winstbelasting, omdat de 
uitwerking ervan- macro-economisch 
gezien- totaal verschillend zou zijn. Zo 
zou een onderzoek bijvoorbeeld uitwijzen 
dat eefl uitruil van de WIR tegen een 
verlaging van de vennootschapsbelasting 
de macro-economische omstandigheden 
per saldo geen goed doen. 
Andere ondernemerskringen pleiten juist 
voor een algehele intrekking van de WIR, 
omdat WIR-premies- en investeringsbe
vorderende subsidies in het algemeen
volgens hen de neiging zouden hebben 
kostprijsverhogend te werken en het vrije 
marktmechanisme zouden verstoren. In 
plaats daarvan pleiten ze voor zaken als 
verlaging van het hoge BTW-tarief voor 
sommige goederen (bijvoorbeeld huizen) 
en voor verlaging van de lasten van het 
bedrijfsleven. 
Het is in dit verband wel nuttig erop te 
wijzen dat de WIR wel iets anders is dan 
een verlaging van de vennootschapsbelas
ting. Immers: de WIR is in principe bereik
baar voor alle ondernemingen (of ze nu 
winst maken of niet), terwijl een verlaging 
van de vennootschapsbelasting alleen 
maar voordelig is voor winstgevende 
bedrijven. Dat verklaart ook wel enigszins 
de verschillende posities die in het onder
nemerskamp worden ingenomen. 
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Conclusie 

Het is mijns inziens juist dat er in zijn 
algemeenheid een afweging gemaakt 
wordt tussen uitgaven van de overheid 
voor steun aan bedrijven en de mogelijke 
aanwending van deze gelden voor andere 
economische activiteiten (stimulering van 
de vraag bijvoorbeeld). Maar daarmee is, 
denk ik, wat betreft de bijdragen van de 
macro-economen aan de steundiscussie 
alles gezegd. 
Het gaat wat betreft overheidssteun aan 
bedrijven echter om méér zaken. Het gaat 
niet alleen maar om macro-economische 
grootheden als economische groei, indu
striële produktie of zelfs werkgelegenheid. 
Veeleer spelen tal van vraagstukken 
betreffende de structuur van de Neder
landse economie een rol. 
Het gaat dus om het inbedden van de 
overheidssteun in een overheidspolitiek 
ten aanzien van de aard van de economi
sche activiteiten die in Nederland gestimu
leerd worden (sectorstructuur- en indu
striepolitiek), de rol van het midden- en 
kleinbedrijf daarin, de politiek tegenover 
"zwakke'regio's" of de regionale politiek in 
het algemeen, het stimuleren van nieuwe 
en innovatieve activiteiten (en welke dan), 
de rol van de Nederland als exportnatie, 
enz. 
Juist de mogelijkheid dat overheidssteun 
gericht kan worden aangewend - hetzelfde 
geldt overigens voor het overheidsaan
koopbeleid (waarover een andere keer)
schept grote kansen, ook voor een goede 
invulling door de linkse beweging in 
Nederland. In die zin is het te verkiezen 
boven tal van macro-economische instru
menten, hoewel dan wel het controle
vraagstuk bevredigend moet zijn opgelost. 
Tenslotte kan ik instemmen met de waar
schuwing van Wim Kok (FNV) in juli 1984 
dat de euforie rond het RSV-schandaal er 
niet toe mag leiden dat overheidssteun (of 
vormen daarvan) lichtvaardig overboord 
worden gegooid. Ondanks een vaak 
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verkeerd gebruik, falend management en 
onvoldoende controle erop, vindt Kok dat 
we op moeten passen met het trekken van 
overhaaste conclusies. 

11. GLOBAAL/GENERIEK OF GERICHT BE
LEID? 

De conclusies uit het vorige hoofdstuk 
mogen juist zijn, het probleem is momen
teel juist dat deze en vorige regeringen de 
laatste jaren onder andere de neiging 
vertonen de steun steeds globaler te 
maken. In dat geval kunnen macro-econo
mische instrumenten te prefereren zijn 
boven globale steunmaatregelen als een 
verlaging van de vennootschapsbelasting. 
In dit hoofdstuk zullen we enkele steunvor
men de revue laten passeren. We beginnen 
met de meest globale/generieke- en eindi
gen bij de meest op het individuele bedrijf 
gerichte maatregelen. Bij dat laatste 
moeten we overigens niet alleen denken 
aan noodlijdende bedrijven, want juist ook 
goed lopende bedrijven als Philips, Fokker, 
Hoogovens en Gist-Brocades kwamen de 
afgelopen jaren voor steun in aanmerking. 

Algemeen 

De in het Regeeraccoord 1982 afgesproken 
jaarlijkse lastenverlichting voor het be
drijfsleven dient m.i. ook tot de steun aan 
het bedrijfsleven gerekend te worden. 
In 1984 bestond de lastenverlichting voor 
50% uit fiscale maatregelen en voor 50% 
uit verlaging van werkgeverspremies in de 
sociale zekerheid (wat iets gunstiger is 
voor arbeidsintensieve bedrijven). Voor 
1985 bestaat de lastenverlichting voor ca. 
f 500 miljoen uit fiscale maatregelen en 
voor ca. f 1 miljard uit verlaging van 
sociale premies. 
Zowel Ruding als Van Aardenne zijn 
gekant tegen een verhoging van de finan
ciële middelen voor een gericht industrie-
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beleid. Ruding stelde in juli 1983 zelfs voor 
het sectorbeleid, in het kader van de 
bezuinigingen, maar helemaal te laten 
vallen en over te gaan tot een uitsluitend 
generiek beleid. 
Dat kwam er niet door. Van Aardenne 
ontkende dat de middelen voor steunverle
ning aan sectoren en aandachtsgebieden 
dramatisch verminderd zou zijn (zomer 
1984). Binnen de regering behoorde hij 
echter wel tot één van de meest fervente 
voorstanders van een verdere verlaging 
van de vennootschapsbelasting tot 40%. 
Van Aardenne en Ruding hanteren ook 
wat praktischer argumenten voor hun 
voorkeur voor het steeds maar verlagen 
van de vennootschapsbelasting. Ze stellen 
dan dat zo'n verlaging eenvoudig en direct 
te verwerken is en dat het een voordeel 
voor ondernemingen is dat ze het in hun 
lange-termijncalculaties kunnen opnemen. 
Tenslotte zou een verlaging van de ven
nootschapsbelasting, volgens hen, het 
belastingklimaat in Nederland ten goede 
komen en dat is gunstig voor het aantrek
ken van buitenlandse investeringen. 
Nederland op weg naar een 'belastingpa
radijs' dus. 
Eén van de drijvende krachten achter deze 
globale vormen van lastenverlichting zijn 
de ondernemers. Zij met name willen 
maatregelen als fiscale stimulering van het 
aandelenbezit, dividendvrijstelling, enz. en 
ze vinden bij de regering in het algemeen 
een willig oor. Een aantal fiscale gunsten 
wilden ze zelfs buiten de vastgestelde 
globale lastenverlichting voor het bedrijfs
leven houden. 
Je moet met ondernemers overigens altijd 
oppassen. Als je ze een vinger geeft pikken 
ze je hele hand. Neem bijvoorbeeld de 
RCO (overkoepelend orgaan van onderne
mersorganisaties). Deze presteert het zijn 
standpunt voor een verdere verlaging van 
de vennootschapsbelasting te verdedigen 
met het argument dat anders 'het vertrou
wen van het bedrijfsleven in de duurzaam
heid van de eerdere verlaging van 48% 
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naar 43% op het spel komt te staan'. 
Opmerkelijk is wel een commentaar in het 
blad van het VNO 'De Onderneming' van 6 
april 1984. Daar wordt erkend dat de 
invloed op het investeringsverloop van 
een verlaging van een zeer globale maat
regel als het verlagen van de vennoot
schapsbelasting geringer is dan die van 
een iets minder globale maatregel als de 
verhoging van de WIR-basispremie. 

De WIR 

De WIR werd in het parlementaire jaar 
1976/77 ingevoerd ter vervanging van de 
toen bestaande vervroegde afschrijving en 
de investeringsaftrek. In de beginperiode 
bestond het uit een variabele investerings
premie van 11% voor investeringen in 
bedrijfspanden en van 7% voor andere in
vesteringen. 
Begin 1984 lag de WIR-basispre.rnie voor 
gebouwen op 14% en die voor investerin
gen in machines en installaties op 12,5%. 
Oospronkelijk kende de WIR de volgende 
toeslagen (het gerichte deel van de WIR): 
- kleinschaligheidstoeslag: Deze werd 

geamendeerd door de Tweede Kamer 
wat resulteerde in een variabele premie 
van 0,25-6% voor investeringen tot 
f 80.000,-; 

- regionale toeslag: o.a. extra premies 
voor investeringen in gebieden met een 
hoge werkloosheid. 
Deze premie stuitte op grote bezwaren 
bij de EG en werd, na lang touwtrekken, 
in 1984 afgeschaft; 
ruimtelijke ordeningsteeslag: ook deze 
moest het veld ruimen; 
grote projecten toeslag: deze premie 
werd vanaf 1978 al steeds gehanteerd 
onder voorwaarde dat de Europese 
Commissie akkoord zou gaan. Dat 
leverde elke keer zoveel geharrewar op 
dat de huidige regering in maart 1983 
besloot er van af te zien. 
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Later werden nog de volgende toeslagen 
geïntroduceerd: 

energietoeslag voor o.a. energiebespa
rende investeringen; 
milieutoeslag voor tegen de vervuiling 
van het milieu gerichte investeringen. 

Diverse voorstellen voor een arbeidsplaat
sentoeslag in de loop der tijd hebben het 
niet gehaald. 

Het gaat bij de WIR om grote bedragen. 
Elk jaar gaat voor 4 à 5 miljard gulden naar 
de bedrijven, waarvan 80% bestaat uit 
basispremies (globaal) en 20% uittoeslagen 
(gericht). 
In 1983 was het bedrag dat via de WIR 
naar de bedrijven ging zelfs net zo hoog 
als het totale financieringsoverschot van 
de bedrijven in dat jaar (met andere woor
den ca. de helft van de investeringen werd 
gefinancieerd uit WIR-premies). In 1981 en 
1982 lag het bedrag aan WIR-premies zelfs 
hoger dan genoemd financieringsover
schot. 
De WIR was dus voor de investeringen van 
bedrijven de afgelopen jaren van zeer 
groot belang. Daarom is ook het VNO, 
ondanks·zijn voorkeur voor nog globalere 
lastenverlichting, geen voorstander van 
het afschaffen van de WIR. 
De VVD vond zelfs een verhoging noodza
kelijk. Zowel de basispremie als de klein
schaligheidstoeslag zouden in 1985 tijdelijk 
met 1,5% omhoog moeten (van dat laatste 
voorstel zijn ook de midden- en kleinbe
drijfsorganisaties voorstander). Zo'n 
verhoging zou f 500 miljoen per jaar 
kosten. De VVD is de mening toegedaan 
dat een dergelijke maatregel met name de 
investeringen in de exportsector zou 
bevorderen. En aangezien investeringen 
een importquote van 70% hebben kan dan 
meteen het hoge overschot op de beta
lingsbalans benut worden. Later kan de 
WIR wat de VVD betreft dan in een fiscale 
maatregel omgezet worden, bijvoorbeeld 
in herintroductie van de vervroegde 
afschrijving en de investeringsaftrek en in 

een verdere verlaging van de vennoot
schapsbelasting. 
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Van Aardenne overwoog begin 1984 deze 
voorstellen over te nemen. Maar om 
redenen van continuïteit- er moet niet 
steeds aan de WIR gemorreld worden', 
zoals de minister het uitdrukte- werden ze 
toch niet tot werkelijkheid. Ruding had 
daar al eerder over gezegd dat de WIR rnet 
name ook bedoeld was voor verliesgeven
de bedrijven die wilden investeren; bedrij
ven die niet voor fiscale faciliteiten in 
aanmerking komen omdat ze geen winsten 
maken. Met name na een recessie is een 
instrument als de WIR. volgens Ruding, 
zeer doeltreffend. 

Van Aardenne heeft ook een onderzoek 
laten instellen naar de economische 
gevolgen van een verhoging van de WIR
basispremie ten opzichte van een verlaging 
van de sociale premies voor de werkgevers. 
De uitkomst was dat beide maatregelen 
qua werkgelegenheid hetzelfde zouden 
opleveren, maar dat de verhoging van de 
WIR-premie wat betreft investeringen, 
consumptie en produktievolurne van 
bedrijven veel gunstiger uitkomt. 
Lubbers betwijfelt dat kennelijk enigszins, 
want hij kondigde later aan dat hij de WIR 
opnieuw op zijn effectiviteit zou willen 
beoordelen. Ook wil hij nader bekijken of 
WIR-gelden wel echt naar verliesgevende 
bedrijven stromen. Hij vindt de WIR wel 
een kostbaar instrument. lrnrners: het kost 
f 5 miljard per jaar dus f 20 miljard tijdens 
zijn premieschap. 

Zowel generiek als gericht beleid 

Vertonen de in de vorige paragraaf geven
tileerde meningen in het algemeen toch 
een voorkeur voor de meest globale 
(minst ingevulde) vormen van overheids
steun, er zijn er ook velen die niet echt 
willen kiezen of een combinatie van gene
rieke- en meer gerichte instrumenten 
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voorstaan. En in feite is de WIR natuurlijk 
ook zo'n combinatie, zij het dat de weeg
schaal duidelijk ten gunste van het globale 
element (de basispremie) doorslaat. 
Wat deze problematiek betreft zitten o.a. 
de middenstandsorganisaties niet helemaal 
op dezelfde lijn als VNO, NCW, enz. Ze 
pleiten eveneens voor een verhoging van 
de zelfstandigenaftrek (uiteraard zou je 
zeggen), maar bepleiten daarnaast maatre
gelen als het verminderen van de werkge
verslasten in de volksverzekeringen en 
verlaging van de werkgeverslasten wat 
betreft de minimum jeugdlonen (zoals ze 
zeggen: ter bestrijding van de jeugdwerk
loosheid). Het minimum jeugdloon zou 
dan huns inziens netto gelijk kunnen 
blijven. Voor deze maatregelen eisten ze 1 
miljard gulden van de globale lastenver
lichting van het bedrijfsleven op. 
En Wijers (zie eerder) wil de vraag ten 
aanzien van generieke- of gerichte steun 
(hij bedoelt op een bepaalde sector gerichte 
steun) beantwoorden aan de hand van zijn 
onderscheid tussen hoog- en laagconjunc
tuur. In geval van een laagconjunctuur kan 
het zijns inziens verantwoord zijn om 
sectoren voor de ondergang te behoeden. 
Anders zouden in principe gezonde bedrij
ven wegens tijdelijke vraaguitval moeten 
sluiten. Er kan dan via per sector uiteenlo
pende subsidies (of via iets meer globaal 
werkende instrumenten) steun verleend 
worden. De steun per sector kan de voor
keur verdienen als het gaat om een door 
de recessie extra zwaar getroffen sector 
(bijvoorbeeld de kapitaalgoederenindu
strie) of als het steunen van een bepaalde 
sector grote uitstralingseffecten heeft. 
Interessant is ook om kennis te nemen van 
de zeer invloedrijke (ex-)commissie Wagner 
in de kwestie generieke- versus gerichte 
steun. Volgens een artikel in ESB van 11 
april 1984 dacht de commissie in haar 
Tweede Tussenverslag wel aan een zekere 
gerichtheid van de steun, maar dan niet in 
de richting van individuele branches of 
bedrijven maar in de richting van 'kansrijke 
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gebieden of activiteiten'. De oprichting van 
de Maatschappij voor Industriële Projecten 
(de MIP- hét stokpaardje van de commis
sie) is daar een uitdrukking van, maar ook 
andere elementen van het regeringsbeleid 
sindsdien zijn ervan doortrokken. 
De geldstromen die de commissie in 
gedachten had voor deze 'kansrijke activi
teiten' moesten merendeels bij individuele 
bedrijven (niet: sectoren) terecht komen. In 
het jaarverslag van de MIP over 1983 
wordt genoemd aan welk soort bedrijven 
men denkt. Het gaat om vier categorieën 
ondernemingen: 

grote- en middelgrote ondernemingen 
die een diversificatieprogramma willen 
realiseren; 

- jonge ondernemingen die moeten 
kiezen voor klein blijven of doorbreken; 
de MIP denkt in dit verband ook aan 
veelbelovende dochtermaatschappijen 
van grote concerns; 

- grote ondernemingen die de risico's 
voor een groot nieuw project te hoog vin
den; 
buitenlandse ondernemingen die zich in 
Nederland willen vestigen. 

Noodzaak van een gericht beleid 

De voorstanders van een gericht herstel
en steunbeleid vinden we vooral in linkse 
kringen. De FNV bijvoorbeeld vindt alge
mene maatregelen ten bate van rende
mentsherstel maar water naar de zee 
dragen en vindt dat daarmee een zware 
wissel getrokken wordt op de toekomst
mogelijkheden van ATV. 
Daarbij komt, aldus Drabbe (FNV), dat de 
grote concerns spectaculaire winstcijfers 
vertonen en voor hen dus eerder een 
lastenverzwaring dan een lastenverlichting 
in aanmerking zou komen. Juist zij zouden 
een extra bijdrage moeten leveren aan de 
herverdeling van arbeid en het in dienst 
nemen van meer mensen. 
In het verlengde van deze gerichte aanpak 
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pleit de FNV in de Nota 'Arbeid en Solida
riteit' ook voor een andere heffingsgrond
slag in de sociale verzekeringen, namelijk 
wat de werkgeverspremies betreft, een 
heffing over de toegevoegde waarde in 
plaats van over de loonsom. Dat is gunsti
ger voor arbeidsintensieve bedrijven. 
De PvdA is ook voorstander van gerichte 
steun aan bedrijven. Daartoe zouden in de 
begroting van Economische Zaken maatre
gelen geïntroduceerd moeten worden op 
het punt van overbruggingskredieten 
(tijdelijke oplossing voor in nood verkeren
de bedrijven), technische ontwikkelingskre
dieten (zie verderop) en gerichte over
heidsaankopen ter stimulering van nieuwe 
produkten. Van der Hek (PvdA) is van 
mening dat de globale lastenverlichting 
van de regering niet werkt en eist daarom 
dat de gelden voor steun aan individuele 
noodlijdende bedrijven (o.a. via de Herstel
financiering; zie verderop) verhoogd wor
den. 

Ook een instantie als de NEHEM (bedoeld 
voor sectorsteun) maakt zich zorgen over 
de verschuiving bij de overheidssteun van 
kaderregelingen (voor bedrijfstakken) naar 
meer generieke instrumenten. De vraag is, 
aldus de NEHEM, of dat voldoende moge
lijkheden open laat om groepen onderne
mingen en/of branches te versterken. Ook 
het stimuleren van nieuwe activiteiten en 
het wegnemen van knelpunten zou vaak 
doelmatiger via de sectoringang gaan. Zo 
is bijvoorbeeld het beleid voor kwaliteits
verbetering een 'generiek instrument', 
maar het werkt het snelst, aldus de NEHEM, 
als je de ideeën per branche verwerkt. 
Ook de kleinere linkse partijen zijn voor
stander van meer gerichte steun. Afgezien 
van het feit dat je daarmee de kwalijke 
gevolgen van de vrije ondernemingsgewij
ze produktie (bijvoorbeeld milieuverontrei
niging) enigszins in de hand kan houden 
en bijvoorbeeld ook meer aan de werkge
legenheid, de kwaliteit van de arbeid en 
ATV kan doen, speelt ook het feit dat 
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naarmate de steun globaler is de controle
mogelijkheden afnemen een rol. 

Vormen van steun 

Als we de diverse vormen van steun van 
generiek naar bedrijfsgericht willen indelen 
dan komen we tot het volgende overzicht: 

exportsteun 
- Maatschappij voor Industriële Projecten 

(MIP) 
- technische steun 

steun aan het midden- en kleinbedrijf 
regionale steun 
sectorsteun 
individuele bedrijvensteun 

Exportsteun 

Deze steun komt uiteraard alleen aan 
exporterende bedrijven ten goede. De 
belangrijkste instrumenten op dit terrein 
zijn het zogenaamde Matchingfonds en de 
herverzekering van exportkredieten (waar
bij de Staat garant staat voor terugbetaling). 
Het Matchingfonds werd enkele jaren 
geleden door het Ministerie van Economi
sche Zaken in het leven geroepenom-in 
geval van concurrentievervalsende krediet
voorwaarden van buitenlandse overheden 
bij de levering van kapitaalgoederen- het 
voor Nederlandse exporteurs nadelige 
renteverschil ongedaan te maken. In 1982 
ging het om f 194 miljoen rentesteun, in 
1983 om slechts f 20,7 miljoen. Er werd 
dus in 1983 (en waarschijnlijk ook in 1984) 
maar een beperkt beroep op gedaan 
omdat het Nederlandse rentepeil t.o.v. dat 
in andere landen vrij laag lag. Export en 
exportfinanciering is met name bij kapi
taalgoederen, bijna onmogelijk zonder 
exportkredietverzekering. De voorwaarden 
voor deze verzekering zijn voor een expor
transactie van groot belang, zeker als het 
eigen risico van een exporteur of een 
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export-financierende instelling (bank) in 
het geding is. 

Maatschappij voor Industriële Projecten 
(MIP) 

De MIP ging eind 1982 van start met 57% 
van de aandelen in handen van de overheid 
en 43% bij institutionele beleggers. De MIP 
neemt voor maximaal 49% deel in onder
nemingen die veelbelovende projecten 
aanmelden. In 1983 werd in vier bedrijven 
deelgenomen wat een totale investerings
impuls van 250 tot 275 miljoen gulden 
betekende, aldus het jaarverslag van de 
MIP over 1983. Om een indruk te geven 
welke activiteiten door de MIP interessant 
zijn hier een overzichtje van de inhoud van 
deze 4 projecten: 

industriële reparatie van containers 
- steun aan een bedrijf dat wilde penetre

ren op de Amerikaanse markt 
- produktie van printplaten voor de elek

trotechnische industrie 
- verwerking van chemisch afval en van 

chemisch vervuilde grond. 
De MIP had oorspronkelijk een ondergrens 
voor participaties in ondernemingen van 
f 4,- miljoen. Het aantal daarvoor in aan
merking komende projecten bleek echter 
in 1983 al te klein zodat die ondergrens nu 
soepeler gehanteerd wordt. Uiteindelijk wil 
de MIP een particulier bedrijf worden dat 
voor zijn participaties een redelijk dividend 
wil incasseren. De Staat wordt dan uitge
kocht. Maar voorlopig ziet het er naar uit 
dat de Staat eerst een paar jaar de verliezen 
mag dragen. 

Steun aan het midden- en kleinbedrijf 

Er zijn ca. 350.000 middelgrote en kleine 
ondernemingen (MKB) in Nederland. 
Volgens de door het CBS gehanteerde 
definitie zijn dat ondernemingen met 
onder andere minder dan 100 werknemers 
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(er is een hele discussie rond de definitie 
van MKB waar ik hier niet op in zal gaan). 
Er is een woud van regelingen voor deze 
categorie ondernemingen uit de grond 
gestampt, maar men krijgt niet de indruk 
dat het om zeer grote bedragen gaat. 
Zoals gezegd is er wel een grote (ideologi
sche?) belangstelling van de kant van de 
ondernemers voor de starters onder hen. 
De haalbaarheid van de 'American dream' 
lijkt in deze tijden van grote werkloosheid 
benadrukt te moeten worden. 
Ook in 1984 werden weer een aantal 
nieuwe regelingen in het leven geroepen. 
Zo werd door het ministerie van Economi
sche Zaken 10 miljoen gulden uitgetrokken 
voorvoorlichtings-en trainingsbijeenkom
sten van het MKB. 
De banken kregen meer eigen bevoegdhe
den bij het verlenen van kredieten met 
staatsgaranties. Ook kan nu een bedrijf 
gestart worden met behoud van uitkering. 
Gestreefd wordt naar een verandering in 
de Kredietbeschikking MKB, zodat kleine 
ondernemers bij de bank in aanmerking 
komen voor kredietverlening. Er zijn 
plannen om startende ondernemers 
gebruik te laten maken van de Rijksgroeps
regeling Kleine Zelfstandigen. Dan kunnen 
ze maximaal 2,5 jaar een aanvulling op 
hun inkomen-uit-onderneming tot het 
bijstandsniveau krijgen. Werklozen die een 
zaak willen beginnen kunnen een krediet 
van maximaalf 25.000,- krijgen. 
Ondanks al deze maatregelen vinden de 
organisaties uit het MKB de belangstelling 
van de overheid voor hun type onderne
mingen maar mager. In een Rapport van 
de Raad voor het MKB wordt tenminste 
opgemerkt dat de overheid wel veel 
belangstelling zou hebben voor de vesti
ging en uitbreiding van kapitaalintensieve 
industrieën, maar weinig financiële midde
len ter beschikking stelt voor de uitoefening 
van het zelfstandige ondernemerschap. 
Dat zou nog versterkt worden door de 
geringe invloed van de organisaties uit het 
MKB op het overheidsbeleid. 
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Eén van de redenen voor de populariteit 
van het MKB zou gelegen zijn in het feit 
dat het veel werk oplevert. Volgens een 
Rapport van E. Wever en J. Buurs zou een 
nieuw bedrijf gemiddeld 3,5 arbeidsplaats 
opleveren. Daarnaast zijn de auteurs van 
mening dat startende ondernemers van 
groot belang zijn voor de vernieuwing van 
de economische structuur. Bij dit soort 
positieve opvattingen over de betekenis 
van het MKB moet wel de kanttekening 
geplaatst worden dat een groot deel van 
de 'starters' na enkele jaren al niet meer 
bestaat: ze zijn failliet gegaan of- in geval 
ze succesvol waren- inmiddels opge
kocht. 

Technologische steun 

Juist deze vorm van steun mag zich, met 
name sinds de commissie Wagner haar 
werk voltooide, in een toenemende be
langstelling verheugen. En hier gaat het 
wèl om zeer grote bedragen. Vooral in 
1984. 
In 1982 en 1983 liep het nog niet zo hard 
van stapel. Toen werden er 112 technische 
ontwikkelingskredieten verstrekt met een 
totale waarde van f 187 miljoen gulden in 
1983 en f 177 miljoen in 1982. In 19841iep 
dat aanzienlijk op onder andere door de 
introductie van tal van nieuwe steunpro
gramma's. Hier een greep eruit. 
In februari 1984 maakt Van Aardenne 
bekend dat hij f 6 miljoen extra uittrekt 
voor de Stimuleringsregeling Demonstra
tieprojecten Flexibele Automatisering. In 
1983 was hiervoor alf 12 miljoen ter 
beschikking gesteld. 
In maart 1984 maakt Economische Zaken 
(EZ) een subsidie bekend bestemd voor 
reisbureau's die terminals en printers 
aanschaffen die aan te sluiten zijn op een 
centraal reserveringssysteem. Het gaat om 
f 1,2 miljoen. 
Sinds april 1984 komt ook de ontwikkeling 
van computerprogrammatuur voor tech-
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nisch ontwikkelingskrediet, d.w.z. risico
dragende leningen, in aanmerking. Het 
betreffende project moet wel nieuw zijn 
voor Nederland en uitmonden in nieuwe 
software-technologie, zoals: nieuwe 
programmeertalen, besturingssystemen, 
systeemontwerpmethoden en systeem
hulpmiddelen. 
In mei 1984 gaat het Informatica Stimule
rings Plan (ISP) van start, waarmee uitga
ven van de (semi)overheid van ca. 6 
miljard over 5 jaar gemoeid zijn. Het Plan 
beslaat de periode 1984-1988. Het doel is 
in Nederland een sterke positie op het 
terrein van informatica en informatie-tech
nologie op te bouwen. Er zitten onderwijs
en onderzoeksprojecten in en projecten die 
in de marktsector en in de publieke sector 
gesitueerd zijn. 
In oktober 1984 gaat de Innovatie Stimu
leings Regeling (lnstir) van start. Het gaat 
om een overheidssubsidie ter dekking van 
een deel van de researchkosten van 
bedrijven. Er wordt f 1,1 miljard voor 5 jaar 
uitgetrokken, f 250 miljoen per jaar. Ook bij 
derden uitbesteed werk kan via deze 
regeling gesubsidieerd worden. Neder
landse ondernemingen met meerdere 
vestigingen kunnen per vestiging subsidie 
aanvragen, wat natuurlijk voordelig is voor 
de grote concerns. 
In juni 1984 kondigt EZ een versoepeling 
aan van de voorwaarden voor steun aan 
onderzoek op aandachtsgebieden (zoals 
genoemd door de Commissie Wagner). Er 
zal naar gestreefd worden om op deze 
terreinen van onderzoek samenwerking 
tussen bedrijven onderling te bevorderen 
en tussen bedrijven en onderzoeksinstel
lingen. Tevens zal bekeken worden in 
hoeverre overheidsarders voor grote 
bedrijven gedeeltelijk kunnen worden 
doorgegeven aan het MKB. Grote bedrijven 
die daarin slagen krijgen een toeslag op 
hun subsidie. 
Er komt ook een Adviesregeling Automati
sering- en lnformatietechnologieprojecten. 
Medio 1984 verschijnt een nieuw Productie 
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Vernieuwingsprogramma 1984/84 ter 
stimulering van flexibele produktie-auto
matisering. Jets soortgelijks komt er ook 
voor kantoorautomatisering. 
Voor de SER is dat kennelijk allemaal nog 
niet voldoende. In april 1984 kwam het 
met een Ontwerpadvies waarin o.a. gepleit 
wordt voor een fiscale tegemoetkoming 
voor ondernemers die bijdragen tot het 
opvoeren van innoverende activiteiten in 
Nederland. 

De SER vond dat de rendementen van vele 
ondernemingen zo laag waren dat er geen 
voldoende financiële middelen zouden zijn 
voor het introduceren van innovaties. 
Bovendien zou buiten de onderneming de 
b!3reidheid tot risicodragend beleggen en 
investeren te gering zijn. Eén van de 
oplossingen, aldus de SER, is dat in de 
Regeling Technisch Ontwikkelings Krediet 
wordt ingebouwd dat er pas hoeft te 
worden terugbetaald als de exploitatie van 
een produkt een zeker rendement oplevert. 
Een andere oplossing zou zijn om ook 
dochters van grote ondernemingen van 
krediet gebruik te laten maken. En dat zou 
ook voor startende ondernemingen moeten 
gelden. 

Tenslotte: het ministerie van Economische 
Zaken zegt zich zorgen te maken over het 
feit dat 70% van het particuliere onderzoek 
in Nederland plaats vindt bij de vijf grote 
internationals in ons land en dat lnstir 
bedoeld is om juist het onderzoek bij de 
andere, kleinere bedrijven te stimuleren. 
Wat betreft de 'Grote Vijf' voelt EZ meer 
voor onderzoekssteun op bilaterale basis. 
Dat mag wel waar wezen, maar dat 'bilate
rale onderzoek' gaat blijkens de berichtge
ving uit 1984 ook meteen veel meer geld 
kosten dan wat lnstir per jaar kost. Zo 
krijgtPhilipsom te beginnen f 500 miljoen 
voor de ontwikkeling- samen met Siemens 
-van megabit-chips en Fokkerf 800 
miljoen voor renovatie van de F27 en de 
F28. 
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Regionale steun 

Een deel van de steun aan bedrijven in 
'zwakke regio's' loopt via de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen. Nederland 
kent er vier: de NOM voor Groningen en 
Friesland, de OOM voor Overijssel, de 
BOM voor Brabant en de LIOF voor Lim
burg. Hun doel is het stimuleren van het 
opzetten en aantrekken van nieuwe bedrij
ven en/of het oppakken van nieuwe econo
mische activiteiten door bestaande bedrij
ven. De meeste van hen zijn momenteel 
ook druk op de acquisitietoer in de VS. 
Een deel van de steun aan de regio's komt 
van het Europees Sociaal Fonds. Het zijn 
gelden, bestemd voor subsidiëring van 
beroepsopleidingen en ter stimulering van 
'achtergebleven gebieden in de EG'. De 
betrokken nationale overheid moet zelf 
ook geld ter beschikking stellen. Nederland 
ontving in 1984 voor f 132 miljoen uit het 
Fonds. Daarvan ging f 18 miljoen direct 
naar de provincies en de rest, via Sociale 
Zaken, naar 'prioritaire gebieden' (enkele 
gebieden in het Noorden, Oosten en Zuid
Oosten van het land). 

In 1984 ging de discussie wat betreft de 
regionale steun vooral over de afschaffing 
van de regionale toeslag in de WIR omdat 
de Europese Commissie dat niet toestond 
en Van Aardenne er eigenlijk ook wel van 
af wilde. In totaal kwam dat de betrokken 
provincies (Groningen, Friesland en Lim
burg) op een inkomstenderving van f 170 
miljoen per jaar te staan. Daarvoor kregen 
ze van Aardenne, via andere regelingen, 
uiteindelijk f 80 miljoen per jaar voor de 
komende drie jaar terug. 
De lnvesterings Premie Regeling (IPR) 
overleefde als vorm van regionale investe
ringssteun de stormen wel. Voor 1984 had 
Van Aardenne erf 338 miljoen voor uitge
trokken. 

In 1984 werd de SIR (heffingen op investe
ring in de Randstad) afgeschaft. 
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Sectorsteun 

Deze vormen van steun zijn het meest 
verbonden met het opzetten van een 
sectorstructuur- resp. industriepolitiek. 
Meestal maakt de steun deel uit van een 
reeks van maatregelen ter bescherming of 
ontwikkeling van een bedrijfstak (bijvoor
beeld ook importbesprekingen). Een deel 
van de sectorpolitiek loopt via de NEHEM. 
De huidige NEHEM sluit tamelijk nauw aan 
bij de overheersende nadruk in het over
heidssteunbeleid op 'kansrijke activiteiten'. 
Bij de door de NEHEM gevolgde aanpak 
worden niet meer alle problemen in een 
sector tegelijk aangevat maar licht men er 
één aspect uit, waarbij de andere proble
men blijven liggen. 

Het staat de bedrijven in een sector vrij om 
al of niet mee te doen. Projecten lopen ook 
niet meer over vele jaren, maar moeten in 
1 tot 2 jaar beëindigd zijn. Voorbeelden 
van de huidige aanpak zijn: de diverse 
NEHEM-projecten voor kwaliteitsverbete
ring in diverse sectoren en de steun aan 
de marketing van softwarebedrijven. 
Ondanks deze EZ welgevallige ontwikkeling 
klaagt de NEHEM toch over gebrek aan 
financiële middelen en o.a. over de in 1983 
doorgevoerde bezuinigingen. Dat heeft, 
zoals we zagen, te maken met de neiging 
tot globalisering van de steun bij EZ. Het 
gevolg was wel dat 6 nieuwe actieplannen 
van de NEHEM vertraagd werden. 
Verder zijn er voor enkele sectoren aparte 
(los van de NEHEM staande) sectorpro
gramma's. Het gaat om: de scheepsbouw, 
de elektrotechnische sector, kleding & 
textiel, staal (f 1,3 miljard voor Hoogovens). 
de bouw (terugploegexperiment o.a.), 
metaal, en- enigszins terzijde- de land
bouw. 

Over al deze programma's en met name 
dat voor de scheepsbouw en de textiel & 
kleding, zou heel wat te zeggen zijn maar 
daarvoor ontbreekt de ruimte. 
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Individuele bedrijvensteun 

Deze vorm van steun, althans voorzover 
het om noodlijdende bedrijven gaat, lijkt 
sinds de RSV-affaire (maar eigenlijk al 
sinds de Commissie Wagner gereed was) 
vanuit 'rechts' het meest onder vuur te lig
gen. 
In februari 1984 ging de Tweede Kamer 
akkoord met de Regeling Herstel Financie
ring. Deze regelt de steun aan bedrijven in 
moeilijkheden met meer dan 500 werkne
mers. Het vervangt de voorheen bestaande 
zogenaamde Oneigenlijke Bijzondere 
Financiering. Een onafhankelijk College 
van Advies (hoe 'onafhankelijk' bleek wel 
toen deADM voorsteun kwam aankloppen) 
neemt de besluiten over het al of niet 
verlenen van steun. De huidige regeling 
Steun aan Individuele Bedrijven (voor 
bedrijven met minder dan 500 werknemers) 
blijft bestaan. Wel moet het te steunen 
bedrijf in een gebied liggen met een 
werkloosheidspercentage van 18,5. 
Herstelfinanciering zal alleen nog gegeven 
worden als daarmee activiteiten behouden 
kunnen blijven die voor de economische 
structuur van Nederland van belang zijn en 
die nauwelijks door andere ondernemingen 
verricht kunnen worden. Het kan de vorm 
aannemen van een rentedragende lening 
of van een kredietgarantie. Er wordt max. 
f 40.000,- steun per te behouden arbeids
plaats verstrekt. In vergelijking met de 
voorheen bestaande regeling is er duidelijk 
sprake van een verstrakking. In de oude 
regeling kon steun worden verstrekt aan 
bedrijven in acute nood, aan ondernemin
gen die anders omvangrijke ontslagen 
zouden moeten doorvoeren en aan bedrij
ven die nationaal-economisch gezien 
waardevolle produktiecapaciteit in huis 
hadden. 
Nu lijkt alleen het laatste nog van belang, 
een uitdrukking van het feit dat de regering 
de Bijzondere Financiering steeds meer is 
gaan zien als een 'verlenging van het 
stervensproces van ondernemingen'. Van 
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1975 tot 1978 werd nog voor f 2,8 miljard 
aan individuele bedrijvensteun aan 375 
bedrijven verstrekt. 
Voor 1985 is slechts ca. f 300 miljoen 
uitgetrokken voor bedrijven in nood. 
Pogingen van Van der Hek (PvdA) om 
tijdens de kamerbehandeling in februari 
1984 een overbruggingskrediet in de 
Herstelfinanciering op te nemen werden 
door de regeringsfracties getorpedeerd. 
Ook lukte het niet de eis van het gevestigd 
moeten zijn in een gebied met 18,5% 
werkloosheid, waardoor kleinere bedrijven 
buiten zo'n gebied ongeacht hun eventuele 
belang voor de industriepolitiek het wel 
kunnen vergeten, uit de regeling te krijgen. 
Van der Hek wees er ook nog op dat er in 
d.e volgende regelingen geen plafonds 
zaten op de subsidie per arbeidsplaats. 
Van Aardenne was falikant tegen een 
overbruggingskrediet. Volgens hem 
konden middelgrote bedrijven, en daar 
gaat het bij de Herstelfinanciering om, in 
geval van nood in eerste instantie best bij 
de banken terecht. De praktijk wijst echter 
steeds anders uit. 
Verder zou zo'n overbruggingskrediet de 
bedrijven maar gemakzuchtig maken en 
zou uit het verleden gebleken zijn dat de 
overheid meestal naar zijn geld kon fluiten. 
Een feit overigens waaraan Van Aardenne 
duchtig heeft meegewerkt. 
Het oordeel over de effectiviteit van indivi
duele bedrijvensteun in het verleden is in 
het algemeen ongunstig. Volgens Wijers 
kwam de individuele bedrijvensteun in de 
jaren '70 voor 50% bij perspectiefloze 
activiteiten terecht. Ook de Tweede Kamer
commissie voor Economische Zaken velde 
in 1979 een hard oordeel over deze steun
categorie. De directe effecten waren 
twijfelachtig, aldus de Commissie, en er 
zouden vele negatieve effecten optreden. 
Zo zouden de grootste risicoposten altijd 
bij de overheid gedeponeerd worden en 
leidde de steun tot concurrentienadelen 
voor andere bedrijven in de betreffende 
branche, en omdat de steunoperaties niet 

107 

waren ingekaderd in een sectorbeleid was 
er geen inzicht in de effectiviteit van de 
steunoperaties. 
Immers, aldus de commissie, waaraan zou 
dat moeten worden afgemeten? 
Een deel van de steun aan inviduele 
bedrijven loopt via de Nationale lnveste
rings Bank (NIB). Het gaat om vier soorten 
financiering: 
1. financiering voor eigen risico: deze 
vorm van financiering steeg in 1983 met 
f 879 miljoen tot f 7.182 miljoen; 
2. kredieten met zekerheden van de Staat: 
de omvang van deze kredieten steeg van 
f 1.952 miljoen in 1982 naar f 2.831 miljoen 
in 1983. Ze waren voornamelijk bedoeld 
voor ondernemingen met acute financie
ringsproblemen die dreigen failliet te 
gaan; 
3. blanco- en achtergestelde kredieten (AA
en Kapitaalkredieten): in 1983 werd voor 
f 337 miljoen aan deze kredieten verstrekt. 
Ze gingen vooral naar grote ondernemin
gen. Meestal werden ze verstrekt door de 
'huisbank' van de betrokken onderneming 
met garantie van de NIB. Sinds de intro
ductie van de AA-kredieten is tot juli 1984 
een bedrag van f 2,6 miljard verstrekt, 
waarvan f 1,6 miljard bij grote, bij de beurs 
genoteerde ondernemingen terecht kwam. 
Voor 1984 was ca. f 400 miljoen voor deze 
kredieten beschikbaar; 
4. deelnemingen: namens de Staat werd 
in 1983 voor f 900 miljoen deelgenomen in 
ondernemingen. 
Er zijn ook enkele ondernemingen die in 
1984 om uiteenlopende redenen direct 
steun kregen. Zo kreeg Fokker in maart 
1984 f 800 miljoen toegezegd in de vorm 
van een zogenaamde royaltyregeling, dat 
wil zeggen, op elk verkocht vliegtuig wordt 
een deel van de overheidssteun terugbe
taald. 
Het gaat om steun aan de plannen van 
Fokker voor renovatie van de F27 en F28. 
Nedstaal kreeg in mei 1984 in totaal f 20 
miljoen steun in de vorm van een investe
ringssubsidie en een achtergestelde 
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lening. Van der Giessen-De Noord hoefde 
een in 1981 verstrekt steunbedrag van f 30 
miljoen op een mogelijk verliesgevende 
order van Nedlloyd niet terug te betalen, 
hoewel de order uiteindelijk winstgevend 
bleek. Hoogovens kreeg in 1983 al f 1 ,3 
miljard steun. 

Conclusie 

Men krijgt niet de indruk dat het totale 
bedrag aan overheidssteun de laatste 
jaren verminderd is. Ik denk dat het nog 
steeds op het niveau van 1982 ligt, dat wil 
zeggen ca. f 13 miljard. Dat wil niet zeggen 
dat er niets veranderd is. Sinds het ver
schijnen van de verslagen van de Commis
sie Wagner zijn er twee tendensen waar
neembaar: 
1. er is een zekere neiging tot meer generiek 
steunbeleid, wat wel het duidelijkst blijkt 
uit de globale lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven van de laatste jaren, maar 
ook bijvoorbeeld uit het geringe bedrag 
dat beschikbaar is voor de toeslagen in de 
WIR en het niet doorgaan van enkele van 
deze toeslagen; 
2. een verschuiving van de steunverlening 
in de richting van kansrijke activiteiten, 
sectoren/branches en bedrijven. Onder 
'kransrijk' wordt dan verstaan: winst- en 
exportpotent en men denkt dat de techno
logisch meest ontwikkelde activitei-
ten daartoe de beste mogelijkheden 
bieden. De stelling dat deze regering niet 
over een industriepolitiek (en bijbehorend 
steunbeleid) zou beschikken, dient mijns 
inziens juist vanwege deze (impliciete) 
tendens verworpen te worden. 
Het is echter wel een politiek die niet of 
nauwelijks rekening houdt met sociale 
aspecten als werkgelegenheid, kwaliteit 
van de arbeid, milieu en andere randvoor
waarden voor een industriebeleid. Juist 
die vormen van steun die daar wel enigs
zins rekening mee houden (o.a. regionale 
steun, steun aan bedrijven in nood, steun 
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aan het midden- en kleinbedrijf) worden 
mager bedeeld. Er is dus een sector 
structuur- en steunbeleid; het is echter een 
beleid dat past bij een ondernemerskabinet, 
dus een beleid dat uiteindelijk in het 
voordeel werkt van de grote winstmakers. 
Een andere tendens van de laatste jaren is 
wat de Commissie Wagner ook al bepleitte 
namelijk een 'verzakelijking van de hulp'. 
Dat wil zeggen dat de steun verder af moet 
komen te staan van 'de politiek', zoals de 
commissie het uitdrukte. Dat betekent in 
feite dat de controlemogelijkheden van het 
parlement verder ingeperktworden (die 
van de vakbonden en de ondernemings
raad waren al zeer gering). Daartoe werden 
bijvoorbeeld zowel bij de MIP als bij de 
Herstelfinanciering onafhankelijke advies
colleges in het leven geroepen die beoor
delen of al of niet steun verleend zal 
worden. Het parlement mag achteraf 
oordelen over het totaal van de activiteiten 
van beide organen. 
Vakbonden en ondernemingsraden hebben 
bijna helemaal niets te zeggen, tenzij ze 
het afdwingen natuurlijk zoals bij de ADM. 
Voor de vakbond ligt er op sectorniveau 
hooguit het onaantrekkelijke alternatief 
van deelname aan tripartite commissies 
zoals de vroegere NEHEM en zijn struc
tuurcommissies of de Beleidscommissie 
scheepsbouw. Terecht zijn de bonden 
nogal huiverig daar opnieuw in te trappen. 
Maar ze zouden natuurlijk wel kunnen 
proberen andersoortige rechten en be
voegdheden op sectorniveau afte dwingen. 
Op ondernemingsniveau zouden dan de 
vakbondskadergroepen en de onderne
mingsraden de zaak kunnen volgen en 
eventueel kunnen ingrijpen. 
Daartoe dienen natuurlijk de bevoegdheden 
van ondernemingsraden vergaand te 
worden uitgebreid. Wat dit betreft moeten 
we ook oppassen voor een te enge invulling 
van het begrip 'controle'. Het moet zeker 
niet gereduceerd worden tot het alleen 
maar verstrekken van informatie (zoals 
bijvoorbeeld de Hoogovensdirectie dat 
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neigt te doen t.a.v. de f 1,3 miljard steun 
die dit bedrijf verkreeg). Nee, er moeten 
reële beslissingsmogelijkheden voor de 
ondernemingsraden komen. 
Tenslotte: zoals we in het voorgaande 
zagen gaat het om vele vormen van steun. 
Als er over controle gepraat wordt denkt 
men meestal alleen aan de individuele 
bedrijfssteun en in mindere mate aan de 
sectorsteun. Het lijkt me dat controle op 
alle vormen van steun betrekking moet 
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hebben, dus bijvoorbeeld ook op de 
steeds belangrijker wordende technische 
steun. Uiteindelijk gaat het dan natuurlijk 
om controle op het totale investeringsbe
leid t.a.v. technologische vernieuwing in 
een bedrijf. Maar juist omdat steungelden 
niets anders zijn dan belastingcenten (dus 
grotendeels ons eigen geld) is er hier extra 
reden om democratische controle te eisen. 

Pim Juffermans 
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DE CPN EN DE 
STADSDEELRADEN 

Hoewel Danny de Munck het in zijn laatste 
hit suggereert, is Amsterdam niet zomaar 
een optelsom van· problemen. 
De mondigheid van de bevolking is groot. 
Ze heeft een lange traditie van strijd tegen 
bezuinigingen, racisme en voor handhaving 
zowel als uitbreiding van voorzieningen. 
De problemen in Amsterdam zijn vele en 
zij vereisen een democratische aanpak. De 
stadsvernieuwing bijvoorbeeld kan niet 
worden doorgevoerd zonder een actieve 
betrokkenheid van de bewoners en hun or· 
ganisaties. 
Vanaf de jaren zestig staat dan ook de 
democratisering van het stadsbestuur op 
de agenda. Een democratisering kan ook 
een verbetering van de strijdposities van 
de bevolking tegen Haagse bezuinigings
strategieën betekenen. 

Eerst tegen 

De CPN heeft zich in het verleden gekeerd 
tegen het instellen van gekozen stadsdeel
raden zonder enige zeggenschap. Die 
zouden alleen maar de functie kunnen 
hebben v.an buffer tussen de bevolking en 
het stadsbestuur. De ervaringen met 
gekozenwijkraad-experimenten in Rotter
dam en de Zaanstreek toonden aan, dat 
invloed van de bevolking niet vertaald 
mag worden in praatclubs met advies
recht. 
De CPN streeft naar directe invloed van de 
bevolking bij het oplossen van de wijkpro
blemen en het handhaven van een sterk 
en efficiënt werkend centraal apparaat, dat 
de problemen van de stad aankan. Macht 
in de wijken is voor de CPN niet hetzelfde 

als het beperken van die macht tot politieke 
partijen in die wijken of in deelraden. 

Toen voor 

De kritiek van de CPN gedurende vele 
jaren heeft geleid tot het opstuwen van 
werkelijke bevoegdheden naar de deelra
den in Amsterdam. Als stelregel werd 
daarbij aangenomen, dat alles wat ter 
plaatse kan worden geregeld ook moet 
kunnen worden beslist, uitgevoerd en 
betaald. Een en ander gaat nu gepaard 
met de opbouw van een geheel eigen 
buurtgericht ambtelijk apparaat, dat uit het 
centrale apparaat wordt afgesplitst. De 
deelraden worden rechtstreeks gekozen op 
basis van lijsten door politieke partijen en 
buurtgroepen. 
Als experiment werd in 1981 gestart met 
zo een deelraad in Osdorp en een in 
Amsterdam-Noord. De CPN stond daar 
positief tegenover, maar vroeg wel garan
ties voor bewoners-invloed. 
Het akkoord van de collegepartners in 8 en 
W (PvdA, CDA. D'66 en CPN) van 1982 
sprak zich uit voor voortzetting van de 
BGD maar ook voor versterking van het 
wijkopbouwwerk. Tevens moest bij de 
voortgang rekening worden gehouden 
met de ervaringen van het experiment 
Osdorp en Amsterdam-Noord. 
Eind 1983 kwam de voortgang van de 
Binnen Gemeentelijke Decentralisatie en 
het instellen van nieuwe deelraden in de 
gemeenteraad aan de orde. 
Het voorstel van 8 en W behelsde het 
instellen van twee nieuwe stadsdeelraden 
in 1985: Zuid-Oost (Bijlmer, Holendrecht 
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en de nieuwe wijk Gaasperdam) en de Pijp 
(een stadsvernieuwingsgebied). 
Binnen het college van B en W stond de 
PvdA alleen met dit voorstel. 
Met name de instelling van de stadsdeel
raad in de Pijp stuitte op grote weerstand, 
niet alleen bij CPN, CDA, D'66, PPR en 
PSP, maar ook bij zowat alle maatschappe
lijke groeperingen in deze wijk. 
Het voorstel van de CPN was akkoord te 
gaan met het instellen van een nieuwe 
stadsdeelraad in Amsterdam-Zuid-Oost, 
die in de Pijp uit te stellen en het vrijko
mende geld te gebruiken voor het oplossen 
van de knelpunten in middelen en perso
neel van de stadsdeelraden in Osdorp en 
Noord. Hierover was een nota door de 
CPN ingebracht. Die knelpunten bleken 
niet gering te zijn. Het overplaatsen van 
ambtenaren ging vaak onzorgvuldig. Er 
dreigde verlies van verworven rechten. De 
financiën bleven achter bij de bevoegdhe
den en de bevoegdheden zelf bleken vaak 
minder om het lijf te hebben dan aanvan
kelijk werd verwacht. De samenhang 
tussen het grote stadsgebeuren en de 
buurt bleek intensiever en gecompliceer
der, het tekort aan ambtenaren om alle 
problemen adekwaat te kunnen oplossen, 
deed zich gevoelen. 
Doordat de PVDA vasthield aan haar eigen 
voorstel was geen progressieve meerder
heid over de voortgang van de binnenge
meentelijke decentralisatie te vinden. De 
VVD zag haar kans schoon om in te breken 
en draaide als een blad aan de boom haar 
standpunt om. Vroeger sterk centralisme, 
nu voor deelraden die privatisering ter 
hand zouden kunnen nemen. De gelegen
heidscoalitie PVDA en VVD negeerde de 
bezwaren van de politieke partijen en de 
maatschappelijke groeperingen en besloot 
tot het instellen van drie stadsdeelraden: 
Zuid- Oost, de Pijp en Buitenveldert. 
Daarbij ging de PvdA akkoord om een 
nieuwe doelstelling aan de binnenge
meentelijke decentralisatie toe te voegen. 
In het raadsbesluit werd opgenomen dat 
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'de binnengemeentelijke decentralisatie 
leidt tot het handhaven van het bestaande 
voorzieningenniveau met substantieel 
minder middelen (personeel, materiaal), 
waarbij uitgangspunt blijft dat tijdens de 
huidige bestuursperiode gedwongen 
ontslagen zo mogelijk worden vermeden.' 
Hiermee werd naar het oordeel van de 
CPN het instellen van stadsdeelraden 
gekoppeld aan extra bezuinigingen en pri
vatisering. 

Een onmogelijke situatie 

Ten gevolge van dit raadsbesluit kregen de 
ambtenaren het gevoel dat de BGD voor
namelijk een aanval van 'de politiek' op 'de 
ambtenaren' zou worden. Daarnaast zagen 
bewonersorganisaties en wijkopbouwor
ganen in het raadsbesluit een bevestiging 
met hun vermoeden, dat het instellen van 
een stadsdeelraad een vermindering 
betekent van hun zeggenschap bij het 
oplossen van wijkproblemen. 
Er begon zich in de hoofdstad een moeilijke 
situatie te ontwikkelen. Op maatschappelijk 
gebied hadden alle middenstandsorgani
saties en vakbonden, de kamer van koop
handel en de sportbonden, de woning
bouw-verenigingen, de wijkcentra, de 
opbouw-organen, de welzijnsinstellingen, 
actiegroepen en bewonersorganisaties 
zich tegen deelraden uitgesproken. 
Binnen het college van B en W had het 
raadsbesluit geen meerderheid. Burge
meester Van Thijn sprak op een kaderbij
eenkomst van de VVD zijn bezorgdheid uit . 
over het geringe draagvlak voor de BGD. 
Het districtsbestuur en de gemeenteraads
fractie van de CPN gingen zich beraden 
over de ontstane situatie. Er werd een 
werkgroep ingesteld met als doel de 
oorspronkelijke uitgangspunten van de 
BGD beter vorm te geven. Gebaseerd op 
dit overleg werd een CPN nota door onze 
fractievoorzitter Jeroen Sa ris aan de 
gemeenteraad aangeboden. 
Uitgangspunten in de nota, die veel publi-
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citeit en maatschappelijke aandacht trok 
waren: 
• Uitstel deelraadsverkiezingen in de Pijp 

gekoppeld aan versterking van de 
bestaande overlegstructuren met name 
de projectgroep stadsvernieuwing; 

• Uitstel deelraadsverkiezingen Buitenvel
dert wegens gebrek aan geld en argu
menten; 

• Invoering stadsdeelraad Zuid-Oost 
onder gelijkwaardige deelname van de 
talrijke aldaar wonende etnische groe
peringen; 

• Verbetering zeggenschap ambtenaren 
bij de deconcentratie en handhaving 
van een sterk centraal democratisch 
georganiseerd apparaat. Geen privati
sering. 

De CPN maakte met deze nota een opening 
naar de college partners teneinde tot 
overeenstemming te komen over de 
toekomstige ontwikkeling van de stedelijke 
bestuursvormen. 
De CPN ging daarbij akkoord met de 
invoering van de BGD in Amsterdam op 
langere termijn, mits aan een aantal 
essentiële voorwaarden werd voldaan. 
Kort gezegd: zeggenschap van de bevol
king ook buiten de partij-politieke kanalen 
om, slagkracht van een centraal apparaat 
en recht doen aan de posities van de amb
tenaren. 

Compromis 

Districtsbestuur en fractie waren eendrach
tig van oordeel, dat deze stap noodzakelijk 
was, omdat het raadsbesluit van 1983 met 
zijn afhankelijkheid van de PvdA van VVD
steun zou kunnen leiden tot uitholling van 
de bevolkingszeggenschap, privatisering 
en scherpe bezuinigingen. 
Het CDA en D'66 bleken ook ernstige 
problemen te hebben met de uitvoering 
van het raadsbesluit van 1983. Daarnaast 
erkende de PvdA de noodzaak van een zo 
breed mogelijk politiek en maatschappelijk 

draagvlak voor de uitbreiding van de 
stadsdeelraden. 
Na intensief partijen-overleg bleek een 
compromis mogelijk. 
Hoofdpunten van het compromis: 
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• Uitstel verkiezingen in de Pijp, Buiten
velderten Zuid-Oost-Amsterdam van 
1985 tot 1987. De rest van Amsterdam 
krijgt deelraadsverkiezingen in 1989 en 
1991 behalve Watergraafsmeer dat ook 
in 1987 gaat stemmen. 

• De uitgespaarde gelden van 1985/1986 
worden benut om de bestaande BGD 
problemen aan te pakken. 

• De extra tijd benutten om de bevolking 
en haar organisaties beter in de gele
genheid te stellen om aan de voorberei
ding bij te dragen; om de spreiding van 
bevoegdheden, financiële middelen en 
ambtelijke capaciteit beter te regelen. 

• De BGD kan budgetair neutraal worden 
verwezenlijkt. 

Uit dit compromis concludeerden wij dat 
een dam werd opgeworpen tegen bezuini
gingen en privatisering als doelstelling van 
de BGD. Woedende reacties van de VVD 
op het compromis waren dan ook logisch. 
De tijdbom, die door het raadsbesluit uit 
1983 onder het college vanBen W was 
gelegd werd uitgeschakeld. 

Hoe verder? 

Het compromis is inmiddels in een raads
besluit omgezet. In zes jaar tijd zullen 
duizenden ambtenaren vanuit het centrale 
apparaat worden overgeplaatst naar 
stadsdeelraden, zullen in de hoofdstad 
geheel nieuwe vormen van stadsbestuur, 
politiek maken en problemen oplossen 
zichtbaar worden. Sommige staan te 
juichen, anderen houden hun hart vast. 
Welke kans van slagen heeft deze BGD 
eigenlijk? 
De voornaamste animator is de PvdA in 
Amsterdam en Rotterdam. Zij heeft een 
vast bestuurlijk plaatje voor ogen. Ge-
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meenten opheffen en tot gewesten samen
voegen. Provincies opheffen en de gewes
ten opzadelen met stadsdeelraden. 
Nu zijn na veertig jaar de discussies over 
districtenstelsels, kiesdrempels, minipro
vincies en gekozen minister-presidenten 
doodgelopen. Deels door verzet, waarbij 
de CPN steeds een belangrijke rol speelde, 
deels door praktische of financiële onuit
voerbaarheid. De laatste jaren wordt wel 
eens gesproken over stadsprovincies maar 
mede door de slechte conjunctuur zal ook 
dit project deze eeuw wel in de ijskast 
blijven liggen. 
Daardoor is het eindplaatje van wat de 
PvdA in Amsterdam en Rotterdam met de 
BGD voorheeft, buiten het gezichtsveld 
gekomen. Het enige wat ontstaat is een 
vierde bestuurslaag in Amsterdam en een 
vijfde in Rotterdam. 
Opmerkelijk is ook de eenzame weg die de 
Amsterdamse en Rotterdamse PvdA op dit 
gebied volgt. 
In Zaanstad zijn de deelraden opgeheven. 
In Groningen en Den Haag is het nooit 
aangepakt. Ook Utrecht en Haarlem staan 
niet te trappelen. Het partijbestuur van de 
PvdA geeft de laatste jaren weinig reacties 
meer. Landelijk gezien is de BGD een vrij 
geïsoleerd verschijnsel en dat betekent 
voorlopig geen wijzigingen in de gemeen
tewet waardoor de stadsdeelraden blijven 
opgescheept met een wat schizofrene struc
tuur. 
Enerzijds de allure van een compleet eigen 
wijkgericht gemeentebestuur, anderzijds 
niets meer dan een art. 61 commissie van 
de stedelijke ÇJemeenteraad. 
Indien een stadsdeelraad iets zou onderne
men, tegen de wens van de gemeenteraad 
in, is een eenvoudige aanwijzing van B en 
W voldoende om er een streep door te 
halen. iets dergelijks is nu gebeurd met 
Charlois in Rotterdam. De deelraad was 
stout, wilde niet zo met de bezuiniging 
meegaan en kreeg prompt een aanzegging 
aan haar broek. 
Toch wordt in Rotterdam voorzichtiger 
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met de BGD omgesprongen. De gebieds
uitbreiding van het experiment, dat nu 
ruim de helft van de stad omvat, is voorlo
pig stop gezet. De bestaande deelraden 
krijgen nu meer bevoegdheden en eigen 
middelen maar ... met nadruk wordt stads
vernieuwing buiten het gehele BGD expe
riment gehouden en vallen instellingen 
met stadsdeelgrenzen overschrijdende 
invloed ook buiten de BGD. Verder vindt er 
slechts een beperkte ambtelijke deconcen
tratie plaats. Alleen naar het publiek 
gerichte functies worden gedeconcen
treerd. 
De PvdA in de twee grootste steden van 
Nederland is in zich zelf ook niet onver
deeld. 
De PvdA-leden in de Abva/Kabo Amster
dam hebben meegedaan aan een proces 
tegen de invoering van de BGD. De oud
wethouder van Amsterdam, de PvdA-er 
Wim Polak, verklaarde dat hij liever tien 
culturele centra als De Meervaart zag 
verschijnen dan tien deelraden. 
En de oud-wethouder van Rotterdam, Van 
der Ploeg, schreef in het blad van de 
Nederlandse Gemeente over d·e Amster
damse plannen tot invoering van zestien 
deelraden het volgende: 
'Er is behoefte aan krachtige, goed be
stuurde organisaties, die kunnen luisteren 
naar de geluiden, die via de directe (basis) 
democratie van actiegroepen worden 
gearticuleerd. Burgers dromen niet van 
lokale representatieve democratie, maar 
laten zich wel wekken door actiegroepen 
die één zaak met vuur verdedigen. Maar 
dan moet er wel één gemeentebestuur zijn 
dat het ene belang tegenover het andere 
belang afweegt.' 

Essentieel 

Wij geloven dat Van der Ploeg een aantal 
essentiële punten rond de BGD aanroert. 
Een krachtig centraal bestuur, met een 
groot democratisch luisterend oor. Daar 
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heeft ook Amsterdam behoefte aan. De 
belangrijkste problemen kunnen niet op 
wijkniveau worden aangepakt. Stadsver
nieuwing; werkloosheid; scheepsbouw; 
bestrijding van racisme; heroïne versla
ving; veiligheid op straat; de armoede; het 
wetenschappelijke, culturele en commer
ciële leven, dat zelfs de grenzen van de 
gemeente overschrijdt. Om daarop in te 
kunnen spelen is een sterk centraal demo
cratisch apparaat nodig, dat ook sterk 
gemaakt moet worden tegen Haagse af
knijppolitiek. 
Bewonersinvloed draagt hiertoe bij. 
Het is goed om dit te signaleren, omdat, 
zoals het Instituut voor Wetenschappelijke 
Andragogie (IWA) in haar rapport reeds 
vaststelde, de bedoeling en uitgangspunten 
van de BGD verschuiven van de oorspron
kelijke opzet- meer invloed van de burger 
op het bestuur- naar bezuinigingen en 
efficiency in het ambtelijk apparaat. 
Nu zullen we de laatste zijn die ontkennen 
dat machtige brokken bureaucratie in het 
Amsterdamse overheidsappararaat over
wonnen moeten worden. 
Maar nu al blijkt dat na de invoering van 
alle deelraden met hun ambtelijke bezetting 
een sterk centraal apparaat onontbeerlijk 
blijft. Het budget-neutrale karakter van de 
gehele BGD operatie is twijfelachtig. 
Tendensen om dit te bereiken ten koste 
van buurtvoorzieningen moeten met 
kracht van de hand worden gewezen. 
Natuurlijk dromen bewoners, zoals Van 
der Ploeg het zegt, niet van stadsdeelraden. 
Zij hebben, zeker in een stad als Amster
dam, al tientallen jaren hun eigen belangen
groepen, actiegroepen, wijkcentra, etc. Een 
bont palet van formele en informele orga
nisatievormen. 
In haar nota heeft de CPN gepleit om bij 
de invoering van de BGD daarbij als het 
ware aan te sluiten. Er is enkele jaren 
ruimte gewonnen om soepel op het 
bewoners- en ambtenarenproblemen in te 
werken. 
Helaas dreigt deze tijd niet op een adequate 
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wijze benut te worden. Als de tijd alleen 
maar gebruikt wordt om op steriele manier 
een uniform stadsdeelbeleid op te dringen 
aan buurten en buurtorganisaties, dan 
vrezen wij het ernstigste. Hoerapropaganda 
dient vervangen te worden door serieus 
overleg. 
Vakbonden en politieke partijen hebben 
toegezegd positief over de BGD te willen 
onderhandelen. Er is een ruime overeen
stemming over de noodzaak om in de stad 
tot een bestuurlijke herindeling te komen. 
Maar dan wel op een wijze, die recht doet 
aan alle progressieve krachten in de 
woelige Amsterdamse samenleving. 

Problemen 

Er blijven meningsverschillen. Zo is de 
indeling van de BGD nog niet vastgelegd. 
Het CDA wil stadsgewesten in Amsterdam, 
zo'n 6 à 7 stuks met 100.000 inwoners 
terwijl de PvdA koerst op 16 deelraden 
met een territorium van zo'n dertig tot 
vijftig duizend inwoners. De CPN wil zich 
nog niet vastleggen en wacht op de evalu
atie van proeven in twee stadsdelen 
(Osdorp en Amsterdam-Noord). 
De CPN is voorstander van een verbod van 
de Centrumpartij. Zij wenst niet dat deelra
den worden misbruikt om de CP in alle 
Amsterdamse wijken politieke steunpunten 
te verschaffen en gelegenheid te geven 
racistische propaganda te maken. 
Inmiddels tekent zich in de hoofdstad een 
politieke meerderheid af, die het deelnemen 
van de Centrumpartij aan de deelraadsver
kiezingen afwijst. 
Ervaringen in de twee proefgebieden 
Osdorp en Noord geven een tweezijdig 
beeld. 
Niet te ontkennen valt, dat sommige 
vormen van dienstverlening aan de bevol
king bij de stadsdelen verbetert, dat zeer 
kleine werkzaamheden in de buurten, 
beter op die buurten worden afgestemd, 
dat de bekendheid met de deelraadinstel-
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lingen toeneemt. 
Daar staat tegenover dat het wijkwerk 
verder wordt verbureaucratiseerd, dat de 
belangstelling voor de deelraadactiviteiten 
als geheel nihil genoemd mag worden. 
Twee ernstige problemen, die zich voor
doen, liggen besloten in de werkzaamhe
den van de deelraden zelf. Naar de mening 
van de CPN dreigt de noodzakelijke afstan
delijkheid van de deelraden ten opzichte 
van het georganiseerde sociale en culturele 
werk, ten opzichte van de gezondheidszorg 
en het opbouwwerk ondermijnd te worden. 
Reeksen PC Hooftprijs-achtige incidenten 
op dorpsniveau waren en worden het ge
volg. 
Verder is de verhouding tussen dagelijks 
bestuur en deelraad zelf onbevredigend. 
Het deelraadswerk werd tot dusver door 
de meeste politieke partijen wat zijn 
omvang en intensiviteit betreft onderschat, 
waardoor de zwak bezette raad zelf weinig 
tegenspel aan het door een omvangrijk 
ambtenarenapparaat ondersteunde dage
lijks bestuur kon geven. In de tweede 
plaats worden de opvattingen over wat 
een collegiaal bestuur moet zijn zo over
trokken uitgelegd, dat disciplinering dreigt 
van het gehele politieke, culturele en 
maatschappelijke leven in een wijk door 
enkele leden van het dagelijks bestuur. Dit 
moet tot conflicten leiden, aangezien 
politieke organisaties zich op deze wijze 
onvoldoende kunnen profileren. 

Vreemd 

In Amsterdam-Noord heeft dit probleem 
zich op een hoogst ondemocratische en 
merkwaardige manier ontwikkeld tot een 
ordinaire portefeuille uitholling ten koste 
van de CPN-wijkwethouder. Dit incident is 
bij het college van 8 en W aangemeld en 
er dient o.i. een serieus onderzoek te 
worden ingesteld naar de vreemde gang 
van zaken ter plekke. Wantrouwen ten 
opzichte van een wethouder, uitkleding 
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van zijn portefeuille was daar niet het 
resultaat van overleg tussen college-partij
en of initiatieven vanuit de raad, maar 
werd in het dagelijks bestuur buiten de 
betreffende wethouder om bedisseld. 
Het is duidelijk dat deze versmalling van 
politieke democratie weinig te maken heeft 
met de versterking van bewonersinvloed 
op het bestuur.* 
De standpunten van de CPN zijn consistent. 
Zij heeft de bijna een kwart eeuw durende 
discussie over de BGD altijd benaderd 
vanuit de mogelijkheid om tot versterkte 
machtsvorming van de bewoners te 
kunnen komen, om betere posities te 
creëren teneinde wijkverbeteringen te 
kunnen realiseren. Op deelraden als 
machteloze fopspenen was de CPN tegen. 
Toen de BGD met deelraden voorzien van 
reële bevoegdheden kon worden ingevuld, 
heeft zij zich positief opgesteld. 
De mogelijkheid om een efficient democra
tisch stadsbestuur, met veel bewoners-in
vloed, van de grond te krijgen, kan de 
komende tien jaar gestalte krijgen. Daar
voor is een open, coöperatieve houding 
naar de maatschappelijke krachten in de 
hoofdstad nodig. Alleen de medewerking 
van deze krachten, de medewerking van 
een gemotiveerd ambtenarenapparaat 
maakt het mogelijk om een krachtige 
houding naar Den Haag aan te nemen. En 
dat is gezien de hoofdstedelijke problema
tiek bitter noodzakelijk. 

Max v.d. Berg 
FontenThij 

Paul Wouters 
leden districtsbestuur Amsterdam 

* Inmiddels is de toestand in Noord verscherpt. 
Het afstandelijke en niet ter zake doende ant
woord van B en W aan de CPN in Noord heeft 
geleid tot het terugtrekken van onze wethouder 
uit het dagelijks bestuur van de Stadsdeelraad 
Noord. De CPN-fractie heeft aangekondigd de 
ondemocratische praktijken aldaar aan de ge
meenteraad voor te leggen. 
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GEMEENTELIJK 
ENERGIEBELEID: 
DILEMMAIS VOOR LINKSE 
POLITIEK 

Alweer een half jaar geleden verscheen 
een co-produktie van de Vereniging Mi
lieudefensie en de subfaculteit der Alge
mene Politieke en Sociale Wetenschappen 
van de Universiteit van Amsterdam, getiteld 
'Gemeentelijk Energiebeleid' met als on
dertitel 'belemmeringen bij invoering van 
duurzame energie en kleinschalige warmte
krachtkoppeling'.* 
Het bevat, na een algemene inleiding en 
een hoofdstuk over structuur en ontwikking 
van de electriciteitsvoorziening, een serie 
case-studies naar ervaringen van plaatse
lijke energiebewegingen met verzet tegen 
grootscheepse plannen met nieuwe kolen
gestookte energiecentrales (Dordrecht en 
Amsterdam) en de stadsverwarming 
(Utrecht, Amsterdam en Leiden) en activi
teiten vóór plannen met kleinschalige 
energie (Naaldwijk, Friesland, wederom 
Amsterdam en Den Helder). 
En om maar met de deur in huis te vallen, 
het is een uiterst boeiend boek geworden. 
Natuurlijk omdat het van belang is concrete 
ervaringen met acties rond zo'n vitale 
kwestie als de energievoorziening op een 
rijtje gezet te zien, met een analyse van de 
belangen die daarin een rol spelen en de 
factoren die bijdragen tot succes van acties 
dan wel deze belemmeren. Maar ook omdat 
de schrijvers erin geslaagd zijn om duidelijk 
te maken hoezeer de energievoorziening 
een spilfunctie vervult in het maatschappe
lijk gebeuren. Ze raakt tal van andere zaken, 
en dat maakt het serieus bezig zijn daarmee 
gecompliceerd. 
Het is niet alleen maar een kwestie van de 

goeden (de energie- en milieubeweging) 
tegen de kwaden (de grote jongens van de 
energiebedrijven en de aanpalende onder
nemers). het roept vele vragen en discus
sies op voor de instanties die menen daar 
tussen te staan: de gemeentelijke en pro
vinciale overheid, het ambtenarenapparaat, 
de deskundigen en het ministerie van 
Economische Zaken. En daarmee liggen 
die vragen en discussies ook op het bordje 
van de linkse partijen. 
Want zo langzamerhand is wel duidelijk 
dat het vraagstuk van de energievoorzie
ning niet zomaar een afgeleide is van het 
al dan niet onder staatscontrole zijn daar
van, maar ook te maken heeft met opvat
tingen over de rol van de staat bij energie
voorziening. Lenin heeft ooit de uitspraak 
gedaan: 'Communisme is Sowjet-macht 
plus de electrificatie van het hele land'. Die 
optelsom blijkt in de praktijk heel wat inge
wikkelder te zijn dan het volgens deze 
formule lijkt. (Evenals de variant van Roei 
van Duijn daarop: Socialisme is wijkraden 
en zonne-energie.) Die ingewikkeldheid is 
in volle omvang doorgedrongen dankzij de 
milieubeweging. 
De wijze van energievoorziening heeft 
alles te maken met opvattingen over het 
gebruik van grondstoffen en over de belas
ting van het milieu, als onomkeerbaar 
proces. Voor degenen, die groot zijn ge
worden in het gedachtengoed van het 
socialisme is de bewustwording hiervan 
een pijnlijk proces. Het besef dat de ont
wikkeling van de produktiekrachten, de 
ontwikkeling van de techniek op zichzelf, 
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betrekkelijk los van de produktieverhoudin
gen, een potentiële en zelfs reële aantasting 
zou vormen voor de bestaansvoorwaarden 
van mens en milieu is voor hen moeilijk te 
verteren. Socialisten zijn immers bij uitstek 
degenen die het vraagstuk van de zeggen
schap centraal stellen: de vraag wie het 
voor het zeggen heeft over produktievoor
waarden, waaronder de energievoorzie
ning, bepaalt in belangrijke mate of de 
aanwending ten gunste of ten ongunste 
van de mensen geschiedt, zo luidt van 
oudsher de opvatting. 
Het buitengewoon leerzame in dit boek is 
dat, aan de hand van wederwaardigheden 
in de lokale en provinciale praktijk duidelijk 
wordt dat daarmee de kous helemaal niet 
af is. De energievoorziening, zowel de 
produktie als de distributie, is een over
heidsaangelegenheid: provincies en grote 
en middelgrote gemeenten hebben, althans 
formeel, een dikke vinger in de pap. Dat 
verhindert niet dat centralisatie, logge en 
bureaucratische planning, gebrek aan 
werkelijke controle en zelfs banaal winst
streven in veel gevallen een belangrijker 
rol spelen dan zorg om het milieu en vor
men van energievoorziening waarop ge
bruikers zelf grote invloed hebben en waar
van zij ook de vruchten plukken. De steeds 
belangrijker en dirigistischer rol van de 
SEP, de Samenwerkende Electriciteits 
Produktiebedrijven, het streven naar be
houd en uitbreiding van de monopoliepo-
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sitie van die bedrijven en het, ook door 
Economische Zaken sterk gestimuleerde 
streven naar een meer centrale en bedrijfs
matige planning en uitvoering, de enorme 
moeite die het kost om eenmaal opgestelde 
plannen te veranderen of alternatieven 
daarvoor een reële kans te geven, de rol 
van de lokale politiek (wethouders, gede
puteerden) en ambtenaren, het zijn allemaal 
zaken die de revue passeren bij het be
schrijven en analyseren van de genoemde 
praktijkgevallen. 
De schrijvers stellen in de inleiding dat zij 
de indruk hebben 'dat het rapporteren en 
analyseren van plaatselijke acties, met hun 
zwakke en sterke kanten, hun nederlagen 
en overwinningen op zich een bijdrage is 
aan de geschiedschrijving van die bewe
ging'. Daarin hebben zij ongetwijfeld gelijk. 
Wij hebben de indruk en de overtuiging 
dat het rapporteren en analyseren zoals 
dat in-dit boek gebeurd is ook een bijdrage 
kan zijn aan het bestrijden van zwakten in 
de beweging en het versterken van de 
sterke kanten en daarmee aan meer over
winningen in de toekomst. En dat is geen 
geringe prestatie. 

Marius Ernsting 

• Gemeentelijk Energiebeleid- belemmeringen bij 
invoering van duurzame energie en kleinschalige 
warmte-krachtkoppeling. Een uitgave van de 
Vereniging Milieudefensie (ook verschenen als 
Mededelingen nr. 40 van de subfaculteit der 
Algemene Politieke Wetenschappen). 

De redactie van Politiek en Cultuur zoekt een 

VRIJWILLIGER 

die wil helpen bij de correctie van de drukproeven van ons blad. 
Opgave bij de red.-secretaris 
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PRIJS Op initiatief van het Kamerbreed 
Vrouwenoverleg (alle vrouwelijke leden 
van de Tweede en Eerste Kamer) heeft het 
kabinet besloten een regeringsprijs in te 
stellen op het gebied van de vrouwen
emancipatie. De prijs krijgt de naam van 
Joke Smit, de in 1981 overleden feministe. 
Het gaat om een bedrag van f 10.000 
alsmede een beeldje. Vanaf 1985 zal de 
prijs eens in de twee jaar worden toegekend 
aan een persoon, groep of instantie die 
een fundamentele bijdrage levert aan de 
verbetering van de positie van de vrouw in 
de Nederlandse samenleving. 
PRIJZENSWAARDIG is in elk geval het 
besluit, dat in Amsterdam de 4- en 5-mei
viering het thema 'Vrouw in het verzet' zal 
hebben. Naast de rol die vrouwen hebben 
gespeeld in het verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zal ook aandacht worden 
besteed aan het aandeel dat vrouwen 
hebben in het verzet in landen als Chili en 
Pakistan- en aan de vrouwenvredeskam
pen in Engeland en Nederland. 

* * * 

KOU Begin januari wordt het land overval
len door een koudegolf die bijna drie weken 
aanhoudt. Het gasverbruik vliegt omhoog, 
mensen met een minimaal inkomen
vooral bejaarden en ouders van kleine 
kinderen- dreigen in acute moeilijkheden 
te komen. Organisaties van betrokkenen 
en vertegenwoordigers van progressieve 
partijen vragen duurtetoeslagen. En net is 
besloten tot het houden van een Elfsteden
tocht, als de dooi invalt. 

118 

WELKOM Begin januari laat, ondanks 
hevige protesten in het land, de Italiaanse 
regering de laatste daar gevangen zittende 
oorlogsmisdadiger Walter Reder vrij. Een 
golf van woede steekt in heel Europa op 
als de beul op het Weense vliegveld ont
vangen wordt door niemand minder dan 
de minister van defensie, Frischenschlager. 
Bijna ontstaat een kabinetscrisis. De minis
ter rechtvaardigt zich eerst door te betogen 
dat zijn geste voortkwam uit een behoefte 
om rust en orde te handhaven, maar als 
hij onder zware politieke druk komt te 
staan krijgt hij opeens veel spijt. 

* * * 

GELEERD In het december-nummer van 
'Liberaal Reveil', het maandschrift van de 
VVD dat net als dat van de CPN altijd aan 
de late kant is met zijn verschijnen, tekent 
Ed Nijpels voor een hooggeleerd aandoend 
staatsrechtelijk betoog dat als slotsom 
heeft dat de schrijver aanhanger is van het 
'strategisch monisme'. Het stuk levert hier 
en daar enig geschud en geknik op. Eén 

·zin uit het geleerde artikel: 'Aan de hand 
van dat betoog zal de lezer inmiddels be
grepen hebben dat het regeer-accoord een 
essentiële functie in het strategische mo
nisme vervult'. Het gaat dus gewoon om 
een 'wetenschappelijke' onderbouwing 
van het kabinet Lubbers-Van Aardenne en 
van de slaafse houding van CDA en VVD 
tegenover dat kabinet. 
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TWEEVERLIEZERS Midden januari begint 
duidelijk te worden dat de derde fase van 
de Wet Tweeverdieners een onmiddellijke 
funeste invloed dreigt te krijgen op de 
gezins-en vooral de bejaarden-hulp. bij de 
inwerkingtreding heeft minstens 10% van 
alle part-time verzorgsters ontslag geno
men. Verwacht wordt dat dit aantal zal 
toenemen. Van hun geringe loon blijft nu 
bijna niets meer over. 
Op 24 januari getuigt CDA-fractievoorzitter 
De Vries van zijn bezorgdheid. Men was 
niet genoeg voorgelicht, zegt hij. Daar zijn 
de volgende dag al Lubbers zelf en de 
staatssecretaris Koning, die tekent voor de 
wet, verbolgen en verbaasd over. Koning 
laat overal uiteenzetten dat het best mee
valt. 
Eind januari blijkt echter dat tussen half 
december en half januari 3000 gezinsver
zorgsters ontslag hebben genomen, het
geen het totale 'resultaat' van de Wet 
Tweeverdieners op 5000 brengt. 

* * * 

VEELVERDIENERS Terwijl op 18 januari 
het faillissement van de Amsterdamse 
reparatiewerf ADM wordt aangevraagd, 
nadat de regering geweigerd heeft het 
bedrijf nog op enigerlei wijze tegemoet te 
komen, wordt diezelfde dag bericht dat 
Fokker zijn aantal werknemers gaat uitbrei
den met een kleine 650 personeelsleden. 
Fokker heeft het afgelopen jaar een bedrag 
van ongeveerBOD miljoen aan steun mogen 
incasseren (het aantal miljoenen dat ADM 
vroeg was slechts een kruimel van dit 
bedrag). Prima natuurlijk, als er bij Fokker 
meer werk komt. 
Later in de maand blijkt, dat dit meerdere 
werk naar alle waarschijnlijkheid afkomstig 
moet zijn van grote bestellingen die de 
KLM voornemens is te doen. De KLM is 
een staatsbedrijf dat jaren achtereen grote 
verliezen heeft geleden en eveneens bij de 
regering aan moest kloppen voor steun, 
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Dit jaar is er voor het eerst sinds lange tijd, 
meer verdiend dan uitgegeven. Het lijkt 
erop, dat men in het algemeen gemakkelij
ker een beroep kan doen op (door de be
lastingbetaler bijeengebracht) overheids
geld vanuit de lucht dan vanaf het water. 

Dat geldt ook voor de EEG in haar geheel. 
Op 23 januari werd de Franse regering 
door het Europese hof van Justitie berispt 
om de grote bedragen die ze gestoken had 
in steun aan de scheepsbouw. Tegelijk 
komt een gigantisch EEG-plan van de 
grond, 'Esprit' genoemd, dat elektronica, 
ruimtevaart, telecommunicatie en informa
tie behelst. Er worden miljarden ingestoken 
en een van de betrokken fabrikanten is, 
uiteraard, Philips- dat net nog een zware 
Nederlandse subsidie incasseerde voor 
zijn met Siemens samen te ontwikkelen 
superchip. 

* * * 

ABORTUS Op 22 januari sprak de Ameri
kaanse president Reagan anti-abortus-be
togers toe met de belofte, er alles aan te 
zullen doen om abortus grondwettelijk te 
verbieden. 
Sinds het Hooggerechtshof in de VS in 
1973 vaststelde dat abortus in de eerste 
drie maanden van de zwangerschap legaal 
is en daarna legaal-met-voorbehoud, heeft 
iedere Amerikaanse vrouw recht op abor
tus. Verwacht wordt dat Reagan, die bin
nenkort een vijftal nieuwe rechters moet 
benoemen, streeft naar een meerderheid 
in de 'Supreme Court' die abortus illegaal 
zal verklaren. 
Anti-abortus-groepen weren zich hevig in 
de Verenigde Staten. In 1984 waren er 24 
aanslagen op abortus-klinieken, veelal 
sluiten zulke groepen de toegangen af en 
nemen ze zo aan vrouwen hun gegaran
deerde recht uit handen. Reagan heeft 
onlangs de aanslagen veroordeeld, maar 
zijn houding vormt eerder een aanmoedi
ging daarvan. 
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VERGOEDING In Nederland heeft de rege
ring besloten dat zwangerschapsonderbre
king, verricht in een abortuskliniek, zal 
worden vergoed via de Algemene Wet 
Bijzondere Ziekte-kosten (AWBZ). Niet via 
het ziekenfonds dus. Reden waarom deze 
weg gekozen is: er zijn gewetensbezwaar
den die niet via de ziekenfondspremie 
indirect willen meebetalen aan abortus. 
Bovendien is de AWBZ van toepassing op 
iedereen, het ziekenfonds op ongeveer 
70% van de bevolking. 

* * * 

VERHUIZEN Met een beroep op wat hij 
meent dat een goede Amerikaanse ervaring 
is, zegt de president van de Nederlandse 
Bank W. Duisenberg dat de lonen flexibeler 
moeten worden en de arbeid mobieler. 
Werklozen moeten meer bereid zijn tot 
verhuizen, vindt hij. 
Nuchtere commentatoren stellen vast dat 
Duisenbergs beroep op Amerikaanse toe
standen nergens op slaat, woedende mede
PvdA-ers vallen hem heftig aan. Zelfs Den 
Uyl maakt zich nadrukkelijk van hem los. 
Wie kan ook denken dat bij een werkloos
heidsgetal van 800.000, gespreid over het 
hele land, een soort volksverhuizing de 
oplossing biedt? Alleen de werkloze ver
huizers waarschijnlijk. 

* * * 

RAKETTEN In België blijkt de regeringsco
alitie hevig verdeeld te zijn over de plaatsing 
van kruisraketten. De regering spreekt 
openlijk haar aarzeling uit. 
Binnen de NAVO ontstaat hevige beroe
ring. 
De Belgische premier Martens zit in de 
kortste keren in het vliegtuig naar Was
hington; en nota bene de Nederlandse 
minister van buitenlandse zaken, Van den 
Broek, reist naar Brussel om de Belgen te 
bewegen tot plaatsing. De redenering van 
Van den Broek: Wij, Nederlanders hebben 
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een voorbehoud gemaakt- maar de Belgen 
hebben destijds ja gezegd en kunnen de 
zaak nu niet terugdraaien. 
Zelden heeft een Nederlandse minister 
duidelijker gezegd dat zijn regering vóór 
raketten is, maar die alleen nog niet toelaat 
omdat het binnenlands-politiek nog niet 
kan. 
Inmiddels heeft Martens meegedeeld dat 
er toch per 1 maart geplaatst zal worden in 
België, maar alles wijst erop dat de me
ningsverschillen nog lang niet zijn bijge
legd. 

* * * 

VATICAAN Terwijl de Paus Latijnsamerik
aanse landen bereist en daar de strenge 
gedragshoudingen voorschrijft die het 
Vaticaan van de katholieken eist, terwijl er 
vanuit het Vaticaan zelf een veroordeling 
komt van de priester die minister van 
cultuur is in de regering van Nicaragua, 
wordt hier te lande andermaal op een 
vacante bisschopsplaats een man van de 
Gijsen-signatuur benoemd. De hulp-bis
schop van Roermond Ter Schure wordt, 
tot verbijstering van vrijwel de hele Bra
bantse geestelijkheid, aangewezen als 
bisschop van Den Bosch. 
De structuur van de katholieke kerk kent 
geen democratie, maar de laatste twintig 
jaar was er, van Nederland tot Latijns
Amerika, belangrijke ruimte ontstaan voor 
eigen, creatief denken van leken en pries
ters. Men verbaast zich over de blijkbaar 
bestaande opvatting, dat zoiets met een 
handomdraai ongedaan zou kunnen wor
den gemaakt. 

* "' * 

MANIFESTATIE Op 3 februari hield de CPN 
in Amsterdam een, in betrekkelijk korte tijd 
voorbereide, nationale manifestatie. Zowel 
de opkomst, de inspirerende strijdgeest als 
de duidelijke eensgezindheid daar hebben 
nogal opzien gebaard. 
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EEN NIET ZO TAM 
CONGRES 

De op het CPN-congres van 1, 2 en 3 maart 
aanwezige journalisten hebben dit beraad 
vrijwijl unaniem omschreven als 'tam'. Nu 
kan dat woordje meer betekenen dan men 
zich bij een eerste oogopslag realiseert. 
Tam is niet-wild, het is gedwee, het is ook 
gematigd. 
De CPN heeft in de afgelopen jaren enkele 
congressen gehouden, waarvoor het woord 
'wild' niet helemaal misplaatst was. Het 
voorgaande reguliere congres is uitermate 
heftig geweest en het tussenliggende 
programcongres loog er ook niet om. 
Thans werd in het algemeen tegen elkaar 
gesproken, niet geschreeuwd. Het congres 
was niet wild en dat was maar goed ook. 
Nog een wild congres kon de CPN moeilijk 
meer verdragen. 
Gedwee was het congres bepaald niet. Het 
stelde nadrukkelijk de eigen voorkeuren 
vast. In de te volgen procedures- bijvoor
beeld ten aanzien van de partijbestuurs
verkiezing-en in de beoordeling van 
politieke strijdvragen was van brave volg
zaamheid tegenover wie of wat dan ook 
geen sprake. Men sprak en stemde zoals 
men nodig vond, vaak in overeenstemming 
met adviezen van het partijbestuur, soms 
daartegen in. Het congres was, over het 
algemeen, zeker gematigd. Er werden wel 
enkele strijdpunten geformuleerd op een 
wijze die sommigen de wenkbrauwen 
deed fronsen, er kwamen wel eens geluiden 
van het spreekgestoelte die een deel van 
het congres te schril klonken, de hoofdtoon 
echter was een niet-polariserende. Men 
luisterde naar elkaar en trachtte elkaar te 
vinden. Wie verwacht en mogelijk gehoopt 
had bloed te zien vloeien, kwam bedrogen 

uit. De eensgezindheid overheerste de me
ningsverschillen. 

Die meningsverschillen bestaan op allerlei 
punten, maar ze zitten niet vastgeklonken 
aan duidelijk omlijnde groepen. Er is bij
voorbeeld een duidelijk meningsverschil 
over de betekenis die men moet toekennen 
aan de nu in de vakbond steeds duidelijker 
naar voren komende eis van een werkweek 
van 36 uur. Een meerderheid van het con
gres vond dat 32 uur als naastliggend doel 
sterker naar voren moest komen, een 
ander deel vreesde van die eis een afzwak
king van strijd die nu wordt gevoerd of 
voor de deur staat. 
Er is, nog steeds en zeer begrijpelijk, een 
verschil in beoordeling van de rol die so
cialistische landen spelen, ook voor de 
CPN. En er zijn niet geringe verschillen in 
opvatting over de plaats, die eigen groeps
vorming binnen de Communistische Partij 
kan hebben. Die laatste meningsverschillen 
zijn kleiner geworden waar het bijvoorbeeld 
vrouwengroepen betreft, ze zijn vrij groot 
als het gaat om de verzameling van partij
leden op basis van minderheidsstandpun
ten. Dat geldt ook voor de 'politieke eigen 
verantwoordelijkheid' van de redactie van 
De Waarheid. 
Maar de Communisti::;che Partij begint 
steeds meer te accepteren dat menings
verschillen van die aard nu eenmaal be
staan en dat men ze beter openlijk aan de 
orde kan hebben, dan ze te verzwijgen. 
Dáár ligt een groot verschil met het verle
den. 
Het scherpe conflict dat in 1977 aan het 
daglicht trad, tussen De Groot en de rest 
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van de partijleiding, overviel de partij. 
Later werd uitgelegd hoe het gegroeid 
was, maar de leden stelden de terechte 
vraag, waarom zij daar buiten waren ge
houden. Vandaag is zo'n situatie ondenk
baar geworden en er is waarschijnlijk geen 
communist meer, die dat betreurt. 
Ook op een ander punt is er een leerzaam 
voorbeeld. In het begin van de jaren zestig 
ging de CPN de volle nadruk leggen op de 
autonomie der partij. Bij diverse gelegen
heden, zoals de inval in Tsjechoslowakije, 
het non-proliferatieverdrag tussen de SU 
en de VS (ja, dat ook!) werd bittere kritiek 
gericht tegen socialistische landen. 
Pas gedurende de laatste jaren is gebleken 
dat een deel van de partij die kritiek nooit 
gedeeld had; dat men, zonder het luidop 
te zeggen, standpunten en handelingen 
van de Sowjet-Unie bij voorbaat voor 
zichzelf bleef goedpraten. Nu zijn we dan 
tenminste zover, dat die meningsverschil
len als feiten worden erkend en dat er in 
alle openlijkheid naar wordt gestreefd, 
elkaar te overtuigen en vooral om tot geza
menlijke standpunten te komen. Het is de 
noodzaak van gemeenschappelijk optre
den, het verantwoordlijkheidsgevoel jegens 
de medemensen en jegens de partij, die 
bij de vorming van de visie doorslag heb
ben gegeven. 
Geen eensluidendheid van opvattingen op 
alle terreinen, wel eensgezindheid- zo zou 
men de hoofdlijn van het congres kunnen 
schetsen. Wat daaruit kwam was een reso
lutie, waarmee de CPN in de komende 
jaren goed uit de voeten kan. De hoofdin
houd van de resolutie is niet wezenlijk 
anders dan wat het aftredende partijbestuur 
had voorgesteld. Een samenvatting daar
van is geformuleerd in de bijdrage, die Leo 
Molenaar in het februari-nummer van 
Politiek en Cultuur heeft geschreven. De 
uiteindelijke tekst is in dit nummer afge
drukt. Uit het stuk wordt duidelijk dat de 
CPN zichzelf voor de komende tijd een 
aantal zware taken stelt: Het mee-organ
sieren van de volkspetitie tegen de kruisra-
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ketten, het organiseren en steunen van 
sociale strijd en actie tegen werkloosheid 
in vele vormen, het werken aan opheffing 
van verschillen tussen 'buitenlanders' en 
niet-buitenlanders, internationale solidari
teit, in het bijzonder met Nicaragua, het 
ontplooien van initiatieven om ook in 
politiek-organisatorische zin, met name bij 
verkiezingen, te komen tot bundeling van 
progressieve krachten. 
De veruit overheersende opvatting op het 
tongres bleek te zijn dat dit alles moet 
gebeuren door een zelfstandige Commu
nistische Partij; dat niet afbraak of oplos
sing, maar versterking van die partij nood
zakelijk is voor het bereiken van resultaat 
bij de gestelde doelen. 
Daarmee heeft de CPN duidelijk een einde 
willen maken aan een streven zoals dat de 
laatste jaren ook zichtbaar is geweest, 
namelijk om de bundeling van krachten te 
bereiken door het verdwijnen van de CPN 
en andere progressieve partijen. Dat die 
tendens zich op het congres nauwelijks 
nog deed gelden zal wel niet los te denken 
zijn van het feit dat een aantal prominente 
voorstanders daarvan inmiddels de partij 
verlaten hebben. 
Maar ook de andere kant van de medaille, 
het pleidooi voor wat in wezen een volstrekt 
sectarische tendens is- de onwil tot het 
zoeken van nieuwe vormen, ook samen
werkingsvormen, het herhalen van lang
overleefde formules- was op het congres 
niet merkbaar aanwezig. Dat hangt uiter
aard samen met de vorming van het zoge
naamde VCN. 
Men zou wensen dat mensen van de ene 
en van de andere kant, die onder invloed 
van de heftige meningenstrijd van de 
laatste jaren de CPN hebben verlaten maar 
die zelf ook het gevoel moeten hebben dat 
ze zich daarmee losgemaakt hebben van 
de werkelijke politieke strijd, de weg terug 
zouden inslaan en mee zouden helpen het 
huidige strijdprogramma uit te voeren. Zij 
zullen toch moeten inzien dat de CPN een 
buitengewone veerkracht heeft, dat ze in 
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de moeilijkst denkbare omstandigheden 
staande weet te blijven en daarmee een 
waardevol bezit betekent voor strijdbare, 
progressieve mensen. 

Moeilijke opgave 

Ondertussen mag deze hoofdlijn, die op 
zichzelf van doorslaggevende betekenis is, 
geen communist de ogen doen sluiten 
voor een aantal problemen die zich aan
dienen voor de partij als zodanig. 
Er zijn vaak heftige, maar in elk geval ern
stige woorden gesproken over De Waar
heid. Er ligt een verslag dat een bijna totale 
vervreemding tussen De Waarheid en de 
partij constateert en de financiële toestand 
van het blad is penibel. Het congres heeft 
nog eens vastgelegd dat De Waarheid een 
communistische krant is; daaruit vloeit de 
verantwoordelijkheid van de CPN voor De 
Waarheid voort. Met die constatering is 
echter nog niets opgelost. Het zal een van 
de zwaarste taken van het nieuw gekozen 
partijbestuur zijn, om een brede activiteit 
te organiseren voor een krant, die breeduit 
door de Communistische Partij als de hare 
wordt gezien. 
De CPN staat ook voor de taak, zichzelf op 
een redelijk korte termijn doeltreffende 
statuten en reglementen te verschaffen. 
Veel van wat nu gebeurt in de partij kan 
slechts gebeuren door een uiterste oprek
king van de bestaande statuten, veel ge
beurt in ruimte die door incidentele con
gresbesluiten is geschapen. Het toeval 
speelt daarbij een te grote rol, ook als het 
bijvoorbeeld gaat om wie wel en wie niet 
in het partijbestuur wordt gekozen. Vurige 
pleidooien voor de een en geen enkel 
pleidooi voor een ander die, juist als be
stuurder, grote verdiensten heeft, geven 
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congressen voor dit belangrijke deel van 
hun functie, de partijbestuursverkiezingen, 
onvoldoende gedegen grondslag. 

Maar er is een nog belangrijker punt. 
In de ogen van een zestiger ziet zo'n CPN
congres er al gauw vrij jong uit. Maar hoe 
kijkt en twintiger er tegen aan? Als men 
het aantal gedelegeerden van, laat ons 
zeggen, 18 tot 25 jaar ziet is dat duidelijk te 
weinig. Dat is een weerspiegeling van de 
partij zelve. Er zijn veel leden in de leef
tijdsgroep 30 tot begin 40, de generatie die 
zo omstreeks het jaar 1970 politiek actief is 
geworden. Maar duidelijk jongere mensen 
zijn er over het algemeen niet veel te vinden 
in de afdelingen. Dat zal snel moeten ver
anderen. 
De Communistische Partij heeft besloten 
tot een werfcampagne, maar dat moet 
betekenen dat zij haar stem en haar mate
riaal vooral richt op de jongsten, op die 
grote groep die uitzichtloos en onthand in 
de huidige maatschappij haar weg moet 
zoeken. 

Dat wat reeds zichtbaar was op de grote 
manifestatie van 3 februari, gegroeide 
strijdvaardigheid bij de communisten en 
bereidheid elkaar de hand te reiken, is 
door het verloop en de besluiten van het 
congres bevestigd. Na het conges waren 
dan ook onmiddellijk de tekenen aanwezig 
dat vele communisten klaar staan om aan 
te pakken wat noodzakelijk is. 
Lukt dat, dan zal het goed zijn voor het 
land, goed voor alle mensen die onder 
druk staan van oorlogsdreiging en winst
makerij. 
En waarom zou het niet lukken? 

Marcus Bakker 
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De vlag uit! We vieren bevrijding. Als 
nationale feestdag, de dag waarop veertig 
jaar geleden de nederlaag werd toege
bracht aan de bezetters van ons land, aan 
het fascisme dat wrede onderdrukking, 
ongekende vernietiging en massamoord 
over de volken van Europa bracht. De 
driekleur in top, nadat ze de avond voordien 
halfstok heeft gehangen ter herdenking 
van de doden die vielen onder het nazisti
sche gruwel bewind, van de strijders die 
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hun leven niet spaarden om de vrijheid te 
herwinnen. 
De Vijfde Mei was en blijft een dag van 
onvergankelijke betekenis. In dit jaar, nu in 
de gehele wereld en in het bijzonder in 
Europa ter gelegenheid van de veertigste 
verjaardag van het verslaan van het fascis
me en de bevrijding van de tyrannie op 
grote schaal plechtige vieringen zullen 
plaats hebben, heeft dit geen betoog no
dig. 

DE VLAG UIT 
Het was wel eens anders. Er zijn vele po
gingen gedaan om deze dag in de verge
telheid te doen verdwijnen. Ze werd niet 
passend geacht in het kader van nage
streefde bondgenootschappen en het 
daarbij behorende vijandbeeld. Het eerste 
decennium van de bevrijding wenste de 
toenmalige regering niet te vieren; de 
Vijfde Mei kon toen, zoals het met vlijm
scherpe ironie aangeduid werd, alleen in 
acht genomen worden als 'nationale snip
perdag'. 
Gelukkig zijn deze pogingen definitief in 
het niet verdwenen; de betekenis van de 
bevrijdingsdag wordt alom erkend. 
Hoeveel moeite sommige kringen echter 
hebben met het vieren van wat de mei
maand van 1945 bracht, is in de Bondsre
publiek gebleken. Allerlei leidende figuren 
toonden zich afkerig van zo'n viering, om
dat het bij hen zou gaan om een dag van 
'nationale catastrofe'. Dit kan toch alleen 
zo zijn, als men zich ziet en voelt als erfge
naam van het 'Reich', zoals dat ook steeds 
bewezen moet worden door het vasthou
den aan allerlei wetten uit de tijd van dit 
'Reich'. Voor de volken van Europa- en dit 
geldt in wezen ook voor de bevolking van 
beide Duitse staten- ging het in werkelijk-

heid om het beëindigen van een langdurige 
catastrofe en het tot stand brengen van de 
bevrijding van het juk van het fascisme. 

Tegen racisme en vreemdelingenhaat 

In de maand van de bevrijding opende 
zich het zicht op een nieuwe toekomst. 
Hoeveel verwachtingen en verlangens 
uitten zich niet in die dagen. De Duitse 
fascistische bezetters hadden vijf jaar van 
ons afgenomen, doch de eeuw zou van 
ons zijn. 
De werkelijkheid was ruwer en harder. 
Vaak is er bij herdenkingen gemijmerd 
over het niet-bereikte, over teleurstellingen, 
over teloor gegane hoop. Soms leek het 
wel of de beelden die het verzet eerden 
moesten optreden als wachters bij begra
ven illusies. 
Zo is het echter niet. Voor een filosofie van 
de wanhoop die alleen weet te zeggen dat 
wat gedaan wordt uiteindelijk nooit veel 
oplevert, is geen plaats in de hoofden en 
harten van hen die overtuigd tegen het 
fascisme streden. Zij wisten en weten, dat 
wat hun strijd heeft gebracht zich steeds 
opnieuw zal tonen en kracht en bezieling 
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zal geven om- al zijn de omstandigheden 
veranderd- stelling te nemen tegen alles 
en iedereen die welk aspect van het fascis
me ook wil herhalen. 
Dit is het wezenlijke dat bereikt is. Bereikt 
door alle krachten van het anti-fascistische 
verzet, zelfs bij het tijdelijk uiteenlopen der 
wegen toen door allerlei oorzaken botsin
gen ontstonden. 
Heel duidelijk is deze blijvende betekenis 
gebleken toen groepen als de Nederlandse 
Volksunie en de Centrumpartij gevormd 
werden die, misbruik makend van de crisis 
in het economische en ook politieke leven, 
de mensen trachten te misleiden en probe
ren mee te sleuren op een anti-democrati
sche weg. 
Er werd niet afgewacht hoe hun activiteit 
zich zou ontwikkelen, er werd geen tijd 
verloren met eindeloze beschouwingen 
over hun opvattingen. Nee, zonder verwijl 
werd tegen deze kwalijke misvormingen 
opgetreden. 
Ten diepste werd beseft dat allen wie de 
democratie lief is, onmiddellijk moeten 
handelen, reeds bij de eerste tekenen van 
fascistische of neo-fascistische activiteit. 
Onmiddellijk ingrijpen is nodig, zowel om 
aan te tonen wat er achter dit kwalijke 
reactionaire gedoe schuilt en wat het bete
kent, als om te voorkomen dat het in staat 
is om met demagogische kreten verwarring 
te stichten en te misleiden. 
Dat was de les uit de ervaring van voorheen, 
het was ook de aansporing om direct en in 
zo groot mogelijke eenheid dergelijke 
groepen de weg te versperren. De vorming 
van anti-fascistische comités, hoe ze plaat
selijk ook heten en hoe divers ook samen
gesteld, gaf de mogelijkheid aan mensen 
van verschillende politieke afkomst, door 
verschillende levensbeschouwing geinspi
reerd, van uiteenlopende leeftijd, om zich 
aaneen te scharen en het mensvijandige 
optreden van dergelijke groeperingen 
duidelijk te maken aan de brede lagen van 
onze bevolking. 
Hetzelfde toont zich in het optreden tegen 
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elke vorm van racisme en vreemdelingen
haat. De ervaringen leren, dat ook op dit 
gebied zelfs de kleinste en op het oog 
onaanzienlijkste manifestatie moet worden 
tegengegaan en bestreden om erger te 
voorkomen. 
Het gaat erom de mensen in Nederland 
die afkomstig zijn uit andere landen of die 
een donkere huidskleur hebben, te be
schermen tegen ongelijkheid en vooroor
delen, en zorg te dragen dat elke vorm van 
discriminatie- mede onder communisti
sche invloed in de Grondwet vastgelegd
wordt afgewezen. Gelijke rechten en af
schaffing van beperkende maatregelen zijn 
daartoe vereist. 

Afwijzing en bestrijding van het anti-semi
tisme, waar en hoe het zich ook voordoet, 
is voor de Nederlandse Communistische 
Partij een door haar geschiedenis inge
brande noodzaak. Dit bevestigt voor de 
communisten de taak om nu de samenle
ving in Nederland ingewikkelder van sa
menstelling is geworden, zonder enige 
terughoudend de strijd op te nemen tegen 
elke vorm van discriminatie op grond van 
afkomst of huidskleur. Dat dwingt ons 
steeds om kritisch ook de eigen houding te 
bezien, vast te stellen waar in analyse en 
praktisch handelen fouten en onvolkomen
heden zijn vast te stellen en te zorgen dat 
onze houding in overeenstemming is met 
de eisen die wij aan ons zelf en anderen 
aan ons stellen. 
Voor communisten ligt dit zonder meer in 
het verlengde van de anti-fascistische stijd 
van voorheen. 

Democratie en onafhankelijkheid 

In de illegalilteit was het doel: het verslaan 
van het fascisme, de herovering van de 
onafhankelijkheid, het herstel van de de
mocratie. 
Ofschoon reeds door de ontwikkeling van 
de CPN in de dertiger jaren voorbereid, 
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was deze eis van het herwinnen van de 
democratie op zichzelf beschouwd niet zo 
eenvoudig. 
In een illegaal gedicht, gericht tot de Lon
dense regering was eens gezegd: 
'Bedenk dan, hoe gij die eens die kreet: 
"Fascisme is moord!" bestraffen deed.' 
Bij de wet waren anti-fascisten bestraft. Bij 
de wet waren anti-fascisten die in Spanje 
tegen Franco, Hitier en Mussolini hadden 
gevochten van hun Nederlanderschap 
beroofd. Bij de wet waren anti-fascistische 
en joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland 
over de grens gezet, hun dood tegemoet. 
Toch ging het om het herwinnen van de 
democratische wettelijkheid die ook nog 
zulke regels in zich droeg. Uiteraard niet 
om die te vereeuwigen. Naast het herwin
nen was ook vernieuwing van de demo
cratie aan de orde. Om herovering van de 
democratische, grondwettelijk vastgelegde 
rechten en om uitbreiding daarvan, om het 
wegnemen van regelgeving die op anti-de
mocratische wijze kon worden toegepast. 
Op grondslag van het aldus gegroeide is 
nadien de lijn van verdediging en vernieu
wing van de democratie in ons land conse
quent voortgezet. 
Dat bleek, toen getracht werd het kiesstelsel 
van evenredige vertegenwoordiging aan te 
tasten en ook op een in het oog springende 
wijze bij het tot stand brengen van een 
nieuwe Grondwet. Bij de formulering van 
een reeks Grondwetsartikelen vervulde de 
communistische Kamerfractie een belang
rijke rol. 
Dit blijft het uitganspunt van communisti
sche politiek. Opkomen voor verdediging 
van vastgelegde rechten en van de parle
mentaire democratie als zodanig, en ter
zelfdertijd steeds streven naar concretise
ring, naar verdieping en uitbreiding van de 
rechten van het volk. 
Er is een ongebroken lijn in ons denken 
over democratie die het ook thans mogelijk 
maakt om op principiële wijze op te treden 
binnen en buiten de vertegenwoordigende 
lichamen. 

126 

Met alle scherpte kwam in de bezettingsja
ren de noodzaak naar voren van het her
overen van de nationale onafhankelijkheid. 
Hoezeer ook door de bezetters en zijn 
handlangers getracht werd om het be
wustzijn van de nationale waardigheid te 
vernietigen, dit gevoel nam in kracht en 
intensiteit toe. De illegaal werkende CPN 
gaf aan dit bewustzijn de vorm door na
drukkelijk te wijzen op de patriottische rol 
van het verzet. In haar activiteit vloeiden 
de internationalistische tradities samen 
met een hartstochtelijk beleden liefde voor 
het eigen land. 
Ook deze verworvenheid van de bezet
tingsjaren is. nooit meer op de achtergrond 
geraakt. In de jaren, toen de NAVO werd 
opgericht en nadien de Duitse Bondsrepu
bliek in de herbewapening betrokken werd, 
is vele malen gepoogd om de eis van een 
onafhankelijk staatsbestaan als verouderd 
en zelfs reactionair van de hand te wijzen. 
Maar dit gelukte toch niet. Het gevoel dat 
het nodig is een eigen politiek te voeren, 
die zich het Nederlands belang voor ogen 
stelt, bleek niet te vernietigen. Beledigingen 
noch flikflooierij konden dat teweeg bren
gen. 
Steeds weer uitte zich dat opstandige natio
nale gevoel, gepaard aan een werkelijk 
internationalistische houding. Het toonde 
zich in alle scherpte in àe weigering om ons 
land de Amerikaanse agressie-oorlog in 
Vietnam te doen ondersteunen. Eveneens 
uitte het zich in de toenemende kritiek op de 
onderhorigheid aan het NAVO-beleid. 

De vrede redden 

Thans komt het meer en meer op een 
uiterst positieve wijze tot uitdrukking, na
melijk in het verlangen dat Nederland een 
eigen bijdrage levert aan het verminderen 
van de internationale spanning, in samen
werking ook met andere kleine landen, 
niet-gebonden, lid van het Warschau-pact 
of van de NAVO. Ook een klein land kan, 
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indien een initiatiefrijke politiek wordt 
gevoerd, invloed ten gunste van het behoud 
van de vrede en het terugdringen van de 
bewapeningswedloop uitoefenen. Het 
afzien van plaatsing van kruisraketten in 
ons land zou zonder twijfel een zeer be
langrijke bijdrage zijn. Zoals ook een Ne
derlandse afwijzing van de militarisering 
van de ruimte. 
In mei 1945 was het weer vrede in Europa, 
in augustus 1945 in Azië. Het had meer 
dan vijf jaar geduurd en een ongelooflijk 
aantal doden en ongekende verwoestingen 
gekost voor de door het fascisme ontke
tende oorlog was beëindigd. 
Het heroveren van de vrede was noodza
kelijk, maar hoevele offers had het niet 
geëist. Vanuit de arbeidersbeweging is 
sindsdien gesteld, dat het beter is de oorlog 
te voorkomen en de vrede te redden dan 
deze te moeten heroveren op de krachten 
van het geweld. 
Nog te meer geldt dit thans nu het uitbreken 
van een kernoorlog het voorbestaan van 
de menselijke beschaving op het spel zou 
zetten. 
Zowel in het Nederlandse verzet als op 
internationale schaal gingen ongelijksoor
tige krachten samen, met verschillende 
sociale achtergrond, met andere politieke 
en levensbeschouwelijke standpunten, om 
ge gemeenschappelijke vijand te verslaan. 
Aldus toonde zich de macht van de aan
eensluiting, van het samengaan voor een 
gezamenlijk aanvaard doel. 
Het ging toen om het verslaan van Hitier 
en alles wat met die naam gesymboliseerd 
wordt. Maar als het erom gaat de wereld 
en de mensheid te behoeden voor vernie
tiging in een atoomoorlog is dit een niet 
minder dringende eis om tot aaneensluiting 
en samengaan van de meest uiteenlopende 
krachten te geraken. 
Ook op dit gebied is de samenwerking, die 
in de oorlogsjaren dwars door alle moei
lijkheden en hindernissen tot stand kwam, 
nog altijd waard als voorbeeld te gelden. 
De oud-verzetsmensen en hun organisaties, 
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die een reeks jaren na de oorlog in ver
deeldheid waren geraakt, hebben de bete
kenis van een verenigd optreden reeds 
lang weer ingezien. 
Ze zijn tezamen in actie gekomen voor de 
verdediging van hun belangen, maar 
tevens omdat het nodig is gemeenschap
pelijk de tradities uit het verzet door te 
geven aan jongere generaties en de herin
nering aan deze strijd levend te houden. 
Het behoud van de eigen identiteit, het 
hooghouden van het eigene dat het ge
meenschappelijke kan verrijken, staat dat 
niet in de weg. 

Opvolging van generaties 

De tijd gaat voort. De jongste deelnemers 
aan het verzet lopen tegen de zestig. Dit 
betekent evenwel niet, dat er een veroude
ring te zien is in de belangstelling voor wat 
het verzet was en betekend heeft. 
Nee, wat dat betreft is er zelfs sprake van 
een opmerkelijke verjonging. Onder de 
nieuwe generaties is een toenemende 
belangstelling waar te nemen voor de 
jaren 1940-1945, de moeilijkste uit onze 
geschiedenis. Het is een interesse die niet 
staat tegenover de aandacht van de tijd 
van nu, doch er zelfs heel uitgesproken 
mee samengaat. 
Wie in deze dagen zijn strijdkracht wil 
geven voor het behoud van de vrede, voor 
het afwijzen van racisme, voor een positie
ve houding van ons land in internationale 
kwesties, kan niet zonder een band met de 
periode van het verzet. 
Jong en oud voelen dat. De jongeren zijn 
in groten getale aanwezig op herdenkingen, 
tentoonstellingen en manifestaties; de 
ouderen zijn te vinden op scholen waar ze 
vertellen over de anti-fascistische strijd 
van de bezettingsjaren en betrekken jonge 
mensen in hun eigen organisaties die het 
anti-fascisme als uitgangspunt hebben be
houden. 
Zo kan thans ook een museum de functie 
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van arena van anti-fascistische strijd heb
ben. 
Het is een belangrijke en hoopgevende 
ontwikkeling. Ze toont dat wat eens van 
zo'n grote betekenis was dit belang blijft 
behouden onder veranderde omstandig
heden en dat de wisseling der generaties 
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dit proces niet beëindigt doch in andere 
vormen voortzet. Met dezelfde strijdgeest 
Met dezelfde wil om te winnen en om de 
weg te blokkeren voor onmenselijkheid en 
onrecht. 

Jaap Wolft 
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Het Verzet van toen en thans 

'Wij hebben op de Duitsehers en op de 
NSB-ers gescholden, maar hebben wij wel 
voldoende aan onze kinderen laten voelen, 
hoe afschuwelijk en menschonterend de 
onuitsprekelijke mishandelingen waren, 
den Joden aangedaan? Zeker zou hun dat 
pijn hebben gedaan, maar het zou een 
heilzame pijn geweest zijn. Hebben wij 
hun verklaard, waarom het nemen van 
den duimafdruk voor het persoonsbewijs 
een beleediging was van onze menschelij
ke waardigheid en hebben zij gemerkt, 
dat wij daaronder leden, al vonden slechts 
weinigen onzer de kracht tot verzet? 

En aan den anderen kant, hebben we hun 
duidelijk genoeg gemaakt, met welke 
gevoelens van trots en vreugde het gedrag 
der Leidsche professoren, der artsen, dat 
van het Amsterdamsche personeel bij de 

post en de tram, die staakten als protest 
tegen de verplichting voor de Joden om 
een ster te dragen, ons vervult en hen 
aangemoedigd, dat zooveel mogelijk te 
volgen 7 Hebben wij hen doen gevoelen 
dat dit, en niet de verbitterden, die een 
NSB-er of een Duitseher vermoordden, de 
ware helden zijn, die de eer van een volk 
hebben hooggehouden en in de geschie
denis zullen voortleven? Hebben wij hen 
vervuld met liefde en eerbied voor de 
velen, die met gevaar voor hun leven en 
vrijheid Joden hebben gehuisvest en over 
de grens geholpen? Zoo ja, dan hebben 
wij ook in de moeilijkste en meest terneer
drukkende omstandigheden onze plicht 
als opvoeders gedaan.' 

Hernriëtte Roland Holst-Van der Schalk, 
Een overgang tot het socialisme, 1945) 

DE DRAAD OPGEPAKT 

Bovenstaande gedachten werden neer
geschreven nog voor de Tweede Wereld
oorlog definitief ten einde was, in septem
ber 1944, vanuit een zeer hoogstaande 
opvatting over opvoeding van kinderen en 
volwassenen in een nieuwe wereld, die 
nakend was: 
'Ik voor mij ben ervan overtuigd, dat de 
Tweede Wereldoorlog zal doen voor alle 
kapitalistische landen, wat de eerste voor 
Rusland deed, het uitgangspunt scheppen 
voor een nieuwe ontwikkeling, nieuwe 
geestelijke en maatschappelijke waarden. 
En die ontwikkeling kan niet anders zijn 
dan eene, het socialisme, die nieuwe waar
den moeten socialistische waarden zijn.' 

Die verwachting kwam niet uit. Voor som
migen is dat aanleiding om over de 'idealen 
van het verzet' te spreken op een haast 
meelijwekkende toon alsof het ging om 
een utopie van mensen, die met hun ge
dachten hoog in de wolken zweefden, 
gedrevenen zonder gevoel voor realiteit. 
Men gaat er dan aan voorbij, dat de nu 
bekende realiteit van de na-oorlogse ont
wikkelingen volstrekt ondenkbaar was. Dit 
volk, geslagen en geknecht, had zich ver
enigd in de strijd tegen het onrecht. Voor
oorlogse scheidslijnen waren weggevallen 
in het gevecht tegen onderdrukking, discri
minatie en volkerenmoord, voor onafhan
kelijkheid en een menswaardig bestaan 
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voor ieder. Het was onmogelijk te strijden 
tegen de gruwelijke bezetter zonder daarbij 
voor ogen te hebben dat na de bevrijding 
daarvan een wereld gerealiseerd moest en 
zou worden, waarin dat alles voor altijd 
onmogelijk was. Het was het aangaan van 
het gevecht tegen het directe onrecht met 
een groter, te verwerkelijken verder liggend 
doel als inzet. 

Er is wat dat betreft geen verschil tussen 
de strijders van toen en thans. Wie zich nu 
inzet in de strijd tegen herlevend fascisme, 
tegen racisme en discriminatie, wie die 
schandvlekken uit de samenleving wil 
verwijderen, kan niet anders dan daarbij 
een maatschappij voor ogen hebben, die 
aan deze bacillen geen voedingsbodem 
meer biedt, een andere, betere maatschap
pij. 
De mensen uit het Verzet gedurende de 
Tweede Wereldoorlog en de mensen die 
nu- onder geheel andere omstandigheden 
-vechten tegen en voor in wezen hetzelfde, 
zijn innig met elkaar verbonden. Het zijn 
wapenbroeders, ongeacht het gat van 
tientallen jaren, dat hen slechts in tijd 
scheidt. 

Die band tussen het Verzet van toen en 
thans is ook wezenlijk element voor het dit 
jaar te openen Verzetsmuseum Amster
dam. Niet voor niets is in de statuten van 
de Stichting Verzetsmuseum Amsterdam 
naast het realiseren van een permanente 
expositie, die het verzet in beeld brengt, 
als doel genoemd het houden van 'wisse
lende exposities, waarbij actuele tijdsver
schijnselen als discriminatie en racisme 
worden getoetst aan gebeurtenissen uit de 
ja ren 1940-1945'. 
Tot die gebeurtenissen behoort niet alleen 
het kwaad, maar ook het brede verzet 
tegen dat kwaad, zoals dat in het eerste 
citaat van Henriëtte Roland Holst zo bewo
gen wordt weergegeven met een onder
waardering van het gewapende verzet. De 
betekenis van dit alles, de waarde daarvan 
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door alle tijden heen, wordt kennelijk op
nieuw beleefd. Anders is het niet te verkla
ren, dat de belangstelling voor het initiatief 
om tot het Verzetsmuseum Amsterdam te 
komen niet alleen gevonden wordt bij 
degenen die de Tweede Wereldoorlog 
bewust hebben meegemaakt, maar ook op 
ruime schaal bij de jeugd van vandaag. 
Parallel daarmee loopt de in de afgelopen 
jaren geconstateerde toenemende betrok
kenheid van de jeugd bij het jaarlijkse 4 en 
5 Mei-gebeuren, welke- althans in mijn 
omgeving- bij deze veertigste verjaardag 
een nog groter omvang aanneemt. 

Waar ligt dat aan? Het kan eenvoudig niet 
zo zijn, dat deze generatie jongeren een 
grotere betrokkenheid heeft bij het oorlogs
en verzetsverleden dan de 'oudere' gene
raties jongeren, die er veel minder ver van 
verwijderd stonden. Dan moet er dus iets 
gebeurd zijn met die Vierde en Vijfde Mei 
zelf. 

Wat was de inhoud van herdenking en 
bevrijdingsdag in die eerste jaren na de 
oorlog? Het was vanzelfsprekend een 
'herdenking der gevallenen', een treuren 
om de meest nabije nabestaanden die het 
slachtoffer waren geworden van het on
menselijke regiem, een eerbetoon aan de 
dapperen, die in de strijd daartegen het 
leven offerden. Het was ook een met uitge
breid straatbal uitbundig vieren van de 
overwinning op het fascisme, van de her
wonnen vrijheid, de nationale zelfstandig
heid. 
Dat waren zo kort na de oorlog tastbare 
waarden. Waarden ook, die de volwasse
nen-generatie toen met hart en ziel hoog 
wilde houden. Het 'Dat nooit weer' was 
een op de eigen gruwelijke beleving ge
schoeide diepgewortelde samenbrengende 
gedachte. 
Het is volkomen vanzelfsprekend, dat 
naarmate de afstand tot die oorlogsjaren 
groter werd, het besef van die waarden er 
weliswaar nog was, maar de dagelijkse 
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problematiek een overheersender rol ging 
spelen. En anders dan met de herdenking 
van de Februaristaking, waarbij in de jaar
lijkse oproepen de actuele betekenis steeds 
weer werd onderstreept, vond er ten aan
zien van 4 en 5 Mei geen actualisering 
plaats, die herdenking en viering tot een 
levend monument maakten. 
Het tegendeel was het geval. Om redenen, 
die elders ongetwijfeld geschilderd zullen 
worden, werd alles in het werk gesteld om 
Herdenking en Bevrijding tot een formaliteit 
te maken. Pogingen van de communisten 
omdat te voorkomen, hadden slechts ten 
dele resultaat. Dat was, achteraf bezien, 
niet zo verwonderlijk. 
Vele goedwillenden keerden zich af van 
het officiële vertoon, waarin men de eigen 
beleving niet meer herkende. Voor anderen 
hield het op toen de herdenking dèr geval
lenen in onze bevrijdingsstrijd werd ge
koppeld aan de herdenking der gevallenen 
tegen de Indonesische vrijheidsstijd en de 
gesneuvelde Nederlandse vrijwilligers bij 
de Amerikaanse agressie tegen de Kore
aanse Volksrepubliek. Tegen die ontkrach
ting van herdenking en viering, die haaks 
stond op de behoefte aan actualisering, 
liepen de communisten te hoop. Maar een 
grote beweging tegen die ontwikkelingen 
kon niet van de grond komen. 
Er was immers een generatie groot ge
groeid, die in de oorlogsjaren alleen maar 
klappen had opgelopen. Een generatie die, 
voor een heel groot deel, maar één ding 
wilde: vergeten die ellende-tijd, niet meer 
naar omkijken en nu genieten van het 
leven zoals zich dat aan ons voordoet. 
Het fascisme had een geslacht achtergela
ten dat, zoals Henriëtte Roland Holst in het 
eerder aangehaalde boekje het noemde, 
'was ontzenuwd en verzwakt, uitgeput en 
ontgoocheld'. 
De betrokkenheid bij het maatschappelijk 
gebeuren was uiterst gering bij deze nieuwe 
volwassenen die ook de nieuwe dragers 
van dat maatschappelijk gebeuren moesten 
zijn. Dat weerspiegelde zich ook in de 
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leeftijdsopbouw van de CPN, waarin die 
leeftijdsklasse tot op de dag van vandaag 
een uiterst bescheiden aandeel vormt. 
Onder het totaal van die factoren werd de 
Vierde Mei in vele plaatsen van het land 
eigendom van autoriteiten en notabelen, 
die om acht uur 's avonds aan hun ver
plichtingen voldeden, gadegeslagen door 
een van jaar op jaar slinkende groep van 
mensen, die het nog echt beleefden. Cen
trale herdenkingen in de grote steden 
werden nog wel gehouden, maar steeds 
meer werd er herdacht bij de monumenten 
in de buurten, waar men elkander vond. 
De Vijfde Mei - wèl vrij? niet vrij?- werd 
gekoppeld aan Koninginnedag, een spel
letjesdag van de Oranjeverenigingen. En 
toch gelukte het niet de Vijfde Mei uit te 
bannen. De communisten hebben er alles 
aan gedaan om dat te voorkomen. Maar 
zouden die inspanningen iets hebben 
opgeleverd, zou er van een voortleven 
sprake geweest kunnen zijn, als het hart 
niet was blijven kloppen? 
Op bepaalde momenten, als voor een 
ieder duidelijk de waarden van het Verzet 
weer in het geding waren, zoals rond de 
voorgenomen vrijlating van de Drie van 
Breda, werd door een toenemende deelna
me aan de herdenking duidelijk gemaakt, 
dat Vier en Vijf Mei als waakvlammen voor 
de strijd tegen fascisme, racisme, discrimi
natie en oorlog niet te doven waren. 
In de laatste jaren is de vlam weer hoger 
op gaan waaien. De jeugd van onze dagen 
heeft de betekenis van herdenking en 
viering herontdekt. Zij geeft er een eigen 
invulling aan. Niet tegenstrijdig aan de 
oorspronkelijke doelstelingen, maar een 
eigentijdse. Het gaat niet meer om treurnis, 
eerbetoon en feest. Het gaat om de Cen
trumpartij met zijn racistische propaganda 
en vreemdelingenhaat, het gaat om de 
atomaire oorlogsdreiging die hun leven 
onzeker maakt, het gaat om hun sociale 
problematiek die de toekomstverwachting 
versombert. 
Daartegen keren zij zich. Op Vier Mei komen 
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ze naar de herdenking, niet de herdenking 
der gevallenen, maar de herdenking van 
de strijders voor de nationale onafhanke
lijkheid, voor de vrede, tegen het fascisme 
en racisme, voor een leefbare wereld. 
Op 5 Mei is er nauwelijks meer een straat
bal, maar treden in de jongerencentra 
groepen van verschillende nationaliteiten 
op, van minderheden, zijn er tentoonstel
lingen over het racisme nu. Zo pakken zij 
de draad weer op, staan de jongeren van 
vandaag klaar nu het nodig is, zoals de 
jeugd in de jaren '40-'45 klaar stond toen 
het nodig was. De omstandigheden ver
schillen -de vormen van verzet dus ook. 
Er wordt een andere herdenking, een an
dere bevrijdingsviering geboren. Een Vier
de en een Vijfde Mei met inhoud, zoals de 
strijders uit de oorlogsjaren er in 1985 ook 
aan zouden hebben gegeven. 
Geen van de in de afgelopen veertig jaar 
ondernomen manipulaties heeft het inzet-
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ten van die tendens nu kunnen voorkomen. 
De communisten hebben zich sterk ge
maakt voor het behoud van de Vierde en 
Vijfde Mei. Zij deden dat niet ten behoeve 
van de geschiedenisboekjes; wèl omdat ze 
die dagen als herinnering en waarschuwing 
hoog wilden houden, omdat de inhoud 
ervan voor iedere democraat tot in lengte 
van jaren een inspiratie is. Nu is het de 
taak van communisten en met hen alle 
anderen die hetzelfde beogen, in een gelijke 
eensgezindheid in verscheidenheid als 
tijdens die Tweede Wereldoorlog, de actu
ele betekenis van de strijd uit die jaren te 
benadrukken en herdenking en viering in 
dat teken te zetten. In het besef dat het 
Verzet van toen en de tegenbeweging van 
vandaag hand in hand gaan. 'Op weg naar 
nieuwe waarden'. 

Bram IJzerman 
Maarsen, 12 maart 1985 
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VERKLARING NELSON 
MANDE LA 

Op 21 januari kreeg Nelson Mandela van 
het Zuidafrikaanse apartheidsregime te 
horen dat hij de gevangenis kon verlaten 
als hij maar bereid was om het gebruik 
van geweld in de bevrijdingsstrijd af te 
zweren. De tot levenslang veroordeelde 
leider van het African National Congress 
slaagde erin om tijdens een bezoek van 
zijn vrouw Winnie en zijn advocaat een 
uitgebreide verklaring af te leggen. Op een 
bijeenkomst in Soweto ter viering van de 
Nobelprijs voor bisschop Tutu maakte zijn 
dochter Zinzi Mandela deze verklaring 
wereldkundig. Het antwoord van Nelson 
Mandela aan Botha, de minister-president 
van het blanke minderheidsregime, toonde 
dat meer dan twintig jaar gevangenis zijn 
politieke kracht niet kon breken: 'Laat 
Botha het geweld afzweren. Laat hij vrijheid 
van politieke activiteit garanderen zodat 
het volk kan beslissen wie het regeren zal.' 
De redactie van Politiek en Cultuur meent 
er goed aan te doen de toespraak van Zinzi 
Mandela met daarin de verklaring van 
haar vader integraal te publiceren. We 
laten deze voorafgaan door enkele sum
miere biografische gegevens en een paar 
fragmenten uit de verdedigingsrede van 
Mandela tijdens zijn proces in 1964. 

'Laat Botha het geweld afzweren' 

Nelson Mandela, geboren in 1918 in het 
huidige 'thuisland' Transkei, sloot zijn 
rechtenstudie af in 1942. Twee jaar later 
werd hij lid van het ANC en richtte samen 
met onder andere Walter Sisulu en Oliver 
Tamba de Jeugdliga van het ANC op. De 
Jeugdliga stimuleerde en vertolkte de 
nieuwe strijdbaarheid onder de zwarte 

bevolking. Een strijdbaarheid die hard 
nodig bleek toen in 1948 de Nationale 
Partij, de partij van apartheidsfanaten als 
Vorster en Verwoerd, aan de macht kwam. 
Het ANC had sinds haar oprichting in 1912 
de rechten van de zwarten steeds bepleit 
met zuiver wettelijke middelen: deputaties, 
memoranda en resoluties. De jongere 
generatie koos voor meer militante acties 
zoals demonstraties, stakingen en burger
lijke ongehoorzaamheid. Militanter, maar 
steeds binnen de ANC-traditie van geweld
loosheid. Zo leidde Mandela in 1952 een 
nationale campagne van passief verzet. 
Het regime reageerde onder meer door 
Mandela het lidmaatschap van het ANC te 
verbieden en hem een vergaderverbod op 
te leggen. 
Samen met Oliver Ta mbo, de huidige 
voorzitter van het ANC, begon Mandela in 
1955 een advocatenpraktijk. In hetzelfde 
jaar was Mandela één van de belangrijkste 
organisatoren van het Volkscongres dat na 
vele vergaderingen door het hele land, 
waar de zwarte bevolking haar eisen naar 
voren bracht, resulteerde in de opstelling 
van het Handvest van de Vrijheid. In de
cember 1956 liet de regering 156 van de 
organisatoren waaronder Mandela arreste
ren wegens hoogverraad. Vier en een half 
jaar zou dit zogenoemde Hoogverraad
Proces zich voortslepen. De uitkomst was 
een compleet echec voor het apartheids
bewind: alle beklaagden werden vrijge
sproken. 
Het bloedbad dat de politie in maart 1960 
te Sharpeville aanrichtte gaf de strijd tegen 
de apartheid een nieuwe wending. Natio
naal en internationaal laaide het protest 
hoog op. De regering poogde het verzet 
haar kracht te ontnemen door het ANC te 
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verbieden. De bevrijdingsbeweging liet 
zich niet intimideren en ging ondergronds. 
Vanuit de illegaliteit leidde Mandela een 
driedaagse staking die ondanks de terreur 
van politie, leger en blanke burgerwachten 
op veel plaatsen een succes werd. 
De openlijke en systematische geweldsuit
oefening maakte duidelijk dat zonder te
gengeweld de anti-apartheidstrijd ge
doemd was te worden neergeslagen. Eind 
1961 stichtte Mandela de militaire vleugel 
van het ANC: Umkhonto we Sizwe, de 
Speer van de Natie. Umkonto startte met 
een serie sabotagedaden die zo waren 
opgezet dat er geen doden vielen. Voor de 
politie was Mandel a staatsvijand nummer 
één en een grootscheepse klopjacht werd 
ingezet. In augustus 1962 slaagden zij erin 
Mandela gevangen te nemen. Een jaar 
later werden bij een overval op een boer
derij te Rivonia nog een aantal leiders van 
Umkonto gearresteerd. 
In het aansluitende Rivania-proces werden 
onder andere Nelson Mandela, Walter 
Sisulu, Govan Mbeki en Denis Goldberg 
tot levenslange gevangenisstraf veroor
deeld. Voor de rechtbank zette Mandela 
uiteen waarom de strijd tegen de apartheid 
niet langer op geweldloze wijze gevoerd 
kon worden. Uit zijn verdedigingsrede van 
20 april 1964 de volgende fragmenten: 
'Ik beken onmiddelijk dat ik één van de 
oprichters was van Umkhonto we Sizwe 
en dat ik in deze organisatie een vooraan
staande rol heb gespeeld tot aan mijn 
arrestatie in augustus 1962. Ik en de ande
ren die deze organisatie hebben gesticht 
deden dat om twee redenen. In de eerste 
plaats geloofden wij dat de regeringspoli
tiek het Afrikaanse volk dwong tot geweld 
en als niet op een verantwoorde wijze 
leiding werd gegeven aan de gevoelens 
van ons volk dan voorzagen wij een uitbar
sting van terrorisme met zoveel bitterheid 
en vijandschap tussen de rassen van ons 
land als zelfs een oorlog niet teweeg kan 
brengen. In de tweede plaats meenden wij 
dat het Afrikaanse volk zonder geweld 
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geen mogelijkheden meer had te slagen in 
zijn strijd tegen het beginsel van blanke 
overheersing. Maar het geweld waar wij 
voor kozen was geen terrorisme. Wij waren 
allemaal lid van het Afrikaans Nationaal 
Congres met achter ons de ANC traditie 
van geweldloosheid en bereidheid tot 
onderhandelen als middel om politieke 
geschillen op te lossen. Wij geloven dat 
Zuid-Afrika toehoort aan allen die daar 
wonen en niet slechts aan één groep, of 
die nu zwart is of blank. Wij wilden geen 
rassenoorlog en hebben tot het laatste 
geprobeerd om die te voorkomen.' 
'In het leven van iedere natie komt een tijd 
dat er nog maar twee alternatieven zijn: 
overgave of vechten. Die tijd is nu gekomen 
voor Zuid-Afrika. We zullen ons niet over
geven en ons blijft geen andere keus dan 
terug te slaan met alle middelen die wij 
hebben, ter verdediging van ons volk, van 
onze toekomst en onze vrijheid.' 
'Het ANC heeft een halve eeuw gestreden 
tegen racisme. Onze strijd is een waarach
tige nationale strijd. Het is een strijd van 
het Afrikaanse volk, geïnspireerd door hun 
eigen lijden en hun eigen ervaringen. Het 
is een strijd voor het recht om te leven. 
Aan de strijd van het Afrikaanse volk heb 
ik mijzelf gewijd, mijn hele leven lang. Ik 
heb gestreden tegen de blanke overheer
sing en ik heb gestreden tegen zwarte 
overheersing. Ik heb het ideaal gekoesterd 
van een democratische en vrije samenle
ving waarin alle mensen in harmonie en 
met gelijke kansen samenleven. Voor dit 
ideaal hoop ik te leven en voor dit ideaal 
ben ik ook bereid te sterven.' 
Nelson Mandela zit nu al meer dan twintig 
jaar in de gevangenis, eerst op het beruchte 
Robbeneiland en nu in de even beruchte 
Pollsmoor gevangenis. Al eerder bood het 
apartheidsregime hem een vrijheid met 
voorwaarden. Mandela kon naar de Ver
enigde Staten vertrekken als hij beloofde 
niet meer terug te komen. Mandela mocht 
zich vestigen in de Transkei, waardoor hij 
de thuislandenpolitiek zou hebben moeten 
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legitimeren. Nu mocht Mandela de ge
vangenis verlaten als hij maar bereid was 
geweest geweld als middel in de bevrij
dingsstrijd af te zweren. 
Opnieuw bewees Mandelazijn politiek en 
moreelleiderschap in de strijd tegen het 

135 

racistische minderheidsregime door een 
dergelijke vrijheid van de hand te wijzen. 
Hier volgt de volledige tekst van zijn ver
klaring zoals die gevat was in de toespraak 
van zijn dochter Zinzi Mandela: 

n e I s o n m a n d e I a (A Ne) 

VECHTVOOR 
VRIJHEID ~NF~r~~! 
&t\\~~ ~\VIN' 'lk 

Anti-Apartheidsbeweging Nederland (020) 23 73 35 Giro 580900 

'Vrijdag hebben mijn moeder en onze advocaat mijn vader bezocht in de Pollsmoor 
gevangenis, om zijn antwoord op Batha's aanbod van een voorwaardelijke invrijheids
stelling te krijgen. De gevangenis-directie poogde het afleggen van deze verklaring te 
verhinderen, maar daar wilde hij niets van horen; hij' maakte duidelijk dat h1}' de verklaring 
aan jullie, het volk zou richten. Vreemden, zoals Betheli uit Engeland en professor Dash 
uit de Verenigde Staten, hebben in de afgelopen weken toestemming gekregen van 
Pretoria om mij'n vader te bezoeken, zonder enige beperking, maar Pretoria kan jullie, het 
volk, niet toestaan om rechtstreeks te horen wat hij te zeggen heeft. Hij zou hier zelf 
moeten staan om jullie te vertellen wat hij vindt van deze verklaring van Botha. Dat mag 
hij niet. Mijn moeder, die zij'n woorden ook gehoord heeft, mag jullie ook niet toespreken 
vandaag. 
Mijn vader en zijn kameraden in de Pollsmoor gevangenis zenden jullie, het vrijheidslie
vende volk van ons tragische land, hun groeten, in het volle vertrouwen dat jullie de 
strijd om de vrijheid zult voortzetten. Hij, met zijn kameraden in de Pollsmoor gevangenis, 
sturen hun groeten aan bisschop Tutu. Bisschop Tutu heeft het de wereld duidelijk gemaakt 
dat de Nobelprijs aan jullie, het volk, toebehoort. Wij betuigen hem onze eerbied. 
Mijn vader en zijn kameraden wensen deze verklaring aan jullie af te leggen. Het is hen 
duidelijk dat zij alleen aan jullie verantwoording schuldig zijn en dat jullie hun ideeën 
rechtstreeks zouden moeten horen en niet via anderen. Mijn vader spreekt niet alleen 
voor zichtzelf en voor zijn kameraden in de Pollsmoor gevangenis, maar hij hoopt dat hij 
ook spreekt namens al diegenen die verbannen zijn, namens al diegenen die in balling
schap zijn, namens al diegenen die lijden onder apartheid, namens al diegenen die te
genstanders zijn van apartheid, en namens al diegenen die onderdrukt en uitgebuit wor
den. 
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Zolang onze strijd al duurt zijn er marionetten geweest die beweerden uit jullie naam te 
spreken. Dat beweerden zij, hier en in het buitenland. Zij betekenen helemaal niets. Mijn 
vader en zijn collega's zullen niet worden zoals zij. Mijn vader zegt: Ik ben lid van het 
ANC en ik blijf lid van het ANC tot de dag dat ik doodga. Oliver Tamba is veel meer dan 
een broeder voor mij; hij is mijn beste vriend en kameraad, al bijna vijftig jaar. Als er 
iemand onder jullie is die mijn vrijheid hoog schat, Oliver Tamba schat hem hoger, en ik 
weet dat hij zijn leven zal geven om mij vrij te krijgen. Er is geen verschil tussen zijn 
inzichten en die van mij, zegt mijn vader. 
Ik ben verwonderd over de voorwaarden die de regering mij wil opleggen. Ik ben geen 
gewelddadig mens. Mijn collega's en ik hebben in 7952 aan Maian geschreven om een 
ronde-tafel-conferentie te vragen, om een oplossing te vinden voor de problemen van 
ons land, maar we werden genegeerd. Toen Verwoerd aan de macht was, vroegen we 
om een nationaal congres, om de hele Zuidafrikaanse bevolking te laten beslissen over 
haar toekomst. Dat was ook tevergeefs. Toen pas, toen er voor ons geen andere vormen 
van verzet meer openstonden, zijn we tot gewapende strijd overgegaan. 
Laat Botha tonen dat hij anders is dan Malan, Strijdom en. Verwoerd. Laat hij het geweld 
afzweren. Laat hij verklaren dat hij de apartheid zal afbreken. Laat hij de volksorganisatie, 
het ANC, weer toelaten. Laat hij al diegenen die gevangen gezet, verbannen of in balling
schap zijn om hun verzet tegen apartheid, de vrijheid geven. Laat hij de vrijheid van 
politieke activiteit garanderen, zodat het volk kan beslissen wie het regeren zal. 
Ik stel hoge prijs op mijn vrijheid, maar meer nog op jullie vrijheid. Te velen zijn gestorven 
om de liefde voor de vrijheid. Ik ben het verplicht aan hun weduwen, aan hun wezen, 
aan hun moeders en hun vaders, die getreurd en geweend hebben om hen. Niet alleen 
ik heb geleden tijdens deze lange eenzame, verspillende jaren. Ik houd niet minder van 
het leven dan jullie, maar ik kan mijn geboorterecht niet verkopen en evenmin ben ik 
bereid om het geboorterecht van het volk te verkopen om vrij te komen. 
Ik zit in de gevangenis als vertegenwoordiger van het volk en van jullie organisatie, het 
ANC, dat verboden is. 
Welke vrijheid krijg ik aangeboden terwijl de organisatie van het volk verboden blijft? 
Welke vrijheid krijg ik aangeboden om mijn gezinsleven te leiden met mijn vrouw die 
verbannen blijft in Brandfort? 
Welke vrijheid krijg ik aangeboden, als ik om toestemming moet vragen om in een stedelijk 
gebied te wonen? 
Welke vrijheid krijg ik aangeboden, als ik een stempel in mijn pas moet hebben om werk 
te zoeken? 
Welke vrijheid wordt mij geboden, als mijn Zuidafrikaanse staatsburgerschap niet wordt 
gerespecteerd? 
Alleen vrije mensen kunnen onderhandelen. Gevangenen kunnen geen overeenkomsten 
sluiten. Herman Toivo ja Toivo heeft nooit enige belofte gedaan toen hij werd vrijgelaten, 
noch is er bij hem op aangedrongen dat hij dat zou doen. Mijn vader zegt: Ik kan en zal 
geen belofte geven, zolang ik en jullie, het volk, niet vrij zijn. Jullie vrijheid en de mijne 
kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Ik kom terug! 

De Anti Apartheids Beweging Nederland (AABN) heeft in het kader van een campagne voor de onvoor
waardelijke vrijlating van Nelson Mandela onder meer de bovenstaande sticker uitgegeven. Inlichtingen 
over deze actie bij de AABN, Lauriergracht 116 te Amsterdam (020-237335). 



Politiek en Cultuur 137 

50 JAAR POLITIEK EN 
CULTUUR: 50 JAAR STRIJD 
Wie zich tot taak stelt ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van Politiek en Cultuur 
een overzichtsartikel te schrijven over dit 
blad, staat voor een niet geringe opgave. 
Niet alleen is er het praktische probleem, 
dat de jaargangen van Politiek en Cultuur 
inmiddels anderhalve meter dichtbedrukte 
pagina's beslaan. 
De moeilijkheid ligt echter elders. De in
houd van Politiek en Cultuur vormt een 
spiegel van de geschiedenis van het radi
cale deel van de Nederlandse arbeidersbe
weging, in het bijzonder van de CPN. Dus 
zal de beschouwing over de ontwikke
lingsgang van Politiek en Cultuur al spoe
dig de neiging vertonen een geschiedenis 

van de CPN te worden. Dit nu moet ver
meden worden, temeer daar het nogal 
voor de hand ligt dat de geschiedenis van 
de CPN of gedeelten daaruit slechts vanuit 
meerdere bronnen kan worden geschre
ven. 
Aan dit dilemma kunnen we ons natuurlijk 
onttrekken, door een algemene feestrede 
samen te stellen, zoals dat wel meer de 
gewoonte is bij jubilea en verjaardagen. 
Daar schiet echter niemand iets mee op. 
We stellen ons daarom voor een algemene 
karakterschets te geven van Politiek en 
Cultuur. Karakter, dat is altijd het sterkste 
punt van het blad geweest. 

De vooroorlogse jaren 

De inhoud van het blad wordt door de 
jaren heen gekenmerkt door het verlangen 
een revolutionaire omwenteling van de 
maatschappij tot stand te brengen. Daarom 
vormt Politiek en Cultuur de neerslag van 
50 jaar denkwerk van communisten op alle 
terreinen van politieke, maatschappelijke 
en culturele activiteit. 
Wie zich laat leiden door een revolutionair 
verlangen is altijd op zoek naar onorthodo
xe interpretaties, naar nieuwe ideeën, naar 
kiemen in de ontwikkeling van het kapita
lisme die de mogelijkheden tot grote ver
anderingen in zich dragen. 
Dit is niet van gevaar ontbloot. Grote stap
pen kunnen ook tot forse misstappen lei
den. We zullen deze misstappen niet uit de 
weg gaan, ze genieten immers het wat 
merkwaardige voorrecht naar voren ge
haald te worden in publikaties die geschre-

ven zijn vanuit de comfortabele positie van 
de geschiedkundige, maar de nadruk leg
gen op de consequente strijd voor de 
vooruitgang en het socialisme, zoals die al 
een halve eeuw uit de kolommen van 
Politiek en Cultuur spreekt. 
In de karakterschets van Politiek en Cultuur 
zullen verwijzingen naar de strijd en de 
standpunten van de communistische be
weging veelvuldig zijn. Dat is heden ten 
dage geen populaire literatuur. In het kader 
van de vernieuwing van de CPN hebben 
velen de neiging volstrekt nieuwe proble
men en ontwikkelingen te signaleren en 
die vervolgens op ecclectische wijze, ont
daan van wat beschouwd wordt als histo
rische ballast, tegemoet te treden. 
50 jaar Politiek en Cultuur laat echter zien, 
dat bepaalde vraagstukken als een rode 
draad door de geschiedenis van de com-
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munistische beweging lopen, tot de dag 
van vandaag. 

De jaren voor de Tweede Wereldoorlog 

Politiek en Cultuur verscheen voor het 
eerst in 1935 onder de naam 'Kommunis
me, maandschrift voor Politiek en Cultuur'. 
In september 1937 verschijnt het tijdschrift 
onder de huidige naam, kortweg Politiek 
en Cultuur, om van dan af aan maandelijks 
met 64 pagina's te verschijnen. Volgens de 
redactie ligt het in de bedoeling met de 
naamsverandering het blad 'gemakkelijker 
onder elks bereik te brengen'. De naams
verandering betekent geen verandering 
van richting, maar: ' .. ook deze betekenis 
hebben we in de naam Politiek en Cultuur 
willen leggen, dat in onze tijd van dreigend 
fascisme en oorlogsgevaar de "cultuur" 
meer dan ooit afhankelijk is van de "poli
tiek",- omdat de cultuur in al haar onder
delen en in haar toekomst zelf, door het 
fascisme en de oorlogen die het sticht 
wordt bedreigd en ondermijnt'. 'Het 
fascisme- ziedaar onze vij
and' , aldus de redactie. 
De drijvende kracht achter het blad in de 
vooroorlogse jaren was het duo Mr. A. S. 
de Leeuw en K. Beuzemaker. Tot het blad 
in het eerste oorlogsjaar ophield te ver
schijnen vormden zij de redactie, soms 
aangevuld met andere redacteuren, waar
onder W. J. de Groot en omgeven door 
een aantal min of meer vaste medewerkers, 
zoals C. van de Berg, ir. A. Struik en Mr. A. 
Jacobs om een paar veelschrijvers te noe
men. 
Onder hun leiding was het blad, zeker 
gedurende de eerste jaargangen, toen de 
oorlogsdreiging nog niet onafwendbaar 
leek, van uitzonderlijke kwaliteit. ledere 
maand werd een tijdschrift uitgebracht, 
waarin tal. van politieke en maatschappelij
ke vraagstukken op diepgravende wijze 
werden behandeld. Deze artikelen behels
den beschouwingen over de brandpunten 
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van politieke strijd, zoals het Nazisme in 
Duitsland, de strijd van de Spaanse repu
bliek, de economische crisis waardoor de 
arbeidersklasse werd getroffen en steeds 
weer Indonesië, zoals Nederlands Indië 
consequent door de communisten werd 
genoemd. Zo was bijvoorbeeld het laatste 
nummer van 1936 voor een groot gedeelte 
aan Indonesië gewijd, met onder meer een 
artikel van Ahmad Saleh 'Indonesië onder 
dreiging van Japan', waarin een beschou
wing over de openlijke Japanse oorlogs
plannen en een stuk van S.J. Rutgers over 
'De geschiedenis van een kolonie', met 
delen uit het boek 'Indonesië, de ontwikke
ling van de vroegste tijden tot het begin 
van de XXste eeuw' (van S.J. Rutgers en 
A. Huber). Bij de aanpak van deze thema's 
bleek duidelijk de intentie van de redactie 
om iedere oppervlakkigheid, die zo vaak 
eigen is aan de dagelijkse politieke propa
ganda te vermijden. 

Cultuur 

Laat ons eerst eens bezien hoe de redactie 
zijn taak opvatte om cultuur een prominente 
plaats te geven in haar kolommen. 
Allereerst werd er veel orgineel werk ge
publiceerd over kwesties die vanuit de 
marxistische geschiedopvatting van groot 
belang waren. Zo verscheen er bijvoorbeeld 
een tweetal artikelen over de vraag 'Waar
om werd Holland Calvinistisch', door Dr. 
Jan van Gestel, waarin getracht werd de 
gestelde vraag te beantwoorden aan de 
hand van de specifieke Nederlandse eigen
aardigheden in de ontwikkeling van handel 
en produktie. Dr. P. van Noorden schreef 
een artikel over 'De burgerlijke muziekop
vattingen van Willem Mengelberg', waarin 
de lezer de voorboden van het gedrag van 
de dirigent in de Tweede Wereldoorlog 
reeds kon signaleren. 
Veel werk ook over de Nederlandse literaire 
geschiedenis, zoals artikelen van J. van 
Bergen over Multatuli en Theun de Vries 



Politiek en Cultuur 

over de 'Taalschoonheid bij Vondel'. Gees
telijke stromingen werden besproken in 
artikelen als 'Oswald Spengler, een fascis
tische filosoof', van Mr. A. S. de Leeuw en 
'Wat wil de Oxford-beweging met "Zedelij
ke Herbewapening'", van G. Oosterlaut, 
waarin deze voorloper van de Morele 
Herbewapening, waar de naam van de 
Philipsfamilie nog mee verbonden is, op 
de korrel werd genomen. 
Dat de redactie zich ook een opvoedende 
taak stelde blijkt uit de series over de op
bouw van de materie (van H. van Reinveld) 
en de beschouwingen van Dr. Lanhout 
over micro-organismen en hormonen. Ook 
publiceerde Politiek en Cultuur veel oor
spronkelijk literair werk dat vaak een directe 
band met de actualiteit van de strijd had, 
zoals bijvoorbeeld 'Het bataillon Jaque
motte' van Gerard Vanter, de vader van de 
latere volksschrijver Van het Reve, waarin 
hij verhaalt over zijn ontmoeting in de 
trein met een groep jonge Belgische revo
lutionairen die zich naar Spanje spoedden 
om deel te nemen aan de strijd tegen 
Franco. Spanje is het onderwerp van nog 
vele andere gedichten en korte verhalen 
(o.a. van Fr. van Leeuwen), waardoor de 
lezer zich zeer bij de gruwelijke oorlog in 
Spanje betrokken moet hebben gevoeld. 
Bij al deze activiteiten vond de redactie 
ook nog tijd om vele boeken en geschriften 
aan een oordeel te onderwerpen en iedere 
maand enkele pagina's in te ruimen voor 
een schaak- en damrubriek. Daarvan zal de 
noodzaak de hedendaagse lezer groten
deels ontgaan. 

De economische crisis 

De politiek van de CPN -en dus ook de 
politiek van de redactie van Politiek en 
Cultuur- in het midden van de jaren dertig 
werd in belangrijke mate bepaald door de 
uitkomsten van het 7-de Wereldcongres 
van de Communistische Internationale, die 
een volledige koerswijziging van de com-
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munistische beweging betekenden. Hoofd
doel van de politiek werd het tot stand 
brengen van een eenheids-frent met de 
sociaal democraten, maar ook met liberalen 
en anderen, tegen de oprukkende fascisti
sche barbarij in Europa. 
In het kielzog van de Oktoberrevolutie, 
gedreven door de verwachting van revo
lutionaire veranderingen in de grote indu
striële burgerlijke democratieën, had de 
politiek van de Communistische Partij zich 
ontwikkeld tot een sectarische, waarbij 
zelfs niet geschroomd werd om de sociaal
democratie op één hoop te gooien mE!t het 
fascisme, getuige de typering 'sociaal-fas
cisme'. Het aan de macht komen van Hitier 
en zijn bruine rotgenoten in Duitsland 
betekende echter een nederlaag voor de 
arbeidersbeweging van ongekende om
vang en leidde tot een radicale koerswijzi
ging. Ook in Nederland, ook in de bestrij
ding van de economische crisis, werd 
daardoor samenwerking gezocht met de 
SOAP. 
De SOAP voerde actie voor het Plan van 
de Arbeid dat op basis van de toen moderne 
Keynesiaanse politiek werk wilde scheppen 
voor de honderdduizenden werklozen. P. 
de Groot onderwierp het Plan van de Arbeid 
aan een beschouwing op het Congres van 
de CPN in 1935, die in Politiek en Cultuur 
werd opgenomen, en constateert dat het 
plan een aantal eisen bevat waarin de 
communisten zich best kunnen vinden en 
dat toetreding van de communisten tot de 
zogenaamde plancommissies daarom 
mogelijk moet zijn. Maar hij ziet ook grote 
verschillen die in de huidige crisis een 
treffende actualiteit hebben. 
Zo wordt voor werkverschaffingsprojecten 
een invoering voorzien in het Plan van de 
Arbeid van de 40 urige werkweek, wat de 
Groot doet opmerken: 'Maar wij staan 
daarbij op het standppunt, dat het werk 
voor de werklozen niet moet wo ren betaald 
door de werkende arbeiders, door derving 
van 16 pCt van hun loon bij invoering van 
de 40 urige werkweek. Ons standpunt is, 
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dat de offers voor de werkverschaffing 
moeten worden gebracht, niet door de 
werkende arbeiders, maar door die brave 
Nederlanders, die zoveel bezitten dat zij 
van 1931 tot 1934 meer dan een kwart 
miljard van hun vermogen bij de vermo
gensbelasting vergaten op te geven'. 
Met de plannen en de maatregelen van de 
regering Colijn was het al niet anders 
gesteld. Louis de Visser, het communisti
sche lid van de Tweede Kamer, vermeldt 
in een artikel 'Het bankroet van de aanpas
singspolitiek', dat de oplossing van de 
jeugdwerkloosheid wordt gezocht door 
voor haar werkgelegenheid te vinden bij 
staatsinstellingen en particulieren, 'echter 
niet tegen loon, maar tegen een "vergoe
ding" van bijvoorbeeld drie gulden in de 
week'. De afbraak van het onderwijs gaat 
zover dat 'de kinderen van de arbeiders 
weer als haringen in een ton in de school
klas zitten samengeperst'. 'Is het een won
der', aldus de Visser, 'dat de curve der 
criminaliteit vrij snel omhoog gaat, vooral 
bij de jeugd?' 
Groot is in die jaren het aantal beschou
wingen over economische vraagstukken, 
met in het bijzonder de directe levensom
standigheden van de arbeidersklasse als 
onderwerp. C. v.d. Berg stelt in 1936 in 
'Het Plan van de Arbeid van SDAP en NVV' 
over de ordening welke na het tot standko
men van nieuwe economische bloei moet 
ontstaan, het volgende vast: 'Voornamelijk 
is in het Plan sprake van een "algemene 
economische raad", "bedrijfschappen", en 
"bedrijfsraden" met verordenende be
voegdheid. ( .... ) .. welke in vele opzichten 
overeenstemming vertonen met de uitin
gen van de corporatieve gedachte bij ka
tholieken en het fascisme. Gewezen moet 
hierbij slechts worden op de in het plan 
steeds terugkerende vage term: "gemeen
schap" en "vertegenwoordigers der ge
meenschÇJp", bijvoorbeeld in de zin dat in 
de bedrijfsraden behalve werkgevers en 
werknemers ook de "gemeenschap" een 
stem moet hebben .. .' De gemaakte op-
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merking zal Van den Berg door de sociaal
democraten niet in dank zijn afgenomen, 
maar de naoorlogse ervaringen met de 
Socaal-Economische Raad en de Publiek
rechtelijke bedrijfsorganisaties zijn wat dat 
betreft bijzonder duidelijk geweest. 
Romme, de latere voorman van de KVP en 
in 1938 Minister van Sociale Zaken in het 
Kabinet Colijn voor de Roomskatholieke 
Staatspartij, kwam met een aantal wets
voorstellen die in een artikel 'De sociale 
wetten van Minister Romme', door G. 
Noordewier worden besproken. Zijn gram 
richt zich vooral tegen het voorstel - niet 
ter leniging van de werkloosheid, maar als 
kwestie van beginsel volgens Romme-
om de arbeid van de gehuwde vrouw te 
verbieden. De gehuwde vrouw echter, die 
'ten genoege van den minister kan aanto
nen, dat haar gezin voor het levensonder
houd uitsluitend of in belangrijke mate op 
de inkomsten uit haar arbeid verkregen, is 
aangewezen', kan op ontheffing rekenen, 
evenals vrouwen die huishoudelijke arbeid 
in dienst van particulieren verichten en 
werken tijdens seizoendrukte en in de land

bouw. 
Voor de wet zou bij gelegenheid- de crisis 
levert altijd weer dezelfde streken op- de 
gehuwde vrouw worden gelijkgesteld met 
de vrouw die in concubinaat leefde, waarbij 
de controle zou worden opgedragen aan 
de ondernemer. 'In dat geval', zo consta
teert Noordewier, 'zal door de patroon of 
ambtenaar worden gespeurd en gewroet 
in het intiemste particuliere leven, wat 
aanleiding kan geven tot de grofste wille
keur en chantage'. De wet haalde het niet 
door verzet uit brede kring. 
In de strijd tegen de economische crisis 
wilde het met de totstandkoming van een 
eenheidstront of volksfront niet erg vlotten, 
zoals ook P. de Groot, de toenmalige alge
meen secretaris van de CPN, in een voor
beschouwing van het congres van 1938 in 
Politiek en Cultuur vaststelt. 'Het besluit tot 
oplossing van de oppositiegroepen en 
voor aansluiting van de werklozenveren i-
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gingen bij het NVV bracht een veranderde 
houding bij vele sociaal-democraten ook in 
de leidende instanties van de vakbonden 
teweeg, waardoor in het bijzonder de 
aansluiting van werklozenorganisaties 
over het algemeen tot stand kwam. ( .... ) De 
leiding van de SOAP bleef hardnekkig 
weigeren. Het voorstel der CPN tot het 
vormen van een gemeenschappelijke lijst 
bij de verkiezingen w'erd bot afgewezen. 
De rechtse koers verscherpt: ook de strijd 
tegen het communisme en de Sowjet-Unie 
nam de grofste vormen aan.' 
We zullen ons hier niet bezig houden met 
de oplossing die het congres van de partij 
werd voorgehouden: een Eenheidstront 
van de 'moderne, neutrale, rooms-katho
lieke en christelijke vakbonden met als 
doel tot één vakbeweging van alle arbeiders 
van Nederland te komen.' Of: ' ... verklaart 
de CPN zich bereid, zich bij de moderne 
arbeidersbeweging aan te sluiten in de 
vorm van haar toetreding als partij tot de 
plaatselijke en algemene raden van de 
moderne arbeidersbeweging op dezelfde 
voorwaarden, waarop daarin ook de SOAP 
en de moderne bestuurdersbonden sa
menwerken'. 
We kunnen gemakkelijk achteraf vaststellen 
dat een dergelijke vlucht naar voren als 
politiek in 't geheel geen kans van slagen 
had, maar het is nauwelijks voor te stellen 
dat deze wel een realistische indruk maakte 
op leden van de Communistische Partij 
van die dagen. Wanneer men zoekt naar 
de oorzaken van het uitblijven van resulta
ten van de eenheidspolitiek- in tegenstel
ling tot bijvoorbeeld in frankrijk-dan is 
daar één hoofdoorzaak voor aan te geven: 
de beoordeling van de Sowjet-Unie. Dit 
was het wat de Nederlandse communisten 
het meeste scheidde van de sociaal-demo
cratie. 

De houding tegenover de Sowjet-Unie en 
de Oktoberrevolutie 

De Nederlandse communisten hadden 
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vanaf de Oktoberrevolutie in onverbrekelij
ke solidariteit gestaan met de Sowjet-Unie 
en de Bolsjewistische Partij. Maar er is 
meer. Men leze er het artikel van Ir. A. 
Struik over de naamsverandering (van CP
Holland naar CPN) op na waarin vermeld 
wordt dat het voorstel van het partijbestuur 
van de SOP om op het congres van no
vember 1918 de naam te wijzigen in Com
munistische Partij als volgt werd toegelicht: 
'Het wordt langzamerhand noodzakelijk 
door de reuk, waarin de naam sociaal-de
mocraat begint te staan ... onze naam te 
veranderen. En dan is het 't beste, dat te 
doen in overeenstemming met onze Russi
sche en Duitse partijgenoten, zodat dit 
reeds de groeiende eenheid demonstreert'. 
De houding van de sociaal-democraten in 
de Eerste Wereldoorlog- de ondersteuning 
van de nationale bourgeoisie der oorlog
voerende landen en de afwijzing van de 
Russische revolutie- hadden voor deze 
kwade reuk gezorgd, waarbij gemakshalve 
werd voorbijgegaan aan de enorme aan
hang onder arbeidersbevolking waarop de 
SOAP kon bogen. De periode van de bui
tenlandse interventies, het oorlogscommu
nisme, de hongersnood, de landbouwcol
lectivisatie, dit alles had de tegenstelling 
alleen nog maar verscherpt. 
In het midden van de jaren dertig gekomen, 
was de toestand dramatisch veranderd. In 
de kapitalistische landen heersten crisis en 
diepe armoe voor grote lagen van de be
volking. De Nazi's vernietigden in Duitsland 
de prille burgerlijke democratie en in Spanje 
werd de Republiek bedreigd. Koortsachtig 
werden oorlogsvoorbereidingen getroffen. 
In de Sowjet-Unie was het eerste vijfjaren
plan met enorme produktiestijgingen afge
sloten. De scholing van de bevolking steeg 
met grote stappen. Voor het eerst sinds 
jaren ging de levensstandaard met spron
gen omhoog. De Sowjetmacht had zich 
geconsolideerd. Daar was geen werkloos
heid, daar werd aan het socialisme ge
bouwd! Gedreven door deze optimistische 
stemming werden ook in Politiek en Cultuur 
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vele artikelen aan de opbouw van de Sow
jet-Unie gewijd. Zo verscheen van de hand 
van Ir. A Struik een artikel ter gelegenheid 
van de publikatie van de nieuwe Sowjet
grondwet, waarin hij uitvoerig de verschil
lende grondrechten van de Sowjet-burger 
bespreekt en vergelijkt met die in de kapi
talistische landen. 'Het nieuwe kiesrecht, 
dat aan alle burgers gelijkelijk wordt toege
kend ( .... ) is het algemeenste, meest demo
cratische ter wereld. In tal van landen, 
zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, is meer dan 
de helft der burgers bijvoorbeeld uitgeslo
ten- namelijk vrouwen. In een land als 
Nederland zijn bijvoorbeeld uitgesloten 
alle burgers van achttien tot vijfentwintig 
jaar (wat verkiesbaarheid betreft, zelfs van 
achttien tot dertig jaar) en allen die niet 
aan de eisen van vestiging (vaste woon
plaats gedurende één jaar) voldoen. 
Ook in kringen van politieke tegenstanders 
wist Struik positieve geluiden te ontdekken: 
'De Oostenrijkse sociaal-democraat Otto 
Bauer die zoveel ter bestrijding van de 
bolsjewiki heeft geschreven, treft deze keer 
de spijker op de kop als hij schrijft: "De 
nieuwe grondwet levert aan het wereld
proletariaat het historische bewijs, dat de 
dictatuur van het proletariaat niet de ont
kenning van de democratie, maar de weg 
tot haar verwezenlijking op een ongewoon 
hoog peil is."'. En hij vervolgt: 'Laat dit 
aan de lastermonden van het type Meyer 
Sluizer-Koos Varrink in Nederland gezegd 
zijn, die in hun haat tegen het revolutionaire 
proletariaat de politieke laagheid begaan 
om de fascistische barbarij gelijk te stellen 
aande dictatuur van het proletariaat'. 
Dat de Sowjet-Unie niet alleen bij de soci
aal-democratie niet populair was blijkt wel 
hieruit dat de achtereenvolgende Neder
landse regeringen tot in de Tweede We
reldoorlog geweigerd hebben de Sowjetre
gering te erkennen. In een ander artikel, 
over het boek van Mr. A S. de Leeuw 
'Nederland in de Wereldpolitiek', geeft 
Struik hiervoor een verklaring. De Neder
landse regering vreest de Sowjetinvloed in 
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haar kolonieën. 
Doch al spoedig kwam de wending. Van 
de optimistische en zelfverzekerde propa
ganda over de vooruitgang die in de Sow
jet-Unie werd geboekt, moest ook Politiek 
en Cultuur omschakelen naar de verdedi
ging. De aanleiding waren de Moskouse 
processen tegen de oude Bolsjewistische 
leiders, waarvan de eerste aanving op 19 
augustus 1936 tegen Zinovjev en Kamenjev 
en anderen, vervolgens het proces tegen 
onder andere Pjatakof en Radekin januari 
1937, om te worden afgesloten met het 
grote proces tegen het Blok der Rechtsen 
en Trotskisten in maart 1938 tegen o.a. 
Boecharin, Rykov en Jagoda (de oud-chef 
van de GPoe). 
De gevolgen zijn bekend. Van de 139 leden 
van het Centraal Comité van de CPSU die 
op het XVII-de congres waren gekozen zijn 
er 98 doodgeschoten en een ontelbaar 
aantal communisten werd vervolgd. Op de 
kopstukken na zijn zij ook allen na de dood 
van Stalin-en vaak na hun eigen dood, 
moet bitter worden opgemerkt- gerehabi
liteerd. 
De Moskouse processen waren aanleiding 
tot een groot aantal beschouwingen in 
Politiek en Cultuur, niet slechts over de al 
of niet vermeende onschuld van de be
klaagden, maar ook over het gevaar van 
het Trotskisme in het algemeen, in Neder
land enz. Zo kanSchalkerin 'Het Trotskisme 
-de handlanger van het fascisme' over 
het proces tegen Radek en Pjatakov verkla
ren: 'Wie, als schrijver dezes, de mogelijk
heid had, van het gehele proces getuige te 
zijn, het optreden der beklaagden, de on
gedwongen wijze, waarop zij vaak uren
lang, niet slechts hun schuld bekenden, 
maar soms zelf hun daden "theoretisch" 
uitvoerig motiveerden, elkander op meer 
of minder belangrijke punten aanvulden, 
verbeterden of tegenspraken, gade te 
slaan- voor hen is elke twijfel reeds daar
door uitgesloten'. Om vervolgens met een 
aantal citaten uit burgerlijke kranten te 
komen zoals uit de 'News Chronicle': 'Alle 
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beweringen in het buitenland over gebro
ken geesten van de beklaagden en de 
toediening van verdovende middelen om 
de goede antwoorden eruit te krijgen, zijn 
baarlijke onzin'. 
Bij het lezen van de beschouwingen van 
Schalkeren anderen kan men niet anders 
dan vertrouwen in hun volledige oprecht
heid. Wat thans zo voor de hand ligt- de 
beschuldigingen van sabotage en terreur 
waren volkomen gefabriceerd- was toen 
onmogelijk om te zien voor degenen die 
jarenlang al hun hoop hadden gevestigd 
op de Sowjet-Unie als land waar het socia
lisme werd gegrondvest. De processen 
waren openbaar. Alle beklaagden beken
den. Van de processen werden- ook in 
het Nederlands- volledige stenografische 
verslagen uitgegeven. In Politiek en Cultuur 
wordt er uitvoerig uit geciteerd. Eigenlijk 
ontbrak er maar één ding. Een bewijs dat 
buiten de beklaagden zelf om was verkre
gen. Doch er zou een gebeurtenis komen 
die de loyaliteit van de Nederlandse com
munisten nog meer op de proef zou stellen. 
Het Molotov-Ribbentrop-pact van augustus 
1939. 

De strijd tegen het fascisme 

'Het fascisme- zie daar onze vijand'. Dat is 
het vraagstuk dat in de vooroorlogse jaren 
met grote consequentie en in alle aspecten 
door de redactie van Politiek en Cultuur 
aan de orde werd gesteld. 
In de jaargang van 1936 vinden we een 
artikel van Mr. A. S. de Leeuw over 'De 
geboorte van het Nederlands fascisme' 
waarin hij met zekerheid weet vast te stel
len, dat op 16 november 1916 voor het 
eerst in het parlement een redevoering 
heeft geklonken, toen een zekere Nierstrasz, 
lid van de Vrij-Liberale partij zich te buiten 
ging aan een aanval op 'beroepspolitici' 
die de 'politiek bedrijven om de politiek' en 
die naar 'bijbaantjes' aspireren enz. enz. 
W. J. de Groot- een arts- wijdt een be-
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schouwing aan 'Bevolkingspolitiek en 
sterilisatie in Duits~and', een onderwerp 
dat zoals men weet hoog op het 'rassenhy
giënische' lijstje van de Nazi's stond en 
meer in 't algemeen aan 'De rassentheorie
ën'. 
In het tweede deel van 'De geboorte van 
het Nederlands Fascisme' stelt de Leeuw 
vast: 'Het Nederlandse fascisme heeft nog 
andere pleegvaders gehad: wij moeten 
nog op een ideologische stroming wijzen, 
die peet heeft gestaan aan de wieg van dit 
aanvallige wezen- de Nederlandse Hege
larij namelijk. Want als de NSB zich beroept 
op de verwantschap van haar leer en prak
tijk met de denkbeelden, verkondigd door 
den wijsgeer G. J. P.J. Bolland, dan spreekt 
zij bij uitzondering eens de waarheid. Bol
land is inderdaad, vooral in zijn laatste 
redevoering, een vroedmeester van het 
fascisme in dit land geweest.' Om vervol
gens over de opvattingen die Bolland, 
door velen beschouwd als Neerlands groot
ste filosoof, over de politiek en economie 
erop nahield op te merken dat deze 'over
eenkomen met die van de gemiddelde 
kruidenier'. 
G. van Munster beschrijft in dezelfde jaar
gang de reis van dominee van Duyl, voor
man van de NSB, naar Indonesië, waar 
deze ongehinderd door de autoriteiten tot 
haat en een progromstemming tegen de 
Chinese minderheid kon oproepen. 
Mr. A. Jacobs wijdt een uitvoerige be
schouwing aan de Nazi Parteitag in Neu
renberg, waarbij hij de lezer aanraadt vooral 
kennis te nemen van het boek, 'dat nog 
altijd de beste leidraad is voor wie de 
doeleinden van Hitier wil leren kennen: het 
belangrijke, veel te weinig gekende boek 
"Me in Kampt'". Daarna citeert hij uitvoerig 
uit dit geschrift (de 101-ste druk!) waarbij 
hij met citaten aantoont dat de uiteindelijke 
bedoeling de oorlog tegen de Sowjet-Unie 
is, om de beschikking te krijgen over de 
vlakten van de Oekraïne en de rijkdommen 
van de Oeral. We weten inmiddels dat 
Hitier met pijnlijke nauwkeurigheid getracht 
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heeft zijn ontvouwde politiek ten uitvoer te 
leggen. Jacobs is degene die de meeste 
aandacht voor de ontwikkelingen van het 
fascisme heeft, onder andere met uitvoeri
ge beschouwingen over de veldtocht van 
de Jappanners in China en de beschrijvin
gen van de plannen van Japan voor de 
oorlog in Zuid-Oost Azië. 
In het eerste nummer van 1939 schrijft Ko 
Beuzemaker over 'De jodenprograms en 
het Nederlandse volk', waarbij hij de vol
gende observatie doet: 'Maar er zijn hierbij 
toch enige eigenaardigheden vast te stellen, 
die van de grootste betekenis zijn. ( .... ) Kan 
men hier nog van programs spreken? 
(Naar aanleiding van de gebeurtenissen in 
Duitsland- JM.) Deze vervolgingen hebben 
een graad bereikt, dat men eerder van 
algemene uitroeiing en verdelging, dan 
van een progrom spreken kan. Het overtreft 
alles wat op dit gebied tot nog toe is voor
gevallen'. Fel valt Beuzemaker de uitspraak 
van Colijn aan als zou 'het toelaten van 
teveel joodse vluchtelingen in Nederland 
anti-semitisme kweken'. 
Op alle fronten, op het gebied van de ont
wikkeling van de theorie, de verbreiding 
van historische kennis, de analyse van de 
dagelijkse ontwikkelingen in de fascistische 
landen en Spanje, overal droeg de redactie 
van Politiek en Cultuur ammunitie aan 
tegen het facisme. De aankondiging van 
het pact tussen de Sowjet-Unie en Duits
land en even later de inval van Duitsland 
in Polen en de bezetting van de voormalige 
gebieden van het Tsaristische Rijk in het 
Oosten van Polen door de Sowjet-Unie 
veroorzaakten een enorme schok in de 
communistische beweging. Wanneer Ko 
Beuzemaker de ondankbare taak op zich 
neemt om deze ontwikkeling te verdedigen, 
dan heeft hij ellenlange citaten van Stalin 
en Molotow nodig om zijn argumenten te 
ondersteunen. Tot dan was deze wijze van 
argumentatie niet veel voorkomend in 
Politiek en Cultuur. 
In deze gebeurtenissen schuilt een grote 
tragiek. Vanuit het standpunt van de Sow-
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jet-Unie was het pact met Duitsland nood
zakelijk. Frankrijk en Engeland hadden 
reeds eerder Tsjecho-Siowakije verraden 
in München en weigerden tot een ge
meenschappelijk verdedigingspact met de 
Sowjet-Unie te komen, zoals inmiddels 
uitvoerig is aangetoond. Maar het bracht 
de communisten in andere landen in een 
onmogelijke positie die hun strijd tegen 
het fascisme aanmerkelijk verzwakte. In de 
jaargang van 1940 zijn de gevolgen daarvan 
zichtbaar. Steeds meer wordt het Britse 
imperialisme als hoofdschuldige van de 
oorlog aangewezen. De Tweede Wereld
oorlog werd gebrandmerkt als een imperi
alistische oorlog, waar de Sowjet-Unie 
buiten zou blijven. De leuze 'klasse tegen 
klasse', die slechts enkele jaren daarvoor 
als een Trotskistische leus werd gebrand
merkt, werd aangeheven. In een artikel in 
het januarinummer zet Wilhelm Pieck 
uiteen: 'Tegenover het misdadige plan van 
het Engelse en Franse Imperialisme, om 
door de oorlog het Duitse volk te verslaan, 
het een nog erger Versailles dan van 1918 
op te leggen en het in een oorlog tegen de 
Sowjet-Unie te drijven, staat voor de wer
kende massa's der gehele wereld, vooral 
voor de Engelse en Franse arbeidersklasse 
de taak, het uitvoeren van deze misdaad 
onmogelijk te maken en de Engelse en 
Franse Regering te dwingen, de oorlog 
tegen Duitsland te beeindigen'. Het aantal 
ongesigneerde en slechts met initialen 
ondertekende artikelen neemt in het drei
gende jaar 1940 in Politiek en Cultuur sterk 
toe. 
Het laatste nummer voor de overval van 
ons land door de Duitse legers, bevat een 
artikel genaamd 'De buitenlandse politiek 
van de Sowjet-Unie', waarna een overdruk 
volgt uit het 'politiek woordenboek', ver
schenen te Moskou. 
Na de bezetting van ons land volgt nog 
één nummer van Politiek en Cultuur. Hierin 
staat het artikel genaamd 'Vijf Historische 
Dagen'. Het artikel is niet ondertekend. Het 
geeft een beschouwing ten beste waarin 
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de Britse en Franse imperialisten de schuld 
krijgen van de bezetting, tezamen met het 
Nederlandse grootkapitaal. In dit artikel 
komt de volgende zinsnede voor: 'Dit 
betekent ook dat het Nederlandse werkende 
volk tegenover de Duitse bezetting van ons 
land een correcte houding moet aanne
men'. Deze zinsnede is soms wel gebruikt 
bij pogingen om aan te tonen dat de com
munisten geen verzet hebben gepleegd 
voordat de Nazi's de Sowjet-Unie aanvie
len. In het stuk komt ook nog een andere 
zin voor: 'De Nederlandse natie maakt een 
zware beproeving door, doch zij zal als 
wedergeboren uit deze beproeving op
staan, wanneer de arbeiders van stad en 
land tot de ziel van de natie zullen zijn 
geworden'. De Februaristaking levert het 
indrukwekkende bewijs van het verzet van 
de CPN in de bewuste periode, het tweede 
citaat getuigt van het ongebroken geloof 
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van de schrijver in de strijd voor het socia
lisme. 
Na de oorlog zou in 1946 Politiek en Cultuur 
weer verschijnen. We citeren nog eenmaal, 
nu uit de redactionele inleiding: 
'De redacteuren van Politiek en Cultuur, 
die het tijdschrift hebben gemaakt tot het 
leidende orgaan in Nederland voor marxis
tische theorie en praktijk, hebben allen hun 
leven gegeven in de strijd voor de veran
dering van de wereld. Mr. A. S. de Leeuw 
stierf op tragische wijze in een Duits con
centratiekamp. K. Beuzemaker werd dood
geschoten, Dr. G. Kastin liet het leven in de 
gevangenis der SD. Ir. Struik, die zoveel tot 
de ontwikkeling van ons tijdschrift heeft 
bijgedragen, verdween tijdens de honger
marsen in Noord-Duitsland, L. Jansen viel 
voor het vuurpeloton der Duitsers.' 

Johan Middendorp 
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DE VLEESCHMEESTERS 
Je als communist mede verantwoordelijk voelen 

en weten voor 2700 mensen in een vleesgigant 

Het verzoek van de redactie van dit blad 
luidde als volgt: schrijf jij nu eens op waar 
je als bestuurder zoal tegen aan loopt. In 
dagboekvorm graag. Nu ben ik geen be
stuurder van beroep maar slager. Werk
zaam bij de 'VIeeschmeesters' {ja, met sch) 
en dat reeds 25 jaar. Wel ben ik gekozen 
tot voorzitter van de Ondernemingsraad 
(OR) en zit ik in het vakgroepsbestuur 
slagerij van de Voedingsbond FNV. 

Een stukje geschiedenis 

Het huidige bedrijf 'de Vleeschmeesters 
b.v.' is ontstaan uit vijf grote slagers, na
melijk J. Kruyer uit Amsterdam, de gebr. 
de Kroes uit Den Haag, Tekens uit Leiden 
en J. de Boer uit Beverwijk. 
De 'heren' begingen een gigantische fraude 
met EEG-gelden en er vond een machts
greep plaats. Nu zijn V&D voor 20% en ir. 
van de Poel-ex-Hendrix-groep veevoeder 
voor 80% de huidige eigenaren. Zij zijn 
zowel aandeelhouders als commissarissen, 
aangevuld met B. Biesheuvel en last but 
notleast ex-voorzitter van het CNV J. Lan
ser. Het bedrijf heeft 3.700 mensen in 
dienst, waarvan 1.000 in België, het heeft 
pl.m. 550 filialen, waarvan 450 in Neder
land. 
De ondernemingsraad bestaat uit twee 
vrouwen en vijftien mannen. Het personeel 
bestaat voor ongeveer 60% uit vrouwen. 
Het voornaamste gevecht met de onderne
mer gaat om het stipt uitvoeren van de 
CAO en om het afdwingen van een goed 
sociaal beleid. 
Het eerste treffen met de ondernemer was 

meteen een knaller. In oktober 1984 ont
brandde er een voor de slagerij groot 
conflict. Dit gebeurde in het georganiseerd 
overleg in het slagersbedrijf onder invloed 
van de steeds dalende koopkracht van de 
bevolking. 
De ondernemers zetten de aanval in op de 
jeugdlonen. Ongehoord waren de voor·· 
stellen van de heren; eisen tot loonsverla
gingen van vijf tot dertig procent werden 
op tafel gelegd. De slachtoffers zouden 
voornamelijk vallen onder de jongere 
vrouwen, de verkoopsters dus. 
De Voedingsbond met de vakgroepbe
stuurders mobiliseerden de leden en we 
startten de actie. 
Toen de FNV-leden bij de Vleeschmeesters 
tot actie overgingen werden velen van ons 
geïntimideerd. Als reactie daarop gaf de 
ondernemingsraad in een extra vergade
ring een verklaring uit, waarin zij stelde 
'dat zij iedere vorm van intimidatie, zowel 
van de kant van de ondernemer, als van 
het personeel onderling afwees'. Traditio
neel is een winkelchef een machtsfactor, 
hij is namelijk gebombardeerd tot onder
nemer, door de ondernemer. Hierdoor 
neemt hij een vervelende positie in. 
Meteen kwam de ondernemer met een 
schrijven gericht aan het personeel, waarin 
stond dat hij (de ondernemer) niet hoeft te 
betalen als je niet kunt werken als gevolg 
van stakingsacties. 
Tegelijkertijd stond deze jonge OR voor 
haar eerste overlegvergadering. Na een fel 
debat besloot de meerderheid van de OR 
de ondernemers naar huis te sturen en het 
overleg op te schorten. De handen vrij, en 
met volle energie werden de voorstellen 
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van de heren ondernemers in het georga
niseerd overleg van tafel geveegd. Het 
waren spannende dagen met veel publici
teit. 
De belangen van de verkoopsters en jon
geren werden veilig gesteld. Het bijzondere 
van deze actie was dat wij ook verbindingen 
tot stand brachten met werkeloze jongeren, 
die actief aan de strijd deelnamen. 

Automatisering 

Na hervatting van het overleg met de 
ondernemer kwam het probeem van de 
continuïteit van het bedrijf om de hoek kij
ken. 
De automatisering gaat een steeds grotere 
rol spelen in het bedrijf. 
Sluiting van filialen en opening van filialen 
met minder werknemers gebeurt aan de 
lopende band. Door de geografische sprei
ding van het bedrijf heb je als OR daar 
weinig greep op. 
Het adviesrecht in de wet op de onderne
mingsraden is hier niet van toepassing 
omdat het niet belangrijk genoeg is. De 
wet op de OR gaat hier mank en is in deze 
situaties een onding. Des te meer omdat 
wij er achter kwamen dat binnen een regio, 
bij al deze sluitingen en nieuwe openingen 
er ook opnieuw mensen werden aangeno
men tegen een lagere beloning. 
Ons antwoord hier op is dat er interne 
sollicitaties mogelijk moeten zijn, en er een 
zogeheten vacaturebank moet komen, wat 
wel moeilijk te realiseren is in een bedrijf 
met zoveel filialen. 
De automatisering in de slagerij, vooral in 
grote filiaalbedrijven, draait om de infor
matieverwerking. Maar pas op, er zijn 
systemen die volgens een sleutelprincipe 
werken. Verkoopster A heeft haar eigen 
kassa-sleutel, met die sleutel zijn 20 klanten 
per uur geregistreerd; via de sleutel van 
verkoopster B zijn 14 klanten in een uur 
geregistreerd; de rest kunt u vermoedelijk 
wel raden. 
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Binnen de Voedingsbond, en ook in de OR, 
denken wij aan automatiseringscontracten. 
Dat wil zeggen wij wensen mede te bepalen 
wat er wèl en wat er niet wordt ingetikt in 
de automatiseringssystemen. 

Vrouwen 

Zoals reeds vermeld, zijn er voornamelijk 
jonge vrouwen werkzaam in het bedrijf. De 
strijd voor gelijkwaardigheid ligt eigenlijk 
al bij de opleiding en die is zowel in het 
belang van het bedrijf, als van de vrouwen 
zelf. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat 
binnen het bedrijf een opleiding is gestart 
voor vrouwen, gekoppeld aan een arbeids
contract van onbeperkte duur. De moge
lijkheid om het tot filiaalchef te brengen is 
hiermee ook geschapen. De strijdvraag 
gaat nu ook over gelijke beloning. In de 
komende CAO-voorstellen moet dit tot 
uitdrukking komen. 
Het is een absolute noodzaak, dat er in een 
bedrijf als de 'vleeschmeesters' een vrou
wencommissie binnen en buiten de OR 
bestaat. Die is er dan ook snel gekomen 
met een vrouwentelefoon en volledige 
faciliteiten vandien. De weerstanden hier
tegen zijn groot, maar met volharding van 
een ieder die verandering wil, kunnen er 
resultaten geboekt worden. 

Het perspectief 

De positie van de slagerij in ons land is 
niet een constante, want mede onder in
vloed van de bezuinigingen en de daardoor 
moordende concurrentie van het groot
winkelbedrijf is de slagerij de weg opge
gaan zoals we die gezien hebben van de 
kruidenier en de broodbakkerij. 
• In 1959 waren er in de supermarkten 

geen slagerijen, in datzelfde jaar waren 
er in ons land 10.030 zelfstandige slage
rij-ondernemingen met een marktaan
deel van 100%. 

lf 
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• In 1983 waren er nog slechts 6.681 
slagerijen met een marktaandeel van 
45%. De 1844 supermarkten beheersten 
dus 55% van de markt. De verwachtin
gen zijn dat er binnen tien jaar nog 
drieduizend slagerijen over zullen zijn. 

• In 1979 was het vleesverbruik 71,9 kg 
per hoofd van de bevolking. In 1983 
was dat gedaald tot 64,7 kg. 

Met deze kennis en de ervaringen opge
daan rond de CAO-onderhandelingen in 
1984, leek het mij verstandig om een 
landelijke discussiedag over 'de toekomst 
van de slagerij' bij te gaan wonen. 
Deze dag werd georganiseerd door het 
bedrijfsschap 'Slagersbedrijf' te Bilthoven 
op 25 februari 1985. 
Een viertal inleidingen- waaronder een 
van AH en één van voedingsbondbestuur
der D.v. Gelswijk-en een forumdiscussie 
stonden op het programma van die dag. 
Een van de meest openhartige uitlatingen 
van AH-manager, de heer A. de Bruin, was 
dat de slager van morgen, de warme bakker 
van vandaag is. In de taal van de manager 
is dat: profileren en onderscheiden van de 
supermarkten. 
En wat zie ik vandaag, 12 maart 1985, 
bakkers demonstreren in Almelo voor 
handhaving van de minimum-broodprijs. 
Het kapitalisme kent toch haar eigen wet
ten!! Maar er moet iets gebeuren in de 
slagerswereld, want morgen lopen wij 
naast die bakkers. 
Maar in alle ernst, op die studiedag in 
Bilthoven was de wanhoop van de slager 
op de hoek voelbaar en schrijnend aanwe
zig. De tegenstellingen onderling lagen 
hoog opgetast. Handig manoeuvreerde de 
AH-man de discussie in de richting van de 
vrijwillige sanering: en dan is er geld nodig. 
En wie heeft dat? Ja juist AH, onder diens 
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leiding zal die sanering dan ook wel plaats
vinden. 
De ideeën van werknemerszijde, gebracht 
door de Voedingsbond, vonden toch wel 
gehoor bij sommige werkgevers. 
Betere opleidingen, betere arbeidsomstan
digheden en mogelijkheden scheppen om 
verkoopsters door te laten groeien tot 
filiaalchef. Daar moeten dan wel een aantal 
gevestigde opvattingen en gewoonten 
voor opgeruimd worden. Dit opruimen is 
op méér terreinen noodzakelijk; dat bleek 
ook uit de voortgang van de discussie. Zo 
bleken voorstellen van werknemerszijde 
'marxistische verhalen te zijn waar het 
socialisme van af droop' en moest ook 'dat 
ritueel slachten van die buitenlanders met 
hun islamitische slagerijen' aangepakt wor
den. 

De problemen zijn groot in de vleeswereld, 
om te beginnen bij de produktie. Het 
marktmechanisme heeft geleid tot een 
waanzinnig hoge produktie-capaciteit, 
waarin veevoeder giganten de touwtjes in 
handen hebben. De bio-industrie moet 
beteugeld worden, er kan een goede 
vleesproduktie in ons land plaatsvinden 
zonder dat dat ten koste gaat van het milieu 
en de derde-wereldlanden. 
Maar dan zullen er samenwerkingsverban
den moeten ontstaan op basis van funda
mentele voorwaarden, onder meer van 
consumenten en producenten, om uit
eindelijk te bepalen wat en hoe er gepro
duceerd wordt. 
Toch zal er dan geknabbeld moeten worden 
aan het vrije ondernemersdom in zijn 
huidige vorm. 

13 maart 1985 
Nico Dudink 
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KRONIEK 
begin februari - begin maart 1985 

WWV De regering wil (moet) de ongelijk
heid tussen mannen en vrouwen in de 
WetWerkloosheidsVoorziening opheffen; 
dat zou gefinancierd moeten worden mid
dels de bepaling dat in de voorgaande drie 
jaar 130 weken gewerkt moet zijn en dat 
de uitkeringsduur voor jongeren verkort 
wordt. Advies van de SER zegt het kabinet 
niet nodig te hebben. Grote groepen werk
nemers dreigen door deze eisenverzwaring 
onmiddellijk als ze bij de WW zijn uitge
trokken, de bijstand in te gaan. De vakbon
den rekenen de Graaf, verantwoordelijk 
staatssecretaris, voor, dat de kosten die 
gelijke behandeling van vrouwen met zich 
meebrengt, uit de overschotten van het 
werkloosheidstands betaald kunnen wor
den. 

KERNAFVAL Een door de regering inge
stelde commissie, voorgezeten door de 
liberaal Geertsema, heeft een groot aantal 
gemeentes gevonden die haarsinziens in 
aanmerking komen voor de opslag van 
radio-actief afval. Er is, uiteraard, een sa
menhang tussen deze vindingrijkheid en 
het kort geleden geuite voornemen van de 
regering, de bouw van een aantal nieuwe 
kerncentrales te bevorderen. Alle door 
Geertsema genoemde gemeentes protes
teren heftig tegen de plannen. 

PRIJSBEWUSTE MINISTER Gedekt door 
het kabinet besluit minister Brinkman, de 
P. C. Hooftprijs niet toe te kennen aan H. 
Brandt Corstius. Brandt Corstius, schrijver 
ook- maar niet alleen- van venijnige 
rubriekjes, heeft kwetsende dingen op 
papier gezet, meent de minister. Die kwet-

suren zijn vooral aangebracht in Haagse 
kringen. 
Een golf van protesten. Mag een regering 
artistieke prestaties met een politieke maat
staf meten? Vooral de VVD, wier steun 
Brinkman tevoren verworven heeft, moet 
het ontgelden. Toch krijgt Brinkman haar 
in de Kamer achter zich. Moeilijke tijden 
voor VVD-fractievoorzitter Nijpels die in 
opiniepeilingen zijn aanhang snel ziet slin
ken, 

TUNNELS EN VROUWEN Begin februari 
wordt in een van de donkerste delen van 
de voetgangerstunnel onder het Mr. Vis
serplein in Amsterdam een nota tegen 
seksueel geweld aangeboden aan de wet
houders Tineke van den Klinkenberg en 
Michael van der Vlis. De nota is opgesteld 
door verschillende vrouwenorganisaties in 
de hoofdstad en dringt er o.a. op aan dat 
voor vrouwen onveilige voetgangers- en 
fietstunnels gesloten worden. 

DOLLARKOORTS De dollar, die eind januari 
nog op de toch al hoge koers van f 3,57 
staat. gaat in februari in snel tempo stijgen, 
eenmaal zelfs tot dicht bij de vier gulden. 
Een op het eerste gezicht merkwaardig 
verschijnsel, omdat het er naar uit ziet dat 
het Amerikaanse begrotingstekort, ondanks 
mogelijk ingrijpen van het Congres, voor
lopig nog wel zal blijven toenemen. Defen
sie-minister Weinberger alleen al heeft 32 
miljard extra opgeeist. 
Voorlopig ziet het er naar uit dat de Reagan
regering haar krappe monetaire beleid zal 
blijven voortzetten. Dat wordt gezien als 
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hoofdoorzaak van de dollarstijging. Im
mers. de valutaspeculanten (die in feite de 
koersbewegingen bepalen) rekenen erop 
dat daardoor de dollar schaars zal blijven. 
Gevolgen tevens: exportvoordelen voor 
een aantal landen en voortgaande kapi
taalstromen richting VS. 
Enige malen trachten centrale banken de 
koers te drukken door grote hoeveelheden 
dollars af te stoten. Dat heeft een zeker 
effect, maar tot nu toe is zeer beperkt. 

TOCHT Een nieuwe koudegolf in februari 
en op de een-en-twintigste toch nog de Elf
stedentocht. 
Vier dagen later trok de herdenking van de 
Februaristaking in Amsterdam vele duizen
den, geholpen door bijzonder mooi en 
zacht weer. 

VERONTRUSTEND De aanvallen van Re
agan en zijn secondanten op het Sandinis
tische bewind in Nicaragua hebben in de 
loop van februari en begin maart nieuwe, 
grove vormen aangenomen. Reagan zelf 
neemt de ene gelegenheid na de andere te 
baat om te verklaren, dat hij voor honderd 
procent aan de zijde van de contra-revo
lutionaire krachten staat. In één speech 
noemde hij die zelfs de enige echte verte
genwoordigers van de Nicaraguaanse re
volutie. 
De oproep van het CPN-congres, dat op 1, 
2 en 3 maart plaats vond, tot solidariteit 
met Nicaragua was bepaald geen overbo
digheid. 

RSV Begin maart sloot de Tweede Kamer 
het derde RSV-debat binnen drie maanden 
af. Mede doordat, tenslotte, Lubbers als 
verdediger van Van Aardenne ging optre
den, mocht die van een meerderheid in 
het parlement blijven zitten. 
Dat feit kreeg op dat ogenblik het karakter 
van een platvloerse uitrui I. In de VVD had 
gegrom geklonken over Brinkmans ingrij
pen in de toekenning van de PC Hooftprijs 
en het CDA had nog steeds niet gezegd 
dat het definitief verder in zee wilde gaan 
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met Van Aardenne. 
Besloten werd eindelijk, de beide zwaarden 
van Damocles tegelijk te verwijderen. Een 
hoogtepunt in de ontwikkeling der politieke 
moraal, mogen we wel zeggen. 
Wat het RSV-rapport verder betreft: De 
Tweede Kamer gaat zich nu verder beraden 
over methodes om nauwgezetter het rege
ringshandelen te controleren. Het kabinet 
gebruikt het rapport om hardhandig te 
weigeren individuele bedrijven die in 
moeilijkheden verkeren, te helpen. 

PERSOONSBEWIJS Een CDA-commissie 
heeft een originele oplossing gevonden ter 
opheffing van de misstand, dat aan mensen 
met een niet-roze huidskleur regelmatig 
gevraagd wordt zich te legitimeren: voor
taan iedereen een persoonsbewijs op zak 
en voor iedereen dus de legitimatieplicht. 
Het denkbeeld is door allen die iets weten 
van de bezettingstijd met afgrijzen ontvan
gen. Afgrijzen- en ook hoongelach. Want 
wie veronderstelt dat er minder gekleurde 
mensen worden aangehouden als ook de 
niet gekleurden met een legitimatiebewijs 
rondlopen? 

MIJNEN Na een jaar staken zijn de Britse 
mijnwerkers, voorafgegaan door muziek 
en vaandels, weer aan het werk gegaan. 
Thatcher zal ze nog tegen komen. 

TSJERNENKO, GORBATSJOW Duidelijk 
waren tijdens de lange ziekte van de lei
dende man in de Sowjet-Unie, Tsjernenko, 
alle voorbereidingen getroffen voor zijn 
opvolging. Enkele uren na zijn dood op 10 
maart werd reeds bekend dat Gorbatsjow 
de nieuwe algemeen secretaris van de 
Communistische Partij en hoogste staats
functionaris zou zijn. 
Op de dag dat Tsjernenko's dood bekend 
werd gemaakt, begonnen in Genève de 
Sowjet-Amerikaanse besprekingen over 
wapenbeheersing, met als voornaamste 
punt het Amerikaanse plan voor de zoge
naamde Starwars. 
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CONGRESRESOLUTIE 

I 
Initiatieven voor vrede 
en veiligheid 

1. De CPN blijft zich onvoorwaardelijk 
verzetten tegen plaatsing van kruisra
ketten in Nederland. Zij zal zich ten 
volle inzetten voor het tot stand brengen 
van campagnes onder de bevolking, 
die daarop zijn gericht. 
Voorts zal zij zich blijven inzetten voor 
het behoud en de uitbouw van een zo 
breed mogelijke vredesbeweging in 
ons land. Met name bereidt zij zich 
voor op een actieve ondersteuning van 
het volkspetitionnement 

2. De CPN zet zich in voor drastische 
verlaging van de defensie-uitgaven en 
zal initiatieven nemen en ondersteunen 
om ten behoeve hiervan samenwerking 
te bevorderen. Tevens streeft de CPN 
naar conversie van de wapenproduce
rende industrie. 

3. De CPN streeft naar een vrede- en 
veiligheidsbeleid, waarbij de stopzet
ting van de wapenwedloop en het 
terugdringen van de atoombewapening 
en andere massavernietigingswapens 
centraal staat in de betrekkingen tussen 
de staten. 
In dat kader richt zij zich tegen de 
Amerikaanse plannen tot ontwikkeling 
en produktie van ruimtewapens, die 
een nieuwe gevaarlijke fase in de wa
penwedloop inluiden. 
De CPN neemt stelling tegen reactive
ring van de West Europese Unie. De 
CPN bepleit een herleving van het 
'Overleg van de tien', een informeel 
overleg van kleinere landen in Europa 
en treedt op voor de uitbouw van de 

overeenkomsten zoals vastgelegd in de 
akkoorden van Helsinki. 
De CPN bepleit zelfstandige vredesiniti
atieven van de kleinere landen in Euro
pa als een bijdrage aan het scheppen 
van een beter klimaat inzake de Euro
pese Veiligheid. Daarmee kunnen te
vens de onderhandelingen tussen de 
Verenigde Staten en de Sowjet-Unie in 
Genève positief worden beïnvloed. Tot 
die zelfstandige vredesinitiatieven 
rekent de CPN het niet plaatsen van 
kruisraketten in Nederland en België, 
het stopzetten en ongedaan maken van 
plaatsing van middellange afstandsra
ketten in andere Europese landen en 
voortgang van het overleg om tot 
kernwapenvrije zones in Europa te ko
men. 
Naast overleg op regeringsniveau 
tussen Oost en West is het van belang, 
dat contacten verder ontwikkeld worden 
op andere niveaus van de samenleving, 
zoals tussen gemeenten, beroepsgroe
pen, bewegingen en partijen. 
Dit proces wil de CPN stimuleren onder 
andere door het benutten van haar 
eigen internationale contacten. 

11 
Initiatieven in de sociaal
economische strijd 

Op sociaal-economisch terrein geeft de 
CPN prioriteit aan de strijd voor drastische 
arbeidstijdverkorting met behoud van 
loon en herbezetting, uitbreiding van de 
werkgelegenheid, verdediging en een 
zodanige verbetering van het stelsel van 
sociale zekerheid en van het belastingstel-
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sel, dat een zelfstandig bestaan voor ie
dereen mogelijk wordt. 

1. Naar de 25-urige werkweek 
De CPN is van mening dat er nieuwe 
initiatieven nodig zijn in de strijd voor 
ATV om het perspectief van een 25-urige 
werkweek naderbij te brengen. De CPN 
wil deze strijd tot inzet maken in samen
werkingsverbanden met alle progressieve 
krachten en linkse bewegingen, zowel in 
directe sociale strijd als in vertegenwoor
digende politieke organen. De uitgangs
punten van de CPN zijn: 

a. doelstellingen 
In de strijd voor drastische ATV dienen 
verschillende doelstellingen te worden 
gecombineerd. (Maatschappelijke 
herverdeling van de betaalde en onbe
taalde arbeid, terugdringen van de 
fysieke en psychische arbeidsbelasting 
en verbetering van arbeidsomstandig
heden, vermindering van de werkloos
heid en vermeerdering van de vrije 
tijd.) Dat kan alleen worden gerealiseerd 
indien volledige en maatschappelijk 
gecontroleerde herbezetting van vrijge
komen arbeidsplaatsen tot stand komt. 

b. grote stappen nemen is noodzaak 
De CPN is van mening, dat in de strijd 
voor ATV opnieuw de noodzaak van 
grote stappen aan de orde gesteld 
moeten worden. Dat is niet alleen van 
belang om het tempo van arbeidstijd
verkorting te versnellen maar ook en 
vooral omdat de werkgelegenheidsef
fecten meer zichtbaar en controleerbaar 
worden. 
Tegen deze achtergrond ondersteunt 
en stimuleert de CPN actief de strijd 
voor 25 uur, met als mogelijk grote 
tussenstap 32 uur. In dat perspectief 
steunt de CPN de vakbondsstrijd voor 
ATV. Om ATV in die omvang te realise
ren, ziet zij brede machtsvorming als 
een noodzakelijke voorwaarde. 
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c. financiering is mogelijk 
De CPN is tegen het inleveren van loon 
en prijscompensatie aan ondernemers 
en overheid als financieringsbron voor 
ATV. Voor de financiering wijst de CPN 
in eerste instantie de economische 
mogelijkheden (arbeidsproduktiviteit 
en winsten) aan. 
Radicale ATV vereist bovendien een 
drastische herverdeling van inkomens 
uitgaande van het recht op een zelf
standig inkomen. 
Voor de financiering is het voorts van 
belang dat de overheid voorzieningen 
treft voor bedrijven (met name midden
en kleinbedrijf), die niet in staat zijn om 
volgens bovengenoemde voorwaarden 
ATV te financieren. 
Daarnaast is van belang dat heffingen 
tot stand worden gebracht ten koste 
van kapitaal-intensieve bedrijven. 

d. maatschappelijke controle 
De CPN zet zich in voor versterking van 
de maatschappelijke controle op herbe
zetting van de door ATV vrijgekomen 
arbeidsplaatsen. De CPN stelt hierbij de 
volgende prioriteiten: 
• bij de controle op het totale aantal 

vrijgekomen arbeidsplaatsen, legt 
de CPN i.h.b. de nadruk op herbe
zetting van het aantal volwaardige 
nieuwe arbeidsplaatsen; 

• bij de controle op de herbezetting 
van nieuwe arbeidsplaatsen, legt 
de CPN het accent op criteria die 
een extra houvast bieden voor 
groeperingen of categorieën die 
door specifieke discriminaties op 
de arbeidsmarkt zijn benadeeld. 

De CPN zet zich in voor een beleid dat 
de kansen van vrouwen op de arbeids
markt versterkt; prioriteit aan de ver
sterking van de arbeidspositie van vrou
wen is een noodzakelijk onderdeel van 
onze politiek gericht op gelijkwaardige 
verdeling van arbeid over mannen en 
vrouwen. 
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Ze zet zich in dit verband in voor concrete 
maatregelen die dat mede kunnen be
vorderen, zoals een quoteringssysteem 
(regeling waarin het percentage of het 
getal wordt vastgelegd volgens welke 
arbeidsplaatsen moeten worden opge
vuld door- in dit geval- vrouwen). 

e. politieke maatregelen vereist 
De CPN treedt op voor overheidsmaat
regelen die versnelde doorvoering van 
de ATV mogelijk maken en stimuleren. 
Het gaat hierbij in het bijzonder om: 
• het verlenen van gerichte steun aan 

bedrijven op grond van hiervoor 
genoemde criteria; 

• verscherping van de arbeidswetge
ving om afbraak van de rechtsposi
tie van werknemers en voor werk
nemers nadelige gevolgen van 
flexibilisering van arbeidstijd te 
voorkomen; 

• het doorvoeren van ATV met volle
dige herbezetting bij de overheid 
zelf, volgens hiervoor genoemde 
criteria; 

• uitbreiding van de wettelijke be
voegdheid van ondernemingsraden 
dienst- en medezeggenschapseem
missies m.b.t. personeelsbezetting 
en werktijdenregeling. 

f. machtsvorming 
Om grote stappen te maken is brede 
machtsvorming nodig. Daarom zet de 
CPN zich in voor nieuwe initiatieven in 
de vakbondsstrijd voor verdergaande 
ATV, voor het betrekken van andere 
maatschappelijke bewegingen in deze 
strijd en voor het gezamenlijk optreden 
van progressieve partijen. Een drasti
sche en maatschappelijk gecontroleerde 
arbeidstijd is alleen mogelijk wanneer 
een nieuw blok van maatschappelijke 
en politieke krachten zich hiervoor geza
menlijk sterk maakt. De CPN streeft 
ernaar op alle niveaus hechte samen
werkingsverbanden tussen verschillen
de progressieve krachten die belang 
hebben bij ATV te ontwikkelen. 
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Zij zal: 
• de strijd voor ATV op bedrijven en 

instellingen stimuleren en onder
steunen; 

• bijdragen aan het verwerken van 
strijdervaringen en inzichten zoals 
die in diverse bewegingen, vanuit 
verschillende invalshoeken zijn ont
wikkeld; 

• campagne voeren voor een ge
meenschappelijke en gecoördineer
de aanpak van ATV; 

• in parlement, provincies en ge
meenteraden actie voeren voor 
politieke maatregelen die ATV 
kunnen versnellen en sturen. 

2. Actieve werkgelegenheidspolitiek 

De CPN maakt zich sterk voor een actieve 
werkgelegenheidspolitiek. Zij treedt in 
ieder geval op voor behoud van be
staande arbeidsplaatsen en het schep
pen van nieuwe werkgelegenheid in 
bedrijfstakken en regio's. 
Een grootscheepse aanpak van de 
werkloosheid onder jongeren, speciale 
aandacht voor de positie van etnische 
minderheden en voorkeursbehandeling 
van vrouwen. 
Versterking van de positie van het mid
den- en kleinbedrijf, het stimuleren van 
zelfbestuur en coöperatieve vormen 
van arbeid en steun aan de vele initia
tieven van de werkbeweging. 
Uitbreiding van gemeenschapsvoorzie
ningen, inclusief de omzetting van vrij
willigerswerk in betaald werk. 
Een offensieve strategie ten aanzien 
van nieuwe technologieën. 
Omschakeling van de wapenproduktie 
in civiele produktie en milieuconversie. 
Daarnaast zal de CPN zich inzetten voor 
een arbeidsmarktpolitiek die mede 
gericht is op de herverdeling van arbeid 
binnen- en buitenshuis, o.m. door her
en bijscholing. 
Het partijbestuur dient de komende tijd 
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voorstellen uit te werken voor het ont
wikkelen van een actieve werkgelegen
heids- arbeidsmarktpolitiek. 
Onderdeel van de sociaal-economische 
politiek dient te zijn het uitwerken van 
een pakket van eisen om de strijd voor 
gelijke rechten voor andere etnische 
groepen, en voor mannen en vrouwen, 
vorm te geven. 

3. Versterking van koopkracht, 
behoud en uitbreiding 
sociale zekerheid 

De CPN neemt en steunt initiatieven die 
gericht zijn op verbetering van de koop
kracht, individualisering en herverdeling 
van inkomens. 
Zij zal optreden voor: 
• loonsverbetering, allereerst door het 

opeisen van de volledige prijscompen
satie; deze dient ook te gelden voor 
ambtenaren en uitkeringsgerechtigden; 

• optrekken van het minimum-jeugdloon 
en verlaging van de leeftijd waarop 
men recht heeft op het minimum; 

• behoud en herstel van het niveau van 
de uitkeringen en een verhoging van 
het minimum; 

• herstel van uitkeringsrechten en -voor
zieningen en uitbreiding van de uitke
ringsrechten door het uitbannen van 
kostwinnersbepalingen in het sociale 
zekerheidsstelsel; 

• verlaging van de woonlasten in het 
bijzonder door verlaging van de aard
gasprijs; 

• terugdringen van het profijtbeginsel in 
collectieve voorzieningen. 

De CPN zet zich in voor het organiseren 
van effectieve solidariteit met uitkeringsge
rechtigden. De CPN zal daartoe landelijk en 
plaatselijk optreden tegen de uitvoering 
van alle regeringsmaatregelen die leiden 
tot aantasting van minima en sociale rech
ten. In het bijzonder richt de CPN zich op: 
• verzet tegen afsluitingen van gas en 

elektra en tegen huisuitzettingen van 

degenen die door deze maatregelen 
worden getroffen; 
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• het niet uitvoeren van de voordeurde
lers- en krakerskorting in de bijstand; 

• het bestrijden van allerlei vormen van 
betutteling en inbreuk op privéleven 
van uitkeringsgerechtigden 

De CPN treedt op voor het tot stand brengen 
van onderlinge solidariteit tussen werken
den en uitkeringsgerechtigden, betaald en 
onbetaald werkenden. Het is van groot 
belang dat sociale bewegingen en pro
gressieve partijen tegenover de voortdu
rende aanvallen op de sociale zekerheid 
een gemeenschappelijke positie ontwikke
len. 

4. Meer zeggenschap nodig 

De CPN zet zich in voor het tot stand komen 
van meer zeggenschap van de werk(st)ers 
in de bedrijven en instellingen, juist door 
machtsvorming op de werkplek kunnen 
eerder genoemde noodzakelijke verande
ringen tot stand gebracht worden. 

111 
Initiatieven tegen racisme, 
anti-
semitisme en vreemdelin
genhaat 
en voor gelijke rechten 

1. De CPN neemt initiatieven om te komen 
tot een versterkte actie en samenwerking 
tegen racisme en voor gelijke rechten 
van 'buitenlanders' in Nederland. 
De CPN is van mening, dat in Nederand 
voortdurend een actief vervolgingsbe
leid van het justitioneel apparaat inzake 
racismebestrijding nodig is. De CPN is 
van mening dat op korte termijn met 
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juridische middelen de centrumpartij en 
soortgelijke organisaties verboden 
dienen te worden. 
De CPN vindt dat zo'n beleid effectief is, 
als het gedragen wordt door maat
schappelijke bewegingen, die zich keren 
tegen iedere vorm van racisme, antise
mitisme en fascisme. 
Het partijbestuur wordt opgedragen om 
op korte termijn besluitvorming mogelijk 
te maken over een actie- en eisenpro
gram van de CPN om gelijke rechten te 
realiseren. Hierin zal speciale aandacht 
worden besteed aan de positie van 
'buitenlandse' jongeren en vrouwen. 
Over dit program zal overleg plaatsvin
den met democratische organisaties 
van 'buitenlanders'. 

2. In de samenwerking met andere partijen 
en organisaties bouwt de CPN in haar 
strijd tegen racisme en voor gelijke 
rechten voort op haar democratische, 
anti-koloniale en anti-fascistische tradi
ties. De inzet van de coalitiepolitiek van 
de CPN op dit punt is het winnen van 
mensen met verschillende politieke 
overtuiging voor concrete acties tegen 
racisme, die dwars door links-rechts 
tegenstellingen heen kunnen lopen. 
De CPN zal zich volledig inzetten om 
activiteiten rond '40 jaar bevrijding' te 
versterken, waar nodig te initïeren, 
stimuleren en versterken. Deze viering 
heeft in het kader van het hedendaags 
racisme en opkomend fascisme een 
belangrijke actuele betekenis. 
In de samenwerking met anderen tegen 
racisme en voor gelijke rechten zal de 
CPN de samenwerking met de demo
cratische organisaties van 'buitenland
ers' zelf moeten versterken. Op alle 
niveaus zijn gelijkwaardige contacten 
tussen de partij en deze organisaties 
een eerste vereiste. De partij is als geheel 
verantwoordelijk voor deze contacten. 
Tevens zal de partij haar leden moeten 
ondersteunen die actief zijn in comités 
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tegen discriminatie, racisme en fascis
me. 

3. Waar dat mogelijk is zal de CPN 'buiten
landers' verkiesbaar stellen voor verte
genwoordigende lichamen. Het actief 
en passief kiesrecht van 'buitenlanders' 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
1986, zal volgens de CPN ook moeten 
gaan gelden voor verkiezingen voor 
Provinciale Staten en Tweede Kamer. 
De partij zal zich in moeten zetten om 
'buitenlanders' verkiesbaar te stellen, 
waarbij zij in principe niet afwijzend 
staat tegenover ongebonden kandida
ten. 
Het congres draagt het partijbestuur op 
om met concrete voorstellen over het 
actief en passief kiesrecht van 'buiten
landers' bij verkiezingen voor Provinciale 
Staten en Tweede Kamer te komen 
vóór de volgende te houden verkiezin
gen. 
De strijd tegen racisme en voor gelijke 
rechten zal een onlosmakelijk onderdeel 
moeten vormen van de politiek van de 
partij op alle terreinen. 

4. De CPN zal haar internationale contacten 
met politieke partijen en bewegingen 
moeten benutten om een gezamenlijk 
optreden tegen racisme en voor gelijke 
rechten te stimuleren. In de Europese 
Gemeenschap zijn hierover speciale 
mogelijkheden aanwezig, binnen en 
buiten het Europees Parlement. 
De strijd tegen racisme en voor gelijke 
rechten vereist actieve solidariteit met 
anti-racistische krachten elders in de we
reld. 

IV 
Stop USA-interventie in 
Midden-Amerika 

De CPN zal de komende periode speciale 
aandacht geven aan acties tegen de inter-
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ventie-politiek van de USA in Midden
Amerika en versterking van de solidariteit 
met het volk van Nicaragua en met de 
bevrijdingsstrijd in El Salvador. 

V 
Geen kernenergie 

De CPN zal in de komende periode meer 
energie stoppen in activiteiten op milieu
gebied. In de eerste plaats zal het er nu om 
gaan om de bouw van nieuwe kerncentra
les in Nederland te voorkomen. 
De CPN zal zich hiervoor inzetten, onder
meer door het actief steunen van landelijke, 
regionale en plaatselijke platforms tegen 
kernenergie. Daarnaast zet de CPN zich in 
voor de sluiting van de bestaande kerncen
trales en een schone democratische geor
ganiseerde energievoorziening. 

VI 
Machtsvorming voor een 
progressief program van ac
tie 
en alternatieven 

1. De CPN acht het noodzakelijk dat de 
regering van CDANVD zo snel mogelijk 
verdwijnt en na de verkiezingen niet te
rugkeert. 
De CPN zet zich daarvoor in en treedt 
op voor bundeling van krachten om te 
bereiken dat er een andere regering 
komt, en voor een regeringsvorming 
die berust op zulk een progressieve 
krachtenbundeling. 
Voor het tot stand brengen van een 
dergelijke krachtenbundeling is een 
zelfstandige inbreng en opvatting en 
organisatie onontbeerlijk. 
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2. Die krachtenbundeling is mogelijk ge
zien het feit, dat zich op een aantal 
punten, die wezenlijk zijn voor een 
andere regeringspolitiek, groeiende 
overeenstemming aftekent tussen pro
gressieve partijen en bewegingen. De 
CPN acht het van het grootste belang 
dat progressieve partijen die overeen
stemming gestalte geven in gezamenlij
ke acties en in een gemeenschappelijke 
inzet bij komende verkiezingen. 
Om het huidige kabinetsbeleid te keren 
en om recht te doen aan de groeiende 
overeenstemming in bewegingen zullen 
in elk geval centrale punten bij die ge
meenschappelijke inzet moeten zijn: 
• onvoorwaardelijke afwijzing van 

plaatsing van kruisraketten; 
• verdediging en vernieuwing van de 

sociale zekerheid, met garanties 
voor een zelfstandig inkomen; 

• bevorderen van drastische arbeids
tijdverkorting; 

• optreden tegen vreemdelingenhaat 
en voor positieverbetering van 
buitenlanders en zwarten; 

• afwijzing van de bouw van nieuwe 
kerncentrales. 

3. De CPN zal zich inzetten voor het tot 
standbrengen van een samenwerkings
akkoord voor een gezamenlijk program 
van alle progressieve partijen en bewe
gingen. Zo'n program heeft tot doel: 
a. coördinatie en stimulering van actie 

en gemeenschappelijk optreden te 
bevorderen; 

b. het huidige regeringsbeleid een halt 
toe te roepen; 

c. progressieve invloed in Raden, 
Staten en Parlement te versterken; 

d. inhoud te geven aan de hoofdpunten 
van een andere regeringspolitiek; 

4. De CPN meent dat bij het streven naar 
een samenwerkingsakkoord voor een 
samenhangend program, bestaande of 
zich ontwikkelende samenwerkingsver
banden op onderdelen een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren. 
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5. De CPN zal plaatselijk, regionaal en 
landelijke initiatieven nemen om het tot 
stand brengen van een progressief 
samenwerkingsakkoord te bevorderen. 
De CPN roept allen, die belang hebben 
bij, en verlangen naar een alternatief 
beleid, op om mee te werken aan het 
tot stand brengen van een samenwer
kingsakkoord voor een progressief pro
gram. 

6. De CPN zal initiatieven nemen en mee
werken aan die van anderen, voor het 
doorzetten van de dialoog over de di
verse programma's en strategieën van 
progressieve partijen en bewegingen. 

7. De CPN treedt op voor gezamenlijke 1-
mei vieringen die in het teken staan van 
democratische machtsvorming voor 
progressieve doeleinden. 

Verkiezingen 
8. De CPN zal actief deelnemen aan ver

kiezingen op alle niveaus en streeft 
daarbij naar versterking van de progres
sieve samenwerking, waarvan de con
cretisering van plaats tot plaats kan ver
schillen. 
Deelname aan verkiezingen voor expe
rimentele vertegenwoordigende orga
nen is afhankelijk van de situatie. 

9. De CPN streeft naar een gemeenschap
pelijke inzet van progressieve partijen 
bij de komende Tweede Kamerverkie
zingen. 
De CPN streeft naar en onderzoekt de 
mogelijkheden tot de volgende vormen 
van samenwerking. 
a. een gemeenschappelijk program op 

hoofdpunten van progressieve par
tijen; 

b. een lijstverbinding tussen alle pro
gressieve partijen; 

c. een gemeenschappelijk program en 
een gezamenlijke lijst met PSP, PPR, 
partijlozen en anderen die zich daar
toe aangetrokken voelen. Deze lijst 
moet nadrukkelijk openstaan voor 
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de inbreng vanuit progressieve be
wegingen. 

10. Bij het streven naar een gemeenschap
pelijke inzet van progressieve partijen 
bij de komende Tweede Kamerverkie
zingen, is een op basis van de eigen 
uitgangspunten en met duidelijke 
politieke keuzes geformuleerd verkie
zingsprogramma van de CPN een 
voorwaarde. 
Het congres draagt het partijbestuur 
op, op korte termijn een dergelijk ver
kiezingsprogramma te ontwerpen en 
door het middel van een conferentie 
ter beoordeling aan de partij voor te 
leggen. 

11. Het congres draagt het partijbestuur 
voorts op geregeld verslag te doen 
van bovengenoemde besprekingen en 
om op een geschikt moment in 1985 
een partijconferentie bijeen te roepen 
om de ervaringen en resultaten van de 
hiervoor onder 9. genoemde initatieven 
ter beoordeling aan de partij voor te 
leggen. 

VIl 
Versterking van de CPN 

1. Het congres draagt het partijbestuur op 
om in afwachting van een mogelijke 
nadere regeling in statuten en/of huis
houdelijk reglement, een regelmatig 
functionerend districtenoverleg op te 
zetten. Doel van dit overleg is: het be
vorderen van de partijdemocratie; o.a. 
door het uitwisselen van informatie en 
het bespreken van initiatieven van het 
partijbestuur. Uitgangspunten voor het 
functioneren van het districtenoverleg 
zijn: 
• de vergaderingen van het overleg 

worden voorbereid door het partij
bestuur dat tijdig de agenda en 
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eventuele andere stukken bekend 
maakt, zodat een goede voorberei
ding in districten mogelijk is; 

• de districtsbesturen kiezen een 
vaste vertegenwoordiging (eventu
eel op advies van een districtscan
terentie of afdelingenoverleg) en 
wijzen- afhankelijk van de agenda 
- distri ctsvertegenwoordigers aan 
rond specifieke onderwerpen; 

• de districtsvertegenwoordigers/ 
stersdienen aan hun districtsbe
stuur te rapporteren en leggen 
verantwoording af aan hun district; 

• het districtenoverleg kan gevraagd 
en ongevraagd advies uitbrengen 
aan het partijbestuur, waarop het 
gehouden is te reageren; 

• het districtenoverleg wordt even
eens bijeengeroepen wanneer 
tenminste 4 districten dit wensen. 

2. Het partijbestuur, onder wiens verant
woordelijkheid de lnndelijke ledenkrant 
verschijnt, dient te garanderen dat de 
ledenkrant het pluriforme karakter van 
de partij uitstraalt en dat inzicht wordt 
geboden in de menings-en besluitvor
ming in de partij en in het partijbestuur. 
Uitbreiding van de redactie en een 
hogere verschijningsfrequentie is daar
bij gewenst. Het congres geeft het par
tijbestuur opdracht om initiatieven in 
deze zin te ondernemen om zo de rol 
van de landelijke ledenkrant te vergro
ten. 

3. Het congres draagt het partijbestuur op 
om maatregelen te nemen om te komen 
tot herstel, respectievelijk oprichting 
van functionele partijgroepen en be
drijfsgroepen. Deze groepen hebben tot 
taak op een specifiek terrein de partijpo
litiek uit te werken en/of uit te dragen in 
overleg met het partijbestuur. 
Ook opdistricts-en afdelingsniveau is 
het wenselijk dat deze groepen functi
oneren. 
Deze groepen hebben de bevoegdheid 
advies uit te brengen aan besturen en 
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dienen regelmatig geraadpleegd te 
worden. Daarnaast hebben deze over
leggen de mogelijkheid om kandidaten 
voor te dragen voor alle bestuurlijke 
functies in de partij. Tevens hebben zij 
het recht zelfstandig hun opvattingen 
binnen en buiten de partij aan de orde 
te stellen. 

4. Het congres draagt het partijbestuur op 
om het functioneren van overleggroe
pen van vrouwen, van jongeren, van 
buitenlanders en van potten en flikkers 
te bevorderen en daartoe ruimte te 
scheppen. 
Deze groepen hebben de bevoegdheid 
advies uit te brengen aan besturen en 
dienen regelmatig geraadpleegd te 
worden. Daarnaast hebben deze over
leggen de mogelijkheid om kandidaten 
voor te dragen voor alle bestuurlijke 
functies in de partij. Tevens hebben zij 
het recht zelfstandig hun opvattingen 
binnen en buiten de partij aan de orde 
te stellen. 

5. Partijleden die onderling, bijvoorbeeld 
vanwege het delen van bepaalde min
derheidsopvattingen, overleg willen 
voeren hebben daartoe het recht, met 
inachtneming van de volgende uit
gangspunten: 
a. overleg rond minderheidsopvatting 

gaat uit van respect voor meerder
heidsbesluiten en de uitvoering daar
van; 

b. het bestuur wordt op de hoogte 
gesteld van het overleg; 

c. het overleg heeft een open demo
cratisch karakter en is toegankelijk 
voor de partij. 

6. Het congres draagt het partijbestuur op 
haar vergaderingen en werkzaamheden 
zo in te richten dat het recht doet aan 
het principe van openbaarheid. In af
wachting van nieuwe statuten wordt 
aan het partijbestuur zelf overgelaten 
hoe zij dit concretiseert. 

7. Het congres geeft het partijbestuur de 
opdracht om, in afwachting van nieuwe 
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statuten, beroepsmogelijkheden te 
openen voor leden van de partij. 

8. Het congres draagt het partijbestuur op 
in de partij een discussieronde te orga
niseren aan de hand van het door het 
aftredende partijbestuur gepubliceerde 
en eventueel nog toe te voegen nieuw 
materiaal ten behoeve van ontwerp-sta
tuten. Op grond daarvan dient het par
tijbestuur een definitief ontwerp voor te 
leggen ter behandeling op een volgend 
congres. 

9. Het congres draagt het partijbestuur op 
om een veelvormige propaganda en 
voorlichting te ontwikkelen met betrek
king tot de doelstellingen en activiteiten 
van de CPN. 

1 O.Het congres draagt het partijbestuur op 
om ook het winnen van leden en het 
oprichten van nieuwe afdelingen als 
een belangrijk doel van de partij te 
beschouwen en een ledenwerfcampag
ne te organiseren. 

11.Het congres draagt de partij op zorg te 
dragen voor een afdoende organisatie 
van de partijfinanciën: het bijhouden 
van een actuele ledenadministratie, het 
zorg dragen voor een vlotte contributie
inning (dit met inachtneming van de 
voor sommige partijgenoten noodzake
lijke geheimhouding), het organiseren 
van donatie- en andere financiële cam
pagnes zijn absolute voorwaarden voor 
het versterkt optreden van de partij 
voor haar politiek. 

12.AIIe aanwezige belemmeringen voor 
daadwerkelijke deelname van 'buiten
landse' leden aan CPN-activiteiten moe
ten worden weggenomen op alle ni
veaus. De partij zal hiervoor de noodza
kelijke voorwaarden moeten creëren. 
Het partijbestuur wordt opgedragen 
scholingsactiviteiten, in samenwerking 
met de partijgroep buitenlanders, op dit 
punt te continueren en te versterken. 

13.Het congres draagt het partijbestuur op 
om een inventarisatie te maken van de 
hedendaagse problemen waarmee 
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jongeren te maken hebben en die hun 
bestaan en toekomstperspectief beïn
vloeden. Het partijbestuur zal de op 
grond van de inventarisatie verworven 
inzichten toegankelijk maken voor de 
partij en voorstellen doen om verbete
ringen aan te brengen in de manier 
waarop de CPN de belangen van jonge
ren behartigt. 

14.De basis van de partijorganisatie ligt in 
de afdelingen. Het is daarom van het 
allergrootste belang dat het partijleven 
op afdelingsniveau wordt gestimuleerd 
en dat besturen zodanig optreden dat 
leden gemotiveerd worden aan de 
ledenvergaderingen deel te nemen. Het 
congres draagt de partij op te werken 
aan versterking van de positie van afde
lingen binnen de partij-organisatie. 

15.Het partijbestuur wordt opgedragen: 
a. speciale aandacht te geven aan het 

organiseren van scholing en studie 
in de partij; 

b. voorwaarden te scheppen voor 
verdere analyse- en theorievorming 
en voor de verwerking van de resul
taten daarvan in de partij; 

c. een abonneewerfcampagne voor 
het blad Politiek en Cultuur te orga
niseren. 

m.b.t. De Waarheid 

Op verschillende ledenvergaderingen en 
districtsconferenties is gesproken over het 
functioneren van de krant in het kader van 
de uitvoering van de besluiten van het 
28ste congres en het daarover vermelde in 
het verslag van werkzaamheden van het 
partijbestuur, opgenomen in de beschrij
vingsbrief. 
Tevens heeft een commissie van het partij
bestuur op grond van een aantal raadple
gingen in de partij een rapport opgesteld 
met betrekking tot dit onderwerp. De be
vindingen van de commissie leiden tot een 
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aantal aanbevelingen voor een nieuwe 
aanpak tot behoud en versterking van de 
krant. Daarbij blijft uitgangspunt de resolu
tie van het 28ste congres, hoofdstuk VIII 
over de noodzaak van verdediging en 
verbreding van het communistische dag
blad De Waarheid als dagelijks wapen 
tegen rechtse politiek en als platform voor 
discussie voor progressieve machtsvor
ming. Het gaat daarbij om een krant, die 
van betekenis is voor heel links. Het congres 
draagt het partijbestuur op om op basis 
van deze aanbevelingen initiatieven voor 
een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Deze 
aanbevelingen zijn: 
1. Het in regelmatig politiek overleg van 

de partijleiding, redactie en directie, 
ontwikkelen van doelbewuste campag
nes zowel wat de kernpunten van strijd 
betreft, als de versterking van lezerstal 
van de financiële basis en de krant. 

2. Het ontwikkelen van werkafspraken 
tussen redactie en districten met betrek
king tot het verbeteren van de bijdrage 
van de krant aan initiatieven die in ver
schillende delen van het land ontwikkeld 
worden. 
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3. Het herstellen van de situatie dat bij 
besturen van afdelingen, districten en 
de partijleiding een eigen politieke en 
organisatorische verantwoordelijkheid 
voor werving en propaganda voor de 
krant berust. Dit verzekert dat het op
nieuw als een taak van de partij wordt 
gezien De Waarheid te behouden en te 
versterken, waarbij het streven blijft ook 
buiten de partij medewerkers voor de 
werving voor de krant te winnen en de 
vorming van brede werfcollectieven te 
bevorderen. 

4. Het partijbestuur zou in overleg met de 
redactie de wegen moeten vinden om 
te komen tot een regelmatige positieve 
verwerking van de kritiek op de krant 
binnen en buiten de partij. 

5. De plannen voor een nieuwe aanpak 
dienen ter discussie te worden voorge
legd aan de partij op zo spoedig mogelijk 
te beleggen conferenties (regionaal en 
landelijk). 

Het congres roept de partij op, om op 
basis van die aanbevelingen zich in te 
zetten voor De Waarheid. 

29ste congres van de CPN gehouden op 1, 
2 en 3 maart 1985. 
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Toen in 1978 kardinaal Wojtyla uit Polen 
tot paus verkozen werd was iedereen 
verrast. Sinds 1523, toen de Nederlandse 
paus Adrianus stierf, kwam voor het eerst 
weer een niet-ltaliaan op de troon van 
Petrus. Het werd ook de eerste slavische 
paus en de eerste paus die afkomstig is 
uit een socialistisch land. Er werd druk 
gespeculeerd over het motief voor deze 
pauskeuze en het beleid van de nieuwe 
paus. Vooral de Vaticaanse politiek ten 
aanzien van Oost-Europa werd onderwerp 
van discussie. Er was een stroming die 
verwachtte dat onder Johannes Paulus 11 
de betrekkingen tussen het Vaticaan en 
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de socialistische staten verder genormali
seerd zouden worden en ook dat de be
trekkingen tussen katholieke kerk en staat 
in die landen zouden verbeteren. Een 
andere stroming verwachtte daarentegen 
een hardere, minder tot compromissen 
geneigde politiek ten aanzien van Oost
Europa. 

Na ruim zes-en-een-half jaar is er een goed 
beeld te vormen van de Oost-Europa-poli
tiek onder Johannes Paulus 11. Aan de 
hand van een reeks recente pauselijke 
bemoeienissen met Oost-Europa belichten 
we het Vaticaans beleid op dat punt. 

JOHANNES PAULUS 11 
EN OOST-EUROPA 

Met het Tweede Vaticaan Concilie werd 
een ommekeer teweeggebracht in de 
houding ten opzichte van de moderne 
politieke en ideologische stromingen. De 
vernieuwing en opening van de kerk maak
te het mogelijk de starre en algehele ver
oordeling van het 'atheïstisch Communis
me' onder Pius XII te veranderen in een 
dialoog en een meer pragmatische regeling 
van de verhouding tussen kerk en staat in 
de communistisch geregeerde landen. 
Kardinaal Cassareli maakte naam als archi
tect van de Vaticaanse 'Oostpolitiek', die 
onder Paulus VI (1963-1978) gestalte kreeg. 
Vooral zijn naam is verbonden aan de 
normalisering van de betrekkingen met 
Joegoslavië, de regeling van de kwestie 
Mindszenty in Hongarije en de erkenning 
van de Oder-Neisse-lijn als grens tussen 
de DDR en Polen (1972). 
Deze opening naar het Oosten valt samen 
met de ontspanning in de betrekkingen 
tussen Oost en West. Dit berust niet op 
toeval, de kerk staat immers 'in de wereld'. 

Alhoewel het Vaticaan zich op de eerste 
plaats bezighoudt met de pastorale zorg 
voor zo'n 800 miljoen katholieken over de 
hele wereld, in Noord en Zuid en in West 
en Oost, heeft het Vaticaan nooit buiten en 
boven de grote internationale politieke 
controverses gestaan. Politieke stelsels 
laten de katholieke kerk niet onverschillig, 
want van de aard van het politieke stelsel 
hangt mede de invloed en de pastorale 
mogelijkheden van de kerk af. 
Voor het Vaticaan speelt ook nog een rol 
dat zijn miljardenbezit vooral in de ver
schillende hoogontwikkelde kapitalistische 
landen belegd is en dat zijn financiële 
imperium vervlochten is met de economi
sche machtscentra in de Westerse wereld.' 
Hierdoor, maar ook door de ligging van 
Vaticaanstad en het gegeven dat West-

1. 'Gods Wil of Mafia', het boek van David Yallop 
over de vermoede moord op Johannes Paulus I 
(van Gennep, 1984), geeft een goed zicht op de 
financiële politiek van het Vaticaan. 
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Europa de bakermat van de katholieke 
wereldkerk vormt, werd de buitenlandse 
politiek van het Vaticaan sterk bepaald 
door de poltieke conjunctuur in West-Euro
pa. Hans Jacob Stehle concludeerde in zijn 
boek 'Die Ostpolitik des Vatikans' (1975): 
'Behoedzaam volgde het Vaticaan -steeds 
waar dat mogelijk was- de Oost-Europa
politiek van Westelijke staten; de Duitse, 
de Amerikaanse, de Franse.' (p. 402). 2 Voor 
de politiek ten aanzien van de socialistische 
staten is voor de katholieke kerk natuurlijk 
ook van belang dat daar Vdn staatswege 
een atheïstische levensbeschouwing wordt 
gepropageerd. 
De invloed van de kerken werd in die landen 
sterk teruggedrongen en onder een stali
nistisch bewind leidde de kerk veelal een 
ondergronds bestaan. 

De Poolse achtergronden van Wojtyla 

En dan komt een paus uit Polen, waar 
ongeveer 90 procent van de gelovigen 
katholiek is. Een belangrijk argument voor 
de keuze van Wojtyla zou geweest kunnen 
zijn dat hij uit een socialistisch land afkom
stig is, dus veel ervaring heeft met het 
werken onder de nieuwe maatschappelijke 
omstandigheden en wist om te gaan met 
communistische machthebbers. 
De directe bemoeienis van de katholieke 
kerk met het maatschappelijk leven in 
Polen werd sterk teruggedrongen. Maar 
toch bleef de Poolse kerk uitermate bestand 
tegen het offensief van de communisten 
en de rol van de katholieke kerk is in de 
Poolse samenleving groot gebleven. Het 
Poolse katholicisme kenmerkt zich door 
een grote geslotenheid, traditionele vroom
heid, trouw aan de hiërarchie en de paus 
en een bijzonder sterke identificatie van 
het katholicisme met de natie. Ondanks de 
behoudendheid in de leer bleek het Poolse 
katholicisme evengoed vitaal en aantrekke
lijk voor vele jongeren. Ook Ka rol Wojtyla 
stond, zoals alle Poolse bisschoppen, be-
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kend om zijn, in theologisch opzicht, con
servatieve opvattingen. 
Gezien het sterk persoonlijke stempel dat 
de huidige paus op de politiek van het 
Vaticaan drukt is het goed enige Poolse 
achtergronden te belichten. 
Meer dan in andere katholieke gebieden in 
Oost-Europa is in Polen de katholieke kerk 
verbonden geweest met de bevolking. 
Voor een deel kan dit verklaard worden uit 
de omstandigheid dat het grootste deel 
van Polen lange tijd overheerst is door 
niet-katholieke vreemde overheersers. De 
katholieke kerk gaf toen de ruimte voor het 
behoud van nationale taal en tradities. De 
clerus stond veelal aan de kant van het 
volk. In de Tweede Wereldoorlog namen 
vele priesters deel aan het verzet. 
Zoals elders keerde ook in Polen de katho
lieke kerk zich na de Tweede Wereldoorlog 
tegen de nieuwe maatschappelijke orde. 
De meeste Polen woonden op het platte
land, waar zowat iedere Pool katholiek is. 
De kerk was daar een machtige organisatie 
en kon een belangrijk politiek tegenwicht 
vormen voor de nieuwe machthebbers, 
die al snel geen andere politieke organisa
ties naast de communistische zouden dul
den. 
In het betrekkelijke isolement waarin de 
Poolse katholieke kerk verkeerde, kon zij 
haar gesloten en behoudende karakter 
bewaren. Van het Tweede Vaticaans conci
lie is in Polen weinig te merken. Van een 
dialoog tussen katholieken en de kleine 
protestante en orthodoxe minderheden is 
nooit sprake geweest; die is door de Poolse 
katholieke kerk nooit gewild. De Poolse 
natie is voor de Poolse katholieke kerk 
uitgesproken katholiek en er is in Polen 
eigenlijk geen plaats voor andere kerken 
dan de katholieke. 
Bij zijn bezoeken aan Polen zag de huidige 
paus de niet-katholieke kerken dan ook 
over het hoofd. 
In dit klimaat werd Wojtyla gevormd. Maar 

2. Hans Jacob Stehle; 'Die Ostpolitik des Vatikans' 
(1975), p. 402. 
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Wojtyla heeft zich in zijn Poolse omgeving 
ook onderscheiden. In vergelijking met 
kardinaal Wyszinksy en andere bisschop
pen was Wojtyla veel minder bereid tot 
samenwerking met de staat. Voor Wojtyla 
was het samenwerken met de niet-katho
lieke oppositie voor het bereiken van 
'mensenrechten' belangrijker dan het sa
menwerken met partij en staat voor 'natio
nale belangen'. 3 

Pools-Europese accenten in het Vaticaan 

Paus Johannes Paulus 11 bracht typisch 
Poolse accenten in. Bekend is zijn (Poolse) 
Mariaverering. Belangrijker voor ons on
derwerp is zijn nadruk op de missie van 
Europa: een verenigd christelijk Europa 
met een bijzondere rol voor de Polen. 
Johannes Paulus 11 noemt zich een slavi
sche paus en iedere Poolse katholiek weet 
wat daarmee bedoeld wordt, namelijk de 
door de 19e-eeuwse Poolse romanticus 
Julius Slowacki voorspelde paus, die Euro
pa en de wereld onder het teken van het 
christendom zal verenigen. Juist een slavi
sche paus moest kunnen bemiddelen 
tussen de twee grote tradities van Europa. 
'Hoewel er twee grote tradities zijn, die 
van het Westen en die van het Oosten, 
hebben wij Polen, die gedurende het hele 
millenium voor de deelname aan de Wes
terse traditie hebben gekozen- zoals ook 
onze Litouwse broeders deden -steeds de 
christelijke tradities van het Oosten gere
specteerd.' Aldus de huidige paus in Polen 
(3 juni 1979).4 

En voorts: 'Onder de Europese volkeren 
kan de Poolse natie bogen op een unieke 
ervaring, die onder ogen gezien moet 
worden vanwege de hardnekkigheid, waar
mee ze door de eeuwen heen haar christe
lijk geloof, volk, vaderland en cultuur te
genover de staat en de concrete politieke 
vormen van de maatschappij gesteld 
heeft.'5 

In Spanje zei de paus (1982): 'De geschie-
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denis van het ontstaan van de Europese 
naties verloopt parallel aan haar evangeli
sering, zodat de Europese identiteit niet te 
begrijpen is zonder het christendom.' 6 Hij 
ging in op de 'roem' van Europa, waartoe 
de paus ook 'het vermogen tot constructie
ve uitbreiding, ook in andere werelddelen' 
rekende. 6 

In een werelddeel waar het oostelijk deel 
geregeerd wordt door partijen die zich 
baseren op een marxistische ideologie is 
de houding van het Vaticaan ten aanzien 
van deze ideologie van belang. 
Paus Johannes Paulus 11 veroordeelt scher
per dan Johannes XXIII en Paulus VI het 
marxisme of het 'atheïstische communis
me'. Het atheïsme is volgens Johannes 
Paulus 11 het voornaamste gevaar voor de 
huidige mensheid. Het 'burgerlijk atheïsme' 
dat de paus vaak als 'Westers consumisme' 
betitelde ziet hij volgens Krims veeleer als 
een verschijnsel van moreel verval dat in 
principe te corrigeren is, in tegenstelling 
tot het communistisch atheïsme ofwel het 
'atheïsme in zijn ideologische vorm'. 7 

Kenmerkend is ook de opwaardering die 
anti-communistische katholieke lekenorga
nisaties als Opus Dei, de Malteser Ridder
orde en Comunione e Liberazione onder 
het bewind van Johannes Paulus 11 hebben 
ondervonden. 8 

De paus en Polen 

Wojtyla werd in 1978 tot paus gekozen, 
bezocht in 1979 Polen en in 1980 ontstond 

3. Adalbert Krims; 'Wojtyla; Programm und Politik 
des Papstes', Pahi-Rugenstein Verslag, Keulen, 
1982, p. 30. 

4. Krims; o.c., p. 46 
5. idem; p. 47 
6. Adalbert Krims; 'Herderlijk reizen als politiek 

middel', Opstand 1983.'3, p. 74, 75; hij verwijst 
naar de Osservatore Romano, 26.11.1982 

7. A. Krims; 'Wojtyla .. ', p. 51, 52. 
8. Adalbert Krims; 'Wojtylas Kampf gegen die The

ologie des Befreiung', in Beiträge für Deutsche 
und Internationale Politik, 2/1985, p. 207 en Time, 
p. 41 4-2-1985. 
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de vrije vakbond Solidarnosc. Velen legden 
een verband tussen deze voor Polen zo 
belangrijke gebeurtenissen. 
Jerzy Turowicz, een vertrouweling van de 
paus, schreef: 'Het pelgrimsbezoek van 
Johannes Paulus 11 aan Polen, waar hij met 
liefde en enthousiasme, maar ook met 
kalmte en waardigheid werd ontvangen, is 
het enige moment in 35 jaar, waarin het 
land zich werkelijk vrij kon uitdrukken en 
kon tonen wat het is. Dit heeft een definitief 
nieuwe situatie geschapen. Het is onbe
twistbaar dat Polen na deze reis van de 
paus niet meer hetzelfde is als vroeger. 
Toch is er geen direct oorzakelijk verband 
tussen het bezoek van de paus aan zijn 
vaderland en de opkomst van Solidarnosc. 
Op de eerste plaats is de opkomst van 
Solidarnosc te verklaren uit maatschappe
lijke misstanden en een falende regerings
politiek. Maar evengoed voelden vele 
Solidarnosc-activisten zich gesteund door 
een katholieke kerk die een belangrijke 
tegenmacht vormde en alleen al door haar 
aanwezigheid een zekere ruimte had ge
schapen voor oppositionele activiteiten. De 
keuze van een Poolse paus betekende 
zeker een geweldige stimulans en een 
vergroting van het zelfvertrouwen van 
vele, niet alleen katholieke Polen. Bekend 
is de beeltenis van de paus in vele Solidar
nosckantoren. 
De paus heeft zich overigens vaak, ook na 
de staatsgreep van 13 december 1981, ten 
gunste van Solidarnosc uitgesproken. Bij 
het bekend worden van de malafide prak
tijken van de Italiaanse bankier Calvi werd 
ook duidelijk dat het Vaticaan miljoenen 
dollars aan Solidarnosc had geschonken.9 

Zou zo'n schenking denkbaar zijn geweest 
in geval van een Braziliaanse vakbond die 
in conflict zou raken met de katholieke 
oligarchie in dat land? De schenking zou 
ondenkbaar zijn geweest onder het bewind 
van Johannes XXIII of Paulus Vl. Zij ver
meden uitdrukkelijk een directe inmenging 
in de socialistische landen. 
Niet dat de huidige paus teruggrijpt naar 
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de koude-oorlogs-politiek van paus Pius 
XII. Johannes Paulus 11 is voor een gesprek 
met de heersende machten in Oost-Europa, 
maar dat moet een gesprek zijn op basis 
van gelijkwaardigheid, waarbij ook van 
kerkelijke zijde eisen gesteld moeten kun
nen worden. 
Johannes Paulus 11 en het Poolse episco
paat hebben overigens nooit aangestuurd 
op een directe en openlijke confrontatie 
met de staatsmacht. Alhoewel de kerk 
Solidarnosc moreel ondersteunde, heeft zij 
steeds een zekere afstand tot die organisatie 
bewaard en deze werd groter naarmate de 
kloof tussen de Poolse regering en Solidar
nosc zich verdiepte en er een machtsva
cuum ontstond. Het lag ook in de traditie 
van de Poolse kerk zich niet direct met de 
landspolitiek in te laten, wat niet betekende 
dat zij geen politieke rol gespeeld heeft. 
Voor een begrip van de Vaticaanse Oost
Europa-politiek is ook de geschiedenis van 
het kerkelijke landbouwfonds interessant. 
Tijdens het tweede pausbezoek aan Polen, 
juni 1983, berichtte de pers over de over
eenstemming die paus Johannes Paulus 11 
en de Poolse leider Jaruzelski bereikt had
den over het stichten van een door de 
Poolse kerk beheerd fonds ter ondersteu
ning van de Poolse private landbouw die 
driekwart van de grond omvat en voor 83 
procent van de landbouwproduktie zorgt. 10 

Kardinaal John Kroll, een Amerikaan van 
Poolse komaf, die de paus begeleidde op 
zijn Poolse pelgrimage, bevestigde voor de 
Amerikaanse televisie dat het programma 
voorziet in 5 miljard dollar aan ontwikke
lingshulp aan de Poolse landbouw over 
een periode van 5 jaar. Deze 5 miljard 
dollar moesten uit het Westen komen, de 
helft daarvan zou moeten worden geleverd 

9. Zie o.a. Arno Tausch; 'Neue Literaturzu den Hin
tergründen Vatikanischer Politik, in Kritisches 
Christentum, november 1984, p. 24-28. 
D. Yallop, o.c., p. 294 
A. Krims; 'Achtergronden van het pausbezoek', 
in Oost Europa Verkenningen, juni 1983, p. 54 



Politiek en Cultuur 

door de verschillende regeringen. 10 

Enige tijd later was in de pers het volgende 
te lezen: 'De Verenigde Staten hebben 
grote belangstelling voor de pogingen van 
de katholieke kerk in Polen een fonds voor 
de ontwikkeling van de landbouw te be
ginnen. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de 
gevolgen voor het sociale systeem in Polen 
van het door de kerk beheerde investe
ringsfonds.' (NRC-Handelsblad) 11 voorts 
werd bericht 'dat de Amerikaanse regering 
via privékanalen op de hoogte zou zijn 
gehouden over de plannen. Zo is kardinaal 
Krol I na het bezoek van de paus aan Polen 
bij Reagan geweest.' In 1984 stelde Reagan 
het congres voor 10 miljoen dollar hulp te 
geven aan het fonds." 
Bovenstaande mag duidelijk maken waar
om er bepaalde bezwaren bij de Poolse 
regering leven ten aanzien van genoemd 
fonds. Er waren dan ook tal van geschil
punten. Volgens regeringswoordvoerder 
Urban wil de Poolse regering dat het nieu
we landbouwfonds geleid zal worden door 
een gemengde commissie (niet door de 
kerk alleen) en dat ook de staatssector zal 
profiteren van het fonds. 13 

Tot nu toe is niet veel van het fonds te
rechtgekomen. Van de vijf miljard dollar 
die men daarvoor wil opbrengen, was 
begin 1985 nauwelijks 28 miljoen dollar 
voor 'proefprojecten' beschikbaar. Ook 
deze kwamen, hoewel het parlement op 6 
april 1984 een stichtingswet had goedge
keurd, nog niet op gang. 14 

Bovenvermeld voorstel van Reagan tot 
hulpverlening aan de Poolse landbouw 
werd gedaan op een moment dat nog niet 
alle Amerikaanse sancties tegen Polen, 
ingesteld na de staatsgreep, waren opge
heven. 
Ook over de sancties waren er contacten 
tussen het Vaticaan en de Amerikaanse 
regering. 'Sinds de afkondiging van de 
staat van beleg in Polen in december 1981 
is er herhaaldelijk gesproken tussen het 
Vaticaan en de Amerikaanse regering over 
kwesties als hulp aan Polen en de econo-
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mische sancties.' 16 'Nadat hij twee per
soonlijke brieven van Reagan op de hoogte 
was gesteld, reageerde hij in een antwoord 
op 4 januari vorig jaar met het uitspreken 
van steun van de Heilige Stoel voor acties 
die het verlangen van de Polen naar vrijheid 
steunen.' (NRC-Handelsblad 1 augustus 
1983). 
Vanaf zijn ambtsaanvaarding heeft Johan
nes Paulus 11 zich intensief met zijn vader
land beziggehouden. Dit ondervond weer
stand bij de Vaticaanse Curie, maar ook bij 
het Poolse episcopaat. Onder die druk 
verminderde, vooral na 1980, de bemoei
enis met Polen, alhoewel dat land sterker 
dan onder vorige pausen het Vaticaan blijft 
bezighouden. Genoemde voorbeelden 
laten zien dat de paus zich in Polen zeker 
niet alleen met pastorale aangelegenheden 
bezighoudt. 

Hongarije 

In Hongarije is de samenwerking tussen 
de katholieke kerk en de staat bijzonder 
goed, 'bijna harmonisch' te noemen. De 
Hongaarse kerk zegt de Hongaarse soci
alistische samenleving te accepteren en de 
bisschoppen participeren in maatschappe
lijke organisaties van de socialistische 
staat, zoals de Vredesraad en het Patriotisch 
Front. Kardinaal Lekai verklaarde onlangs 
dat in Hongarije 'de methode haar waarde 
bewezen heeft volgens welke stappen die 
gedaan kunnen worden, eerst achter de 
coulissen besproken worden en men, als 
men tot overeenstemming is gekomen, als 

10. NRC-Handelsblad, 1 juli 1983 
11. idem, 1 augustus 1983 
12. idem, 22 september 1984 
13. Hans Jacon Stehle; 'Kerk en staat sinds het 

tweede bezoek van de paus', in Internationale 
Spectator, oktober 1984, p. 585 

14. NRC-Handelsblad, 20-2-1985 
16. idem, 1 augustus 1983 
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partners naar buiten treedt om de resulta
ten openbaar te maken.' 17 

Dit is de politiek van kleine stapjes die 
volgens het Hongaarse episcopaat vele 
vruchten heeft afgeworpen: meer kerken
bouw, betere priesteropleidingen, beter 
godsdienstonderwijs etcetera. 
Alhoewel de Hongaarse katholieke kerk in 
de leer uiterst traditioneel is en in dit opzicht 
te vergelijken met de Poolse kerk, oefent 
zij minder aantrekkingskracht uit op de be
volking. 
Dit is onder andere te verklaren uit bijzon
dere historische omstandigheden: de 
Hongaarse clerus koos bijvoorbeeld in het 
verleden vaak de kant van de heersende 
machten; de Hongaarse primaat was vroe
ger zelfs de plaatsvervanger van de koning. 
Voorts vervult de katholieke kerk geen 
nationale symboolfunctie. De Hongaarse 
natie is niet bijna uitsluitend katholiek (60 
procent van de gelovigen) en de katholieke 
kerk vervult momenteel niet de rol van een 
belangrijke politieke tegenmacht. 
Al twee maanden na zijn aantreden deed 
Johannes Paulus 11 het Hongaarse episco
paat het nauwelijks verhulde verwijt van 
aanpassing. Volgens Krims viel juist het 
Hongaarse model niet in de smaak bij de 
paus: 18 'In deze context is het interessant 
twee brieven van de paus uit de zomer van 
1982 te vergelijken, waarin gesproken 
wordt over het probleem van de 'basisge
meenten'. De één was gericht aan de Nica
raguaanse, de ander aan de Hongaarse 
bisschoppen. In beide gevallen gaat het 
om basis-gemeenten, die zich oppositio
neel opstellen tegenover de bisschoppen. 
De Nicaraguaanse basisbeweging verte
genwoordigd het door de 'bevrijdingsthe
ologie' geïnspireerde concept van de 'volks
kerk', ze ondersteunt de sandinistische 
revolutie en staat derhalve lijnrecht tegen
over de aartsbisschop van Managua. 
In Hongarije gaat het om basisgemeenten 
die enerzijds een pacifistische stellingname 
kiezen en anderzijds de 'aanpassing' van 
de hierarchie aan de communistische staat 
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bekritiseren. Voor hen is de ware kerk in 
een atheïstische staat in laatste instantie 
eigenlijk alleen als 'schuilkerk' voorstelbaar. 
In het geval van Nicaragua stelde Johannes 
Paulus 11 zich ondubbelzinnig op achter de 
aartsbisschop. Hij veroordeelde conceptie 
van een 'volkskerk' en eiste van alle katho
lieken onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
aan de bisschoppen. In de brief aan de 
Hongaarse bisschoppen stelde de paus 
weliswaar ook vast, dat de gemeenten 
principieel aan de band met de bisschoppen 
moeten vasthouden, maar anderzijds 
maande hij de bisschoppen nadrukkelijk 
aan, de basisgemeenten te ondersteunen 
en te beschermen.' 1

" 

De paus heeft tot nu toe niet direct inge
grepen, omdat hij zich waarschijnlijk aan 
de toezegging van Paulus VI wil houden 
dat de Hongaarse bisschoppen zelf hun 
politieke betrekkingen met de staat moch
ten regelen. Maar de vraag is hoe de vol
gende bisschopsbenoeming in Hongarije 
zal uitvallen. 
Maar ook in Hongarije opteert het Vaticaan 
nog steeds voor een gesprek met de staat. 
In het Hongaarse politieke weekblad Ma
gyarország schreef Ferenc Várnai (nr. 6, 
1985): 'Wat de betrekkingen tussen de 
Hongaarse Volksrepubliek en het Vaticaan 
aangaat, was het enkele jaren geleden nog 
onvoorstelbaar, dat de paus de leider van 
het staatssecretariaat voor kerkvragen van 
een socialistisch land zou ontvangen. Der
gelijke instituties van de socialistische 
landen werden namelijk door enkele in
vloedrijke kringen in het Vaticaan tot in het 
jongste verleden als middel voor de onder
drukking van de kerk beschouwd. 
Alleen al het gegeven ontvangen te worden 
weerspiegelt het feit dat zelfs de Heilige 
Stoel er niet meer omheen kan te erkennen 
dat de katholieke kerk onder de huidige 

17. Budapester Rundschau, nr. 26, 1983 
18. A. Krims in de bundel 'Polen; kerk, paus en op

positie', u'1tgave Werkgroep Oost Europa Projek
ten/Pax Christi 1983, p. 38 
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Hongaarse verhoudingen een mogelijk 
raamwerk voor haar activiteiten vond, die 
het religieuze leven en de ondersteuning 
van het socialistisch vaderland in gelijke 
mate dient. En het laat ook zien dat de 
'Oostpolitiek' van het Tweede Vaticaans 
Concilie, die een opening in de richting 
van de socialistische landen inleidde, on
danks het versterkte conservatisme, niet 
afgebroken is. 19 

Dit zijn inschattingen die ook in publikaties 
uit de DDR, Polen en de Sowjet-Unie te 
vinden zijn. De vraag is in hoeverre achter 
deze terughoudendheid in kritiek geen 
kerkpolitieke overwegingen schuilgaan. 20 

Tsjechoslowakije, de Sowjet-Unie en de 
DDR 

In Tsjechoslowakije, waar het grootste 
deel van de gelovige bevolking katholiek is 
(68 procent, dat wil zeggen 2 miljoen prak
tizerende katholieken), is de verhouding 
tussen de katholieke kerk en regering al 
lange tijd uitermate gespannen. Veel bis
schopsposten (negen van de dertien) zijn 
vacant (de door Rome voorgedragen kan
didaten werden steeds door Praag afgewe
zen), veel kandidaten voor het seminarie 
konden niet worden toegelaten, beperkin
gen op het godsdienstonderwijs, een on
dergrondse kerk etcetera. 
Herhaalde malen liet de huidige paus zijn 
bezorgdheid over Tsjechoslowakije blijken. 
Hij bad bijvoorbeeld voor de vrijheid van 
godsdienstuitoefening in Tsjechoslowakije 
wat hem het verwijt van de Tsjechasla
waakse autoriteiten opleverde zich in te 
mengen in de binnenlandse aangelegen
heden van hun land. 
Anders dan in de buurlanden werd in de 
Tsjechoslowaakse pers de paus fel bekriti
seerd. Tribuna noemde paus Johannes 
Paulus 11 zelfs de meest reactionaire en 
meest anti-rnmmunistische paus van deze 
eeuw. Tribuna herinnerde eraan dat de 
paus nog net jaar daarvoor (1983) twee 
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Tsjechoslowaakse emigranten tot bisschop 
heeft gewijd en dat de paus een radiostation 
zou hebben opgezet dat 'laster' uitzendt 
naar Tsjechoslowakije en de geestelijkheid 
in Oost-Europa oproept de leiding te nemen 
bij acties tegen de verschillende regerin
gen. 
In 1982 verbood de paus in het kader van 
een algeheel verbod voor priesters lid te 
zijn van politieke priesterverenigingen, 
Tsjechoslowaakse priesters lid te zijn van 
de organisatie 'Pacem in Terris', die in 
vredesvraagstukken het beleid van de 
Tsjechoslowaakse regering ondersteunt. 
De helft van de 3.200 priesters waren lid 
van deze organisatie. Na het pauselijk 
verbod daalde dit aantal tot 5 procent in 
1984.21 

Vorig jaar nodigde Kardinaal Tomasek de 
paus uit om in mei 1985 naar Tsjechoslo
wakije te komen. De paus aanvaardde 
deze uitnodiging, maar de reis kon niet 
doorgaan omdat er geen uitnodiging volg
de van de Tsjechoslowaakse regering. 
Ditzelfde overkwam de paus ook met de 
Sowjet-Unie. De paus kreeg van de sowjet
autoriteiten narnelijk geen toestemming 
om in augustus 1984 naar het katholieke 
Litouwen te gaan ter gelegenheid van de 
500ste sterfdag van de patroonheilige van 
Litouwen, Sint Casimir. 

19. vertaald opgenomen in Budapester Rundschau, 
nr. 9, 1985 

20. Volgens mededelingen van A. Krims aan de au
teur kan zijn boek over paus Johannes Paulus 11 
(zie noot 1) niet in de DDR worden uitgegeven. 
Hij vermoedde dat zijn boek te kritisch is over de 
huidige paus en daarmee, in geval van publika
tie, de relaties met het Vaticaan en de katholieke 
gemeenschap kunnen verstoren. 
Opmerkelijk is ook de gematigde toon die de 
Sowjetauteur J. R. Grigulevic in zijn boek 'Die Pa
epste des Jahrhundert' (Moskou, 1984) aanslaat 
als hij het heeft over de politiek van de huidige 
paus ten aanzien van Oost-Europa en het vre
desvraagstuk; 'Heute ist das Papsttums nicht 
mehr eine Festung des kalten Krieges, die er bis 
Papst Johannes XXIII nog gewesen war.' (p. 
535). 'Auch bei Johannes Paulus 11 gibt es 
freundliche Gesten den Vertretern der sozialisti
sche Welt gegenüber.' (p. 535) 

21. NRC-Handelsblad, 5 augustus 1983 en 18 april 
1984 
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We moeten hierbij bedenken dat Litouwen, 
in 1942 door de Sowjet-Unie geannexeerd, 
een lastige republiek is met een levendig 
nationalisme. Litouwen is in de nabijheid 
van Polen gelegen en heeft lange histori
sche banden met dat land. Kerkrechtelijk 
valt zelfs nog een flink stuk Litouwen onder 
de Poolse kerk. 
Toen Solidarnosc ontstond werd het ook 
in Litouwen onrustig. In Sowjetpublikaties, 
is voor wat Polen betreft, vaak een verband 
gelegd tussen politiek oppositionele activi
teiten en de katholieke kerk. In verband 
met het geweigerde pausbezoek is het ook 
van belang te memoreren dat het Vaticaan 
nog steeds het begrip 'Baltische staten' 
erkent en ook nu nog een vertegenwoordi
ger van de Litouwse staat onder haar Corps 
Diplomatique telt 
Een pausbezoek aan Hongerije is voorlopig 
niet te verwachten. Tijdens gesprekken 
tussen vertegenwoordigers van de Hon
gaarse staat en het Vaticaan bleek dat 
beide zijden het niet gunstig achten aan te 
sturen op een pausbezoek aan Hongarije.22 

Voorts enkele woorden over de DDR, waar 
1.3 miljoen katholieken wonen. Januari 
1983 trad de katholieke kerk in de open
baarheid met een herderlijk schrijven over 
de vredesproblematiek. De bisschoppen 
stelden in hun verklaring dat een oorlog 
met moderne massavernietigingswapens 
immoreel en verwerpelijk is; ze pleitten 
voor wederzijdse controleerbare ontwape
ning van de beide machtsblokken; ze ver
oordeelden de wapenwedloop en twijfel
den aan de legitimiteit van een 'rechtvaar
dige oorlog'. Op veilige afstand van hun 
protestante broeders kwamen ze alsnog 
op voor gewetensvrijheid van dienstwei
geraars, pleitten ze voor verruiming van 
vormen van vervangende dienstplicht en 
keerden ze zich tegen het 'Wehrkunde'-on
derwijs op de scholen. 
Niet eerder had de katholieke kerk in de 
DDR in het openbaar zo'n duidelijke kritiek 
op de staat De bisschoppen onthielden 
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zich vroeger van bemoeienissen met de 
'atheïstische communisten'. 
Binnenkerkelijke ontwikkelingen hebben 
daartoe mede geleid, maar de doorslag 
voor dit optreden gaf de paus. In oktober 
1982 zijn de bisschoppen voor hun verplicht 
vijfjaarlijks ad-limina-bezoek naar Rome 
geweest Tijdens dit bezoek drong Johan
nes Paulus 11 er op aan dat de bisschoppen 
openlijk stelling zouden nemen in de vre
desdiscussie in de DDR. 
De Osservatere Romano, de krant van het 
Vaticaan, heeft de pauselijke oproep in de 
publiciteit gebracht. Zo schreef het blad: 
'Bijzonder actueel is ook het antwoord van 
de kerk op de vragen van vooral jonge 
mensen naar de inhoud van de vrede, 
zoals Christus hem verkondigd, geleefd en 
gegeven heeft, alsook naar de concrete 
manier waarop wij in de huidige situatie 
dichter bij de vrede kunnen komen. Hier
over zou ook een gedachtenwisseling met 
de evangelische kerk moeten worden 
geprobeerd.' Na zo'n duidelijk terechtwij
zing moesten de bisschoppen wel. 23 

Tot slot 

Aan de hand van een aantal voorbeelden 
van pauselijke ingrepen is geïllustreerd 
hoe Johannes Paulus 11 de Oost-Europa
politiek van het Vaticaan een eigen gezicht 
gegeven heeft, alhoewel hij het uitgangs
punt van de onder Paulus VI gevoerde 
Oost-Europa-politiek blijft volgen. Dat 
betekent dat ook de huidige paus in gesprek 
wil blijven met de socialistische staten om 
praktische verbeteringen voor de katholieke 
kerk tot stand te brengen. 
Eerder is opgemerkt dat het Vaticaan zich 
in eerste instantie als 'geestelijke macht' 
(met pastorale doeleinden) ziet, maar zich 
tevens als deel opvat van de westelijke we
reld. 

22. Budapester Rundscha u, nr. 9, 1985 
23. Der Spiegel, nr. 2, 1983, p. 41 
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Nu is Johannes Paulus 11 een Pool en ziet 
zichzelf ook als deel van de maatschappe
lijke processen in Polen, waar hij actief wil 
handelen en ingrijpen. Vooral in Polen 
heeft hij een directe politieke bemoeienis 
en wel op een wijze die onder zijn voor
gangers ondenkbaar zou zijn geweest. 
Polen kreeg een centralere rol in de Oost
Europa-politiek van het Vaticaan en in de 
wereldkerk. Dit betekent voor de andere 
Oosteuropese landen wel een gesprek 
maar geen politieke bindingen met de 
heersende machten (geen 'aanpassing'). 
De kritiek op het marxisme en atheïsme is 
scherper geworden. 
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Voorts lijkt er minder speelruimte te komen 
voor de nationale episcopaten en meer 
directe bemoeienissen vanuit het Vaticaan. 
Hoewel Cassaroli nog steeds in functie is, 
lijkt zijn figuur meer op de achtergrond te 
raken. Cassaralis onder Paulus VI geënta
meerde 'Oostpolitiek' kon niet verder uit
gebouwd worden. In de plaats van Cassa
ralis stille diplomatie is er het geruchtma
kende optreden van Johannes Paulus 11 die 
zijn Poolse maatstaven op heel Oost-Euro
pa wil laten toepassen. 

Hans van Zon 
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LA GRANDE BARRICADE, 
KUNSTBELEID IN CRISISTIJD 

I 
'Van verschillende kanten is veel energie 
gestoken in actie, verzet tegen afbraak, 
verdedigen van wat er was, proberen 
regeringsmaatregelen te verzachten of uit 
te stellen. Daarbij hebben we soms met 
hand en tand zaken verdedigd waar we 
zelf ooit kritiek op hadden. Gesloten gele
deren is het parool in die strijd. Maar zo'n 
klimaat werkt verstarrend op het denken 
over wat we eigenlijk zouden willen, wat 
gewenst en wat óók mogelijk is. Alle ener
gie, gestoken in wat we niet willen kan 
ook aangewend worden om te onderzoe
ken wat we wèl willen: de contouren van 
een cultuurbeleid voor de tweede helft 
van de jaren tachtig.' 

Met deze woorden opende Evelien Eshuis, 
lid van de Tweede Kamerfractie van de 
CPN de conferentie La Grande Barricade, 
kunstbeleid in crisistijd op 16 maart 
jongstleden in de Populier in Amsterdam. 
De conferentie was belegd door de cul
tuurgroep van de CPN, een groep die 
bestaat uit mensen die allen op verschil
lende wijze betrokken zijn bij diverse secto
ren van kunst en van cultuurbeleid. Er 
waren bijna honderd mensen aanwezig op 
de conferentie, afkomstig uit heel Neder
land, werkzaam in verschillende kunstsec
toren en actief in verschillende beroepsor
ganisaties. 
Aanleiding voor de bijeenkomst was de in 
brede kring levende ongerustheid over de 
gevolgen van het huidige beleid van WVC 
onder minister Brinkman voor de positie 
van kunstenaars en kunstenaressen en 
voor het culturele leven in Nederland. In 
de begeleidende conferentiemap was dit 

beleid gekenschetst als het loslaten van de 
verantwoordelijkheid van de overheid voor 
het scheppen van de voorwaarden voor 
een vrije ontwikkeling van kunst. 
CDA en VVD doen steeds meer een beroep 
op het particuliere initiatief en op een
niet bestaande- vrije markt voor kunst. 
Tegelijkertijd worden door de regering
ondanks pleidooien voor overheidsant
houding inzake het culturele leven- ver
gaande inhoudelijke keuzen gemaakt inzake 
ontwikkelingen in de kunstensector. 
Dit regeringsbeleid past in een politieke 
campagne tegen de verzorgingsstaat die 
tot doel heeft om de taken van de overheid 
op sociaal en cultureel gebied over te 
hevelen naar de particuliere sector en het 
gezin. Het ministerie van WVC vormt een 
ideologische spil in deze campagne. 
Er is in dit verslag geen ruimte om hier 
dieper op in te gaan. Geïnteresseerden 
verwijzen wij naar de conferentiemap en 
naar de artikelen die in de voorbereiding 
verschenen zijn in Oe Waarheid.' 

1. De conferentiemap La grande barricade is nog 
te bestellen bij de CPN, Hoogte Kadijk 145, 1018 
BH Amsterdam, 020-225773. Deze map kost 
f5,-. 
In Oe Waarheid verschenen de volgende artikelen 
ter voorbereiding van de conferentie: 
'Niet de plaats van het loket, maar de aard van 
de loketbediende', Jan Rogier over de plaats van 
kunst in het ministerie van WVC, 5 maart 1985; 
'Wat gebeurde er op 13 februari 1985', Marius 
Ernsting over de BKR, 8 maart 1985; 
'Kunst is een gekeurd commentaar', interview 
met Cox Habbema, 12 maart 1985; 
'De kunst en de wet', Jan Kassies over de kun
stenwet, 15 maart 1985; 
'Wat socialisme en realisme met kunst te maken 
heeft', Wim Jurg over het kunstbeleid van de 
CPN sinds de Tweede Wereldoorlog (recensie) 
16 maart 1985; 
'Maak er een barricade van creativiteit van', 
verslag van Joost Divendal van de cultuurconfe
rentie, 18 maart 1985. 



Politiek en Cultuur 

Door de cultuurgroep waren een aantal 
stellingen aan de conferentie voorgelegd. 
De eerste ging in op de gedachte dat kunst 
een recht is. 'Zoals er een recht op bijvoor
beeld onderwijs bestaat, bestaat er ook 
een recht op kunst.' Een uitgangspunt dat 
consequenties heeft voor de taak van de 
overheid. 
Het tweede thema dat in de stellingen aan 
de orde kwam ging over de achtergrond 
van het feit dat het kunstbeleid onder WVC 
valt. Gepleit werd voor 'een departement 
dat cultuuroverdracht en maatschappijver
nieuwing draagt', en dat ervoor borg kan 
staan dat het cultuurbeleid niet onderge
schikt is aan de economische conjunctuur. 
Het derde thema behandelde de infrastruc
tuur die noodzakelijk is voor een veelzijdige 
ontwikkeling van het kunstleven. Het stelde 
ook het probleem van een kunstwet aan 
de orde en zette zo'n idee af tegen de 
plannen voor een brede cultuurwet die bij 
WVC leven. 
Ten vierde werd de positie van de Raad 
voor de Kunst ter discussie gesteld. Het 
ging daarbij om de vraag naar de verhou-

11 
Een veld met tulpen 

De conferentie ving aan met een inleiding 
van de actrice en regiseuse Heleen van 
Meurs. Zij hield een levendig betoog, waar
in zij begon met kritiek op het feit dat men
sen geen tijd meer krijgen voor het nood
zakelijke creatieve proces dat voor kunst 
vereist is. ledereen heeft haast een doel te 
bereiken, om zich waar te maken, om 
resultaten te behalen. Lukt iets eens niet, 
dan verspeel je kansen op nieuw werk; 
heb je succes, dan word je soms overladen 
met plannen en verwachtingen en is er 
ook weer geen tijd voor een groeiproces, 
voor bezinning. 
Ook kritiseerde Heleen van Meurs het feit 
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ding tussen betrokkenen uit de kunsten
sector en de politiek. Niet alleen voor de 
Raad voor de Kunst, ook voor adviesorga
nen op andere niveau's, BKR-commissies 
etcetera speelt het probleem van de moge
lijkheden en bevoegdheden. Zeker in deze 
tijd van bezuinigingen. 
De laatste stellingen behandelden het 
kunstenaarsbeleid van deze regering. Dit 
beleid wordt gekenmerkt door afnemende 
mogelijkheden voor beroepsuitoefening 
van beeldend kunstenaars en voor podi
umkunst en verkleining van de opleidings
mogelijkheden voor de verschillende sec
toren. 

Met deze thema's (teveel om op één dag 
te bespreken!), hoopte de cultuurgroep 
voldoende materiaal te hebben aangedra
gen voor een gerichte discussie over het 
regeringsbeleid. Ter conferentie zou blijken 
dat de kwesties van het kunstenaarsbeleid, 
de kunstenwet en de deelname van kun
stenaars/kunstenaressen van adviesorga
nen de meest hete hangijzers zijn van het 
moment. 

dat kunstenaars zich met kunstbeleid bezig 
moeten houden. Naar haar mening diende 
dat overgelaten te worden aan kunstmin
nende derden en dienden kunstenaars en 
kunstenaressen zich in de eerste plaats 
bezig te houden met mensen, met kunst, 
met het creëren van een kunstvriendelijk 
klimaat. Kunstbeleid staat immers gelijk 
met vergaderen, structuren uitzetten, be
sluiten nemen met volle agenda's en lange 
besluitenlijsten. 
Kunstenaars ontmoeten elkaar teveel in 
dergelijke beleidsmatige omgevingen in 
plaats van dat zij met elkaar over kunst 
praten, aldus Heleen van Meurs. 
Ingaand op de economische crisis stelde 
zij dat kunstenaars er niet de veroorzakers 
van zijn; dat er geen enkel causaal verband 
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bestaat tussen kunstenaars en crisis. Het is 
onzin om te veronderstellen dat economi
sche crisis en materiële ontberingen een 
gunstiger klimaat voor kunstenaars en 
kunstenaressen zouden scheppen. Dat 
beeld is mede veroorzaakt door romanti
sche verhalen over bijvoorbeeld de kom
mervolle levensomstandigheden van Vin
cent van Gogh, en wordt door de huidige 
beleidsmakers wel gebruikt om hun af
braakbeleid ten aanzien van de werkom
standigheden van kunstenaars en kun
stenaressen te legitimeren. 
Heleen van Meurs maakte de vergelijking 
tussen de kweek van tulpen en kunst. 
Voordat die ene prachtige zwarte tulp 
werd gekweekt moesten er velden vol 
tulpen bloeien. De regering wil alleen die 
zwarte tulp, exportkwaliteit, en doet net 
alsof daar die velden vol tulpen niet voor 
nodig zijn. Alsof topkunst (wat dat ook is) 
te isoleren zou zijn van een veel breder 
kunstvriendelijk klimaat waarin zich talloze 
initiatieven kunnen ontwikkelen. 
In verband hiermee pleitte ze voor een 
basisloon voor kunstenaars en kunstena
ressen. Er ontstaat, aldus Heleen van 
Meurs, een onvruchtbare twee-klassen
maatschappij: zij die betaald werk hebben 
en zij die dat niet hebben en nooit meer 
zullen krijgen, waarbij verlies van zelfre
spect dreigt. Als utopie schetste zij een 
beeld van een toekomstige regeringsmaat
regel, waarbij bij wijze van proef voor de 
gehele bevolking, aan kunstenaars en 
kunstenaressen een basisloon werd uitge
keerd, schouwburgen en andere instellin
gen open werden gesteld en materiaalkos
ten werden vergoed. Dan zou de machts
concentraties van directeuren en zakelijk 
leiders worden gebroken, dan zouden de 
kunstenaars en kunstenaressen en hun 
werk centraal staan in plaats van het bestel, 
het bedrijf, de functionarissen. 
'Breek het bestel open, laat de anarchie 
toe: eindigde Heleen van Meursen sloot 
af met een citaat uit het toneelstuk 'Het 
huis van Bernarda Al ba' van Garcia Lorca. 
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Een moeder zegt daar: 'Ik denk niet. Er zijn 
dingen, die kun je niet en die mag je niet 
denken. Ik geef bevelen.' 
De vrouw, Bernarda Al ba zit zelf gevangen 
in een systeem dat haar dochters zal ver
nietigen. Met deze uitspraak probeert ze 
het met al haar kracht toch te verdedigen. 
Van Meurs betrok dit op de beleidsmakers 
en waarschuwde ertegen dat zij deze uit
spraak in de toekomst na zouden gaan zeg
gen. 

De- soms heftige- plenaire discussie 
over dit verhaal spitste zich toe op twee 
kwesties: is het terecht om zo'n onder
scheid te maken tussen kunstenaars en 
kunstenaressen enerzijds en ambtenaren 
en andere mensen anderzijds; en moeten 
kunstenaars en kunstenaressen wel of niet 
in raden en commissies gaan zitten. 
In deze beide vragen liep het hele complex 
van vraagstukken over de positie van kun-· 
stenaars en de inhoud van kunst door 
elkaar. Een zakelijk leider van een toneel
gezelschap wierp het dilemma op waarvoor 
hij zich geplaatst zag als hij te weinig mid
delen kreeg toegewezen voor de plannen 
van zijn groep. Moet er dan maar niks 
gebeuren of moet er geroeid met de riemen 
die er zijn? Een beeldend kunstenaar bracht 
in verband hiermee naar voren dat hij er 
een tegenstelling in vond zitten dat er wel 
geëist werd dat kunstenaars een vast inko
men hadden van de staat, maar de betut
teling werd afgewezen. 
Onafhankelijkheid van subsidies vergrootte 
naar zijn mening de vrijheid van kunst. 
Weliswaar waren de materiële omstandig
heden misschien niet optimaal, maar die 
zijn onderdeel van het bezig zijn met kunst, 
klinken door in het produkt, maken kunst 
vanuit een protestbenadering mogelijk. 
Bij de er op volgende discussies in groep 1 
en groep 2 over de kunstenwet die de 
Kunstbond FNV heeft voorgesteld keerde 
dit thema uitgebreid terug. Het vraagstuk 
van de deelname van kunstenaars aan 
beleidseemmissies en adviesorganen 
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werd in groep 3 verder besproken. Wat 
daarbij plenair al wel duidelijk werd was, 
dat er sprake is van grote verschillen tussen 
de verschillende sectoren van kunst. Een 

111 
De groepsdiscussies en 
afsluitende plenaire 
bijeenkomst 

Groep 1. Overheidsbemoeienis versus pri
vatisering 

Aanwezig waren ongeveer 30 personen. 
Deze groep sprak, in tegenstelling tot wat 
de titel aangeeft, meer over overheidsbe
moeienis dan over privatisering, en vervol
gens meer over het 'aandeel' dat kunste
naars zouden moeten hebben in die over
heidbemoeienis dan over de overheidsbe
moeienis op zichzelf. Daarmee overlapte 
groep 1 voor een deel het terrein van groep 
3: de kunstenaars en de adviesraden. 
Vastgesteld werd dat kunstpolitiek voor
waardescheppend moest zijn en dat de 
overheid dus een taak had in deze. Dit was 
in de inleiding niet naar voren gekomen. 
Kunstenaars kunnen zich niet isoleren van 
politiek en maatschappij, want de politiek 
bemoeit zich wel met hen. En er is, zo 
werd gesteld, geen politieke werkzaamheid 
voorstelbaar zonder overlegstructuur. Dan 
immers zouden zelfs de vakbonden over
bodig zijn, alsof er geen CAO's, ook in de 
kunstwereld, tot stand gebracht zouden 
moeten worden. Als de kunstenaars er 
zich niet mee bemoeien, wie doet het dan? 
Een statenlid voor de CPN werkte dit nog 
verder uit door te stellen dat zij, daar zij 
direct betrokken was bij het verlenen van 
subsidies, grote behoefte had aan bemoei
enis van kunstenaars met de politiek. 
Er werd tegengeworpen dat bijvoorbeeld 

groter begrip van deze verschillen zou 
voor de gehele kunstwereld van belang 
zijn! 
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de vakbonden al met al maar een log ge
beuren waren en niet zoveel voor- bij
voorbeeld- beeldende kunstenaars hadden 
bereikt. En bovendien dat de jongeren zich 
van de vakbonden afkeerden. 
Algemeen vond men dat als kunstenaars 
zich in adviesraden gingen begeven, daar 
twee noodzakelijke voorwaarden bij gesteld 
moesten worden. Ten eerste moest dat 
democratisch gebeuren (in samenspraak 
met 'de achterban' dus) en ten tweede 
moest hierbij altijd getracht worden om 
meer geld voor de kunsten op tafel te 
krijgen. Met andere woorden: kunstenaars 
zouden zich niet tegen elkaar uit moeten 
laten spelen door het goed te vinden dat 
er slechts kleine potjes geld worden ver
deeld. 
Hierop werd toch weer ingebracht dat bij 
die 'kleine potjes' kunstenaars niet weg 
moesten lopen. Immers, zo werd als voor
beeld gegeven, als de beeldend kunste
naars inclusief de BBK zich niet hadden 
bemoeid met de 20 miljoen die door WVC 
aan het beeldend kunstbeleid is toebedeeld, 
dan zou het met de verdeling van dat geld 
slechter afgelopen zijn. 
Meer toegespitst: als de kunstenaars op 
regionaal niveau zich er niet mee hadden 
bemoeid dan hadden de gemeenten, veel 
meer dan nu het geval is, het bedrag in de 
grote pot van het welzijnswerk geworpen. 
De ingewikkelde zaak nog eens overziend, 
werd gesteld dat er in de verhouding kunst
politiek altijd een principiële spanning 
aanwezig is, en ook altijd zal blijven. Men 
kan zich afschermen van de politiek, bij
voorbeeld uit terechte weerzin tegen bu
reaucratie en overregulering, maar dat zou 
fundamenteel gezien onjuist zijn. Kunste
naars moeten zich ermee bemoeien want 
met bemoeienis staat of valt het democra-
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tische gehalte van de samenleving. 
In reactie hierop werd de rol van de staat 
ten aanzien van de kunsten geschetst, 
mede met het oog op de nieuwe ontwikke
lingen waarbij een verschuiving van de 
staat naar particulieren is waar te nemen. 
Dat kan zeer positief zijn (neem maar eens 
het voorbeeld van het particulier initiatief 
dat een verzetsmuseum tot stand heeft 
gebracht), maar uiteindelijk heeft de staat 
te waken voor de continuiteit. De gevaren 
van 'privatisering' liggen in het enkele 
voorbeeld besloten van Shell, die op dit 
moment een- sterk 'gekleurde'- tentoon
stelling in het onderwijsmuseum organi
seert. 
Aangetekend werd wel dat de staat welis
waar voor de continuïteit heeft te zorgen, 
maar dat ze dit absoluut niet doet ten 
aanzien van de kunsten met een klein 
publiek, zoals bijvoorbeeld de geïmprovi
seerde muziek. Deze dringt niet door tot de 
-uiteindelijke toch electoraal bepaalde
politiek. 
Tenslotte werd de vraag gesteld, hoe die 
bemoeienis met de politiek, waar een 
overgrote meerderheid van de groep voor 
te vinden was, gestalte zou moeten krijgen. 
Met andere woorden, op welke manieren 
zouden kunstenaars tot machtsvorming 
kunnen komen, om niet te zeggen tot 
vorming van een grande barricade. 
Allereerst werd betoogd dat helaas heden 
ten dage in tegenstelling tot de jaren zestig 
en zeventig het artistiek protest te veel 
achterbleef en dat dit weer in ere hersteld 
zou moeten worden. De verschillende 
sectoren in de kunst zouden als kunste
naars, in het belang van de kunst, weer 
moeten gaan protesteren. En niet moeten 
zeggen, laat ons nu maar gewoon kunst ma
ken. 
Vervolgens werd betoogd dat kunstenaars 
in ieder geval zich niet moeten laten uit
spelen tegen andere bevolkingsgroepen, 
maar zich juist met die groepen moesten 
zien te verbinden. Voorts werd er de nadruk 
op gelegd dat men zich ook zou moeten 

verbinden met allerlei groeperingen die 
een cultureel belang hebben. 
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Als men de cultuur verdedigt moet men 
verbonden sluiten met alle cultuurminnen
de groepen en dit niet als alleen maar van 
links komend claimen. 
Als laatste werd benadrukt dat er nog een 
manier was om de barricade op te gaan en 
dat was het nemen van autonome initia
tieven. De geschiedenis leert dat dit, bij
voorbeeld in de krakerswereld, prima lukt 
en men moest dus 'gewoon doen'. 
Hierop werden twee tegenwerpingen ge
maakt. Een actrice zette uiteen dat zij dat 
wel zou willen, maar dat zij gewoon niet 
mocht werken met behoud van uitkering. 
En voorts werd er tegenin gebracht dat het 
initiatieven nemen uiteraard als positief 
moest worden aangemerkt, maar dat er 
ook gevaren in zaten. Immers, als je de 
gelukte initiatieven ten voorbeeld stelde 
(en de vele mislukte, die er natuurlijk ook 
zijn, oversloeg), dan kwam je in het VVD
vaarwater terecht van de krantenjongen 
die miljonair wordt. Dat zou kunst als 'sur
vival of the fittest' worden. 

Groep 2. Kunstbeleid en cultuurpolitiek 

Aanwezig waren zo'n 25 à 30 mensen. 
Vooraf was de Kunstenbond gevraagd een 
vertegenwoordiger te sturen die een uitleg 
kon geven van het jongste initiatief van 
deze organisatie om te komen tot een 
kunstenwet De discussie werd geopend 
met deze uitleg en er door bepaald. 
De uitleg: Het idee voor een kunstenwet is 
al oud. Een jaar geleden ontstond binnen 
de Kunstenbond het plan om tegenover de 
afbrokkeling van de BKR iets offensiefs te 
doen op het punt van het recht van kunste
naars (alle, dus niet alleen beeldende) op 
leven en werken. Van daaruit werd het 
idee van de kunstenwet weer opgepakt. De 
hoogleraar Van Maarseveen had in een 
artikel betoogd dat het ontwerpen van een 
dergelijke wet feitelijk een fluitje van een 



Politiek en Cultuur 

cent moest zijn en zo kwam men bij hem 
terecht met het verzoek tot een voorstel. 
Hij ging op het verzoek in. 
De Kunstenbond heeft zijn voorstel over
genomen met alleen wat wijzigingen in 
artikel 5 waarin de Kunstenbond de garantie 
voor kunstenaars op leven en werk wilde 
hebben vastgelegd. Die garantie komt neer 
op bijstand-plus. Het voorstel is een wet 
op hoofdlijnen die een aantal basisprincipes 
regelt. De wet is beperkt tot de kunsten, 
niet tot zoiets breeds als de cultuur. Het 
uitgangspunt is dat het niet meer dan 
normaal is dat er, zoals een onderwijswet, 
ook een kunstwet is. Op basis van dit voor
stel wil de Kunstenbond het gevecht om 
de financiering aangaan. 
Daarop ontbrandde de discussie. 
Die discussie ging hoofdzakelijk over dat 
artikel 5 en in mindere mate over net on
derscheid kunstenwet-cultuurwet 
Vraag aan de Kunstenbond: betekent dit 
dat de BKR wordt opgegeven? Antwoord: 
het is realistisch in te schatten dat de BKR 
verdwijnt. 
Vraag aan de Kunstenbond: met het losla
ten van de BKR ruil je de WSW-norm in 
voor de bijstandsnorm; hoe durf je dat te 
verkopen? Antwoord: het loslaten van de 
WSW-norm geeft tenminste enige kans 
van slagen; de discussie moet nu gaan 
over de hoogte van de extra beroepson
kostenvoorziening en het vrij te laten ver
dien-bedrag daar bovenop, en als het een 
beetje wil moet de zaak zo weer in de 
buurt van de WSW-norm komen. 
Een aanvulling: twee jaar geleden is er 
doorgekomen dat via de sociale dienst ook 
niet-beeldende kunstenaars een extra 
vergoeding kunnen krijgen; die regeling 
zou je kunnen uitbreiden door nu de solli
citatieplicht af te schaffen. 
Algemenere vraag: hoe toets je wie al of 
niet voor zo'n regeling in aanmerking 
komt? 
Antwoord: een minimale oplossing is dat 
kunstenaars die nu al in een of ander fonds 
zitten, en daar uit de boot vallen, vervolgens 
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een beroep op de bijstand-plus kunnen 
doen; een andere oplossing is het instellen 
van nieuwe toetsingscommissies. 
Algemenere vraag: door zo'n artikel 5 laat 
je ook het contraprestatie-element vallen; 
heeft de overheid dan geen plicht tot 
openbaarmaking? 
Antwoord: deze kwestie ligt voor de ver
schillende kunsten nogal verschillend. 
Een samenvatter van de discussie: de 
beeldende kunstenaars zien alleen hoe de 
BKR verdwijnt, de niet-beeldende kunste
naars zouden met erkenning in de bijstand 
al heel blij zijn. 
Een andere samenvatter: artikel 5 is niet 
een beroepserkenning van kunstenaars 
maar een nood-oplossing voor kunstenaars 
die hulp nodig hebben. 
Bovenstaande discussie speelde zich voor 
een belangrijk deel af tussen vertegen
woordigers van de BBK en de Kunsten
bond. De discussie over het onderscheid 
kunstenwet-cultuurwet had minder het 
karakter van een conflict. 
Vraag: in Amsterdam zijn we juist bezig 
met het maken van een cultuurregeling, 
dat is toch goed? 
Antwoord: een cultuurwet wordt een brij; 
ook de Raad voor de Kunst adviseerde tot 
een kunstenwet 
Vraag uit de museawereld: voor ons is er 
niks, wij zouden voor een cultuurwet zijn. 
Antwoord: onder een brede kunstenwet 
vallen ook bibliotheken en vele musea; de 
grens ligt bij het museum voor land- en 
volkenkunde. Een ander antwoord: het . 
gaat er nu om de autonomie van de kunsten 
te stellen ten opzichte van het welzijnster
rein. 
Nog een antwoord: een keuze voor een 
kunstenwet en niet een cultuurwet is een 
kwestie van politieke strategie; niemand 
betwist de verbindingen met de cultuur als 
geheel, en zo haal je in elk geval de 'k' bin
nen. 
En zo groeide er in deze discussie zowaar 
zoiets als een consensus op het begrip 
'brede kunstenwet'. 



Politiek en Cultuur 

Een suggestie: maak een raam-cultuurwet 
en plaats daarbinnen een kunstenwet, de 
onderwijswet, de wet op de bibliotheken. 
Een hartekreet: vergeet de kunstzinnige 
vorming niet, die is al bijna wegbezuinigd. 

Groep 3. De positie van adviesraden 

Aanwezig waren 17 personen. 
Naar aanleiding van het inleidend betoog 
van Heleen van Meurs werd de cruciale 
vraag gesteld: wie mogen nóg wel in 
adviescommissies zitting nemen, als zowel 
de kunstenaars zelf, alsook de beleidsma
kes, de politici en zeker de zakelijk leiders 
zouden moeten worden buitengesloten? 
Kunstenaars kunnen wel degelijk in staat 
worden geacht een deskundig oordeel uit 
te spreken over het werk van hun collega's, 
zo werd gesteld. Het gevaar van vriendjes
politiek, verstarring, valt te voorkomen 
door een evenwichtige en regelmatig 
wisselende samenstelling. 
Ervaringen op het gebied van de literatuur 
met de toekenning van werkbeurzen tonen 
aan dat dat prima kan werken. Daartegen
over stonden de ervaringen van met name 
beeldend kunstenaars. Door decentralisatie 
van overheidstaken komt een groot deel 
van de beslissingsmacht te liggen bij pro
vinciale en locale overheden. In veel plaat
sen worden praktizerende kunstenaars uit 
de adviescommissie geweerd. De invloed 
van kunstenaars op het kunstbeleid in ons 
land wordt daardoor sterk teruggedron
gen. 

De vraag werd gesteld of deelname van 
kunstenaars aan commissies de garantie 
biedt dat het goed gaat. De ervaringen met 
verschillende BKR-commissies leren dat 
deze al snel als uitvoerend comité functi
oneren van een bezuinigingspolitiek. 
Daartegenover werd gesteld dat het wat al 
te makkelijk is de commissies als de grote 
zondebok af te schilderen. Veel commissies 
hebben een beperkte adviserende taak en 
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weinig bevoegdheden. Geëist mag worden 
dat ze de ruimte die ze hebben zo goed 
mogelijk benutten. 
Het is beter dat kunstenaars zitting nemen 
in adviesorganen dan dat het wordt over
gelaten aan 'amateurs en hobbyisten'. 
Subsidies in de kunstensector fungeren als 
correctie op de vrije markt. Adviesorganen, 
samengesteld uit deskundigen op het 
betreffende terrein, vormen een zekere 
garantie daarvoor. Door hun invloed op de 
subsidiëring kunnen adviescommissies het 
marktmechanisme enigszins bijsturen. 
Juist nu pleidooien voor privatisering de 
overhand dreigen te krijgen binnen een 
aantal partijen hebben deze commissies 
alle politieke steun nodig die ze kunnen krij
gen. 
Het werd positief beoordeeld dat advies
commissies meewerken aan herverkave
lingsoperaties (orkesten, toneel). Op deze 
manier worden middelen vrijgemaakt om 
nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Het 
probleem is te garanderen dat het vrijge
maakte geld ook inderdaad beschikbaar 
blijft voor de kunsten. Als het beschikbare 
budget niet kan groeien, dan is herverka
veling noodzakelijk om verstarring te voor
komen. Onvermijdelijk worden daarbij 
belangen tegen elkaar uitgespeeld. De 
traditionele CPN-politiek van het 'niets 
tegen elkaar uitspelen' werd in dit verband 
als in wezen conservatief betiteld, omdat 
daarmee het bestaande niet ter discussie 
wordt gesteld. 
Maar op dit terrein bleken bij uitstek de 
verschillen te spelen die bestaan tussen de 
verschillende beroepsgroepen. 
In zijn algemeenheid werd geconcludeerd 
dat het in de eerste plaats een politieke 
vraag is als alleen maar binnen vastgestel
de budgetten geld kan worden verdeeld 
dat op zich onvoldoende is. 
Het is de taak van politieke partijen die een 
ander kunstbeleid voorstaan, om oog te 
hebben voor de materiële en politieke 
voorwaarden waarbinnen adviesorganen 
en andere commissies moeten werken, en 
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om de adviezen die daar vandaan komen 
in dat licht te beoordelen. Gebeurt dat niet, 
dan zullen veel kunstenaars het gevoel 
houden dat ze' burgemeester in oorlogstijd' 
zijn en wordt het probleem van verdeling 
van geld en uitvoering van het beleid ten 
onrechte op hun bordje gelegd. 

De afsluitende plenaire bijeenkomst 

De plenaire middag-bijeenkomst werd 
allereerst gebruikt voor een beknopte 
verslaggeving van de discussies in de 
groepen. De resterende tijd werd benut 
om verder te praten over de vraag uit 
groep 1 hoe de bemoeienis van kunste
naars met de politiek er uit zou kunnen of 
moeten zien; de vraag dus naar de contou
ren van de zo gewenste Grande Bàrricade. 
Deze discussie was voor de meeste aan
wezigen waarschijnlijk de minst bevredi
gende. 
De verwachtingen over wat een dergelijke 
conferentie op zou kunnen of moeten 
leveren liepen teveel uiteen of waren te 
vaag, niet het minst bij de organisatoren 
zelf, voor wie het hele gebeuren in sterke 
mate het karakter van een verkenningstocht 
had. Dat de zaak ook inderdaad ingewikkeld 
is werd nog eens benadrukt door opmer
kingen in de discussie, dat de dag opnieuw 
duidelijk had gemaakt hoe groot de ver
schillen binnen de kunstwereld zijn: niet 
alleen de politieke meningsverschillen 
tussen individuen en organisaties, maar 
ook de enorme verschillen in situatie tussen 
de diverse kunstsectoren. Groot winstpunt 
was in elk geval dat zo veel sectoren er 
waren en dat er naar elkaar geluisterd 
werd. 
Twee punten kwamen in deze afsluitende 
ronde vooral naar voren. Het eerste was 
het eventuele onderscheid tussen kunst
producenten en -consumenten en wat je 
daar politiek mee aan moet. Sommigen 
ontkenden het bestaan van een dergelijk 
onderscheid: 'ik, als kunstenaar, heb het 

177 

over communicatie, niet over produceren, 
dat is een commerciële term.' Anderen 
wezen er op dat er ondertussen wel een 
beleidsverschuiving aan de gang is weg 
van de producenten: de pleidooien van 
Brinkman voor 'de consument', de uitlating 
ook van Kosto van de PvdA dat het toch 
uiteindelijk de kunstafnemer is om wie 
alles is begonnen. De verwachting werd 
uitgesproken dat er een restauratie in 
aantocht is van 'produceren voor een niet
kritisch publiek'. 
Het tweede discussiepunt was de relatie 
tussen kunstenaars en uitkeringen: het 
verbod op werken als je als kunstenaar 
'trekt', de mogelijkheid en of wenselijkheid 
van het sluiten van coalities met andere 
genieters van bijvoorbeeld bijstand, de 
frustraties van het niet erkend worden in je 
beroep. 
En daarmee werd de discussie beëindigd 
met een vrij grote overeenstemming over 
het feit dat een eventuele kunstenwet 
tenminste de erkenning van dat beroep 
moet vastleggen en dat een inkomensre
geling niet het karakter van een uitkering 
mag hebben. Een onderwerp waarover de 
komende tijd politieke initiatieven nodig 
zullen zijn. De conferentie zelf slaagde er 
niet in dergelijke initiatieven te formuleren. 
Er zal echter zeker op doorgegaan worden. 

De volgende personen waren als schrijvers/ 
sters, notulisten, voorzit(st)ers, organisato
ren bij de conferentie betrokken: 

Pieter Appel, Peter Berman, Marianne 
Braun, Florian Diepenbrock, Joost Diven
dal, Evelien Eshuis, Wim Jurg, Susan Le-

, gêne, Biek van Rooy, Coco Snoek, Thewis 
Wits, Sirnone Walvisch, Sjaak Willems. 
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ATV TUSSEN STRATEGIE 
EN POLITIEK 

Het 29ste congres schijnt de CPN-geschie
denis in te gaan als het congres van de 
harmonie, het gebrek aan scherpe kantjes 
en vooral van het gemis aan politiek vuur
werk. Een teleurstelling voor ae buiten
wacht, een zucht van verlichting voor het 
grootste deel van de binnenwacht. 
Dat gold ook voor de discussie over sociaal
economische strijd en de prioriteit van 
drastische ATV (25 uur) met behoud van 
loon daarbinnen. De oorspronkelijk voor
liggende resolutietekst was in de voorbe
reiding met amendementen overladen, 
waarvan een groot deel een gunstig pré-ad
vies meekreeg. De uiteindelijke resolutie
tekst werd dan ook evenwichtiger, radicaler 
en politieker dan de oorspronkelijke en 
daarmee een concrete uitwerking van de 
uitgangspunten, zoals vastgesteld op het 
nog vers in het geheugen liggende pro
gramcongres. 

Over één stukje tekst binnen die resolutie 
liepen de meningen echter uiteen. Naar 
mijn mening niet toevallig, omdat het hier 
ging om de concrete actuele strijdpraktijk 
voor ATV, de relatie met de vakbeweging, 
andere bewegingen en de rol van de CPN 
binnen de ATV-strijd. De vraag waarom 
juist binnen dit hoofdstuk op dit punt een 
uitspraak in de resolutie moest komen 
over de actuele eisen vanuit de vakbewe
ging binnen de actuele CAO-strijd, terwijl 
het toch ging om het vaststellen van de 
hoofdterreinen van strijd de komende 
jaren, 'als actuele uitwerking van eerder 
ontwikkelde stellingnamen, die hun volle
dige geldigheid behouden', leek mij een 
belangrijke. 
Ik beschouwde het stukje tekst als het 

vastleggen van een standpunt met betrek
king tot een doel op korte termijn en een 
invulling van het begrip machtsvorming 
met betrekking tot ATV, dat wel eens haaks 
zou kunnen staan op de ATV-besluitvor
ming op het programcongres en op de 
rest van de voorliggende resolutie, de 
gunstig-gepréadviseerde amendementen 
meegenomen. 
Dát terwijl er sinds het programcongres op 
alle niveaus van de partij, binnen allerlei 
ledenvergaderingen en werkgroepen, 
binnen de praktijk concrete standpunten 
en strategieën richting drastische ATV, 
met hele grote stappen, behoud van loon 
en herbezetting waren uitgewerkt. Het was 
dan ook niet voor niets dat de resolutie 
van daaruit o.a. geamendeerd werd en op 
bijna alle punten gunstig werd gepréadvi
seerd. Behalve dan op dit punt. 
Ik verbaasde me er dan ook over, maar 
eigenlijk ook niet echt; want precies over 
het standpunt dat in dit stukje tekst tot 
uiting kwam en het standpunt dat in het 
negatief-gepréadviseerde amendement 
verwoord was, was de discussie rond ATV 
binnen de CPN steeds gegaan het afgelo
pen jaar tussen de twee congressen. Aan 
de ene kant veelal door vrouwen eindeloos 
herhaald, overal en nergens binnen de 
partij: 25 uur, grote stappen anders bereik 
je niets, 32 uur als minimale tussenstap, 
brede machtsvorming is voorwaarde voor 
het realiseren van die doelstelling, en dan 
bestaande uit alle groepen die daar direct 
belang bij hebben, enz. (zie allerlei versla
gen in ledenkranten, discussiestukken, 
ATV-vrouwenkrant, etc.). 
En van de andere kant: alleen op 36 uur 
kun je een brede machtsvorming tot stand 
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brengen, we mogen al blij zijn als we 36 
uur halen, want waarschijnlijk is niets 
realiseerbaar gezien het standpunt van de 
ondernemers en het feit dat de massa niet 
meer wil inleveren. 
Vrouwen werden hiermee in de hoek ge
dreven van vakbandsvijandigheid en inle
veraars. Een hoek waar we ons steeds 
uitvochten via eindeloze debatten, artikelen, 
bijdragen op conferenties, manifestaties 
en via de CPN-vrouwen ATV-krant. De 
vrouwenconferentie leverde een resolutie 
op en die werd de basis voor amendemen
ten op het hoofdstuk sociaal-economische 
strijd. Alle amendementen werden overge
nomen in de préadvisering, behalve alweer 
dit ene. 
Concreet ging het om de volgende tekst in 
de ontwerpresolutie: 'Tegen deze achter
grond beschouwt de CPN steun aan de 
komende vakbondsstrijd voor 36 uur met 
behoud van loon noodzakelijk. Dat is de 
basis voor machtsvorming voor de stap 
naar 32 uur.' Op deze tekst werd driftig 
geamendeerd. Uiteindelijk stonden op het 
29ste congres twee amendementen op dit 
punt centraal in de discussie. 
Het eerste: 'De CPN is van mening dat de 
eerstvolgende stap gericht moet zijn op 
een 32-urige werkweek. Als noodzakelijke 
voorwaarde voor brede machtsvorming 
voor ATV steunt de CPN de huidige vak
bondsacties voor 36 uur met behoud van 
loon.' Dit amendement kreeg een gunstig 
pré-advies. 
Het tweede: 'Tegen deze achtergrond 
ondersteunt en stimuleert de CPN actief de 
strijd voor 25 uur, met als mogelijke grote 
tussenstap 32 uur. In dat perspectief steunt 
de CPN de vakbondsstrijd voor ATV. Om 
ATV in die omvang te realiseren, ziet ze 
brede machtsvorming als een noodzakelijke 
voorwaarde.' Dit kreeg een negatief pré-ad
vies. 

Het strategiedebat 

Het negatief gepréadviseerde amendement 
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-waarvan ik overigens een van de indie
ners was o.a. binnen het kader van het 
bovenstaande- was volgens mij de enige 
duidelijke consequente uitwerking van het 
program, de verder ontwikkelde discussie 
en praktijk met betrekking tot ATV (ook 
historisch gezien) en van een communisti
sche politiek in de richting van het doel: 
drastische ATV met behoud van loon. 
Hoewel de discussie over de genoemde 
amendementen en de verschillende stand
punten die daar een rol in speelden een 
kwestie van accentverschillen genoemd 
werden, gaat het naar mijn mening om 
iets meer dan accentverschillen, maar wel 
degelijk om verschillende strategische 
opvattingen, verschillende beoordelingen 
en standpunten. Het is dan ook jammer 
dat die op het congres nauwelijks aan de 
orde zijn geweest. 
Het lijkt me noodzakelijk dat dat debat 
verder gevoerd wordt binnen de CPN. Het 
feit dat het negatief-gepréadviseerde 
amendement met een kleine meerderheid 
werd aangenomen, betekent immers nog 
geen sluiting van de discussie. Binnen dat 
kader zal ik hieronder proberen duidelijk te 
maken waarom wij het negatief-gepréadvi
seerde amendement hebben ingediend en 
verdedigd, want er zitten nog meer aspec
ten aan dan ik hierboven heb weergege
ven. 
Niet alleen binnen haar program, maar 
ook binnen haar korte-termijn strategie en 
doelen op korte termijn, zal de CPN haar 
rol duidelijk moeten formuleren. 
Niet als een wachtster op, of aansluitster 
bij initiatieven van anderen, niet als een 
ondersteunster op het moment dat er 
ergens een beweging ontwaakt, maar als 
initiatrice, stimuleerster en activeerster. 
Dat op basis van haar uitgangspunten, 
doelstellingen en perspectief. 
Een open deur? Ja en neen. Een nieuwe 
papieren tijger? Ja en neen. Waarom stond 
dat dan niet in de tekst; zeker omdat tekst 
en praktijk nooit hetzelfde zijn. Gezien de 
praktijk van de besluitvorming van het 
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programcongres zou het dan ook niet 
meer dan logisch geweest zijn dat het 
actieve initiatief en de ondersteuning van 
de partij in eerste instantie in en bij drasti
sche ATV, met grote stappen en behoud 
van loon, zou gelden. 
En dat is niet alleen een formeel argument, 
in de zin van 'aangenomen is aangenomen' 
en wat aangenomen is moet weer overal 
terugkomen, zeker als de discussie die 
richting verder uitwerkt, maar ook een 
politiek argument. 
In de oorspronkelijke tekst en in het gunstig 
gepréadviseerde amendement komt na
melijk een opvatting over de relatie korte
en lange-termijn doelen en een daarmee 
samenhangende strategie tot uiting -die 
daarmee in feite wordt vastgelegd -die ik 
op zijn zachtst gezegd niet zo revolutionair 
en te pragmatisch vind en die ik bovendien 
niet erg vind getuigen van inzicht in de 
geschiedenis van de arbeidersbeweging. 

De korte en lange termijn 

Een communistische politiek, waaronder ik 
doelen en een daarmee samenhangende 
strategie vat, moet gebaseerd zijn op een 
lange-termijn program. Dat is het uit
gangspunt en tegelijkertijd het perspectief 
van waaruit elke korte- en middellange-ter
mijn strategie en daaruit voortvloeiende 
eisen geformuleerd en beoordeeld moeten 
worden. Dat is tevens het kader voor de 
concrete strijdpraktijk. 
Het gaat er om het verband vast te houden 
tussen de actuele concrete strijdpraktijk en 
de doelen in de toekomst.waarbij de praktijk 
van de maatschappelijke krachtsverhou
dingen wel duidelijk maakt dat er nog 
allerlei zit tussen 'fantasie' en 'illusie', 
'revolutie' en 'pragmatisme', 'evolutie', etc. 
Dat principe legde het niet-gunstig gepré
adviseerde amendement nogmaals vast, 
terwijl het andere amendement begrepen 
zou kunnen worden als het verlaten van 
dat principe, of in ieder geval als een gevaar 
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dat dat principe verlaten zou worden. Of 
anders geformuleerd: als het losmaken 
van het perspectief op korte termijn van 
dat op langere termijn. 
Want wat gebeurt er als de strijd voor 
drastische ATV op voorhand al beperkt 
wordt tot die voor 36 uur, waarbij 36 uur 
als tussenstap voor 32 uur geldt? Boven
dien is die strijd dan al gestreden en wie 
bepaalt hoe de kaarden geschud worden? 
De tussenstap zou wel eens de eindstap 
kunnen zijn of misschien een nog kleiner 
tussenstapje als tussenstap naar de tus
senstap, en daarmee het einddoel. 
Dat terwijl iedereen ervan overtuigd is dat 
een dergelijk stapje niet in het belang is 
van al degenen die niet werken en niet 
meer zullen werken. Steeds beperktere 
doelen beperken de strijd en verkleinen de 
massa tot de strijd voor de belangen van 
een steeds kleinere groep werkers. Het 
begrip 'brede machtsvorming' komt daar
mee, zeker waar het ATV betreft, in een 
heel beperkt perspectief te staan. In dat 
verband is het heel gevaarlijk- want dat 
gebeurde in feite in het andere amende
ment en in de oorspronkelijke tekst- om 
je als partij op voorhand vast te leggen op 
wie die machtsvorming bepaalt, bovendien 
minstens de suggestie te wekken dat als 
het om ATV gaat, de strijd daarom in eerste 
instantie binnen de CAO-onderhandelingen 
gewonnen moet worden, waarmee ATV 
en de eisen daaromheen opgevat worden 
als: 'dat zijn in eerste instantie zaken van 
de vakbeweging' en dan toegespitst op de 
onderhandelingen. 
Natuurlijk, het ls een zaak van de vakbewe
ging, maar niet alleen van de vakbeweging 
en niet alleen van de top daarbinnen, maar 
van alle leden. Het is ook een zaak van de 
vrouwenbeweging, de uitkeringsgerechtig
den, de jongeren, de buitenlanders. Vanuit 
de geschiedenis van de relatie politieke 
partij -vakbeweging, vanuit de zich ont
wikkelende maatschappelijke bewegingen 
voor ATV, vanuit haar principes als com
munistische partij, vanuit haar principes 
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met betrekking tot progressieve machts
vorming, verhouding tot verschillende 
bewegingen, verschillende instanties bin
nen de georganiseerde arbeidersbeweging, 
vanuit haar socialistisch-feministische 
uitgangspunten en doelen, is het heel 
vreemd dat binnen een resolutie actuele 
actie-eisen ondersteunend geformuleerd 
worden en dan nog op zo'n manier dat 
minstens de suggestie wordt gewekt dat 
de CPN haar korte termijn doelen door de 
toppen van de vakbeweging laat bepalen. 

Een comunistische politiek 

Het gaat er om dat de partij daadwerkelijk 
erkent, in de praktijk en in haar teksten, dat 
elke beweging in beweging is- dus ook de 
vakbeweging-, in beweging gezet kan 
worden en dus een beweging is, en strijd 
niet bijvoorbaat als statisch, bepaald door 
sommigen en op voorhand als gestreden 
beschouwd. 
Het gaat er om dat de CPN niet aan de ene 
kant noodzakelijke progressieve machts
vorming als uitgangspunt neemt, waarbin
nen partijen, de vakbeweging en autonome 
bewegingen een rol spelen en aan de 
andere kant diezelfde beweging ontkent en 
afhankelijk stelt louter en alleen van de 
onderhandelingskracht die de vakbeweging 
ontwikkelt. 
Het gaat erom te erkennen dat machtsvor
ming niet bijvoorbaat vastligt, maar ont
wikkeld moet worden binnen het maat
schappelijk krachtenveld, het gaat erom te 
erkennen dat wij daar een rol in spelen en 
moeten spelen vanuit onze uitgangspunten 
en perspectieven. 
Inleveren op voorhand zowel wat betreft je 
doelen als door wie je je doelen laat bepa
len, is niet zo revolutionair. Wat je als partij 
steunt, activeert en stimuleert, met wie je 
in de concrete praktijk samenwerkingsver
banden aangaat, moet bepaalt worden 
door je uitgangspunten en perspectief. 
Wat daar in de concrete strijd uitkomt is 
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afhankelijk van de manier waarop de strijd 
zich in de concrete maatschappelijke 
krachtsverhoudingen ontwikkelt. Dat is een 
communistische politiek. 
Eigenlijk zou dit alles geen punt van dis
cussie moeten zijn, gezien het program
congres, gezien de praktijk in de bewegin
gen, gezien de vakbondsstrijd, gezien het 
feit dat we een communistische partij zijn 
die een feministisch-socialisme in haar 
vaandel heeft staan. Ondanks het feit dat 
het negatief-gepréadviseerde amendement 
-dat bovenstaande discussie bijdrage, wat 
ATV betreft, concretiseerde- met een heel 
kleine meerderheid werd aangenomen, 
lijkt het gezien de discussie goed om verder 
te praten over de relatie korte- en lange-ter
mijn strijddoelen, over de relatie partij
vakbeweging, over de relatie partij - bewe
gingen, inhoud brede machtsvoering, etc. 
Want op die punten blijken de meningen 
nogal uiteen te lopen. Dat ze uiteenlopen 
heeft ook te maken met de verschillende 
posities die communisten binnen parle
mentaire organen, binnen de vakbeweging, 
binnen de autonome bewegingen innemen. 
Laten we die verschillende posities en 
ervaringen gebruiken ten behoeve van dat 
uitgebreide politieke debat, zó dat we zelf 
het praktische voorbeeld zijn van het ont
wikkelen van brede machtsvorming. Want 
nog steeds is het zo: versterking van binnen 
betekent versterking naar buiten. 

Annel van Houts 
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Het vakbondswerk in het particuliere bedrijfsleven is door de opkomst van de multinati
onale ondernemingen zonder meer moeilijker geworden. Een groot deel van de werkne
mers heeft de afgelopen twintig jaren ermee te maken gekregen dat hun onderneming 
de internationale toer opging en zo een internationale onderneming werd met soms 
vele produktie- en handelsvestigingen in het buitenland. Anderen kwamen ineens in 
een multinationaal concern te werken doordat hun eigen bedrijf door een groot interna
tionaal opererende onderneming werd overgenomen. Voor het vakbondswerk en de 
belangenbehartiging in zo'n onderneming brengt dat verschillende speciale problemen 
met zich mee. 

MULTINATIONALE 
ONDERNEMINGEN EN 
INTERNATIONALE 
VAKBEWEGING 
Ruim tien jaar geleden werd in de pers 
veel ophef gemaakt over het antwoord dat 
de internationale vakbeweging gevonden 
zou hebben op de uitdaging van de multi
nationals: namelijk de wereldconcernra
den. Dat zijn internationale overlegorganen 
waarin vakbandsvertegenwoordigers uit 
verschillende landen informatie uitwisselen 
en acties coördineren, steeds gericht op 
één bepaalde multinational. De geslaagde 
intenationale in 1972 tegen de sluiting van 
de Enka-fabrieken in Breda en Wuppertal 
werd door velen gezien als een illustratie 
van de uitstekende kansen die er liggen 
voor wereldconcernraden en het inter
nationale vakbondswerk. 
Inmiddels is het wat stiller geworden aan 
dit front. We horen niet zoveel meer over 
de wereldconcernraden en het vakbonds
werk over de grenzen heen. De internatio
nale vakbandssolidariteit met de moedige 
strijd van de Engelse mijnwerkers beperkte 
zich voornamelijk tot solidariteitsverklarin
gen en geldzendingen, en maakte verder 
nogal een lauwe indruk. Een effectieve 
kolenboycot bleef achterwege, mede door 

onenigheid binnen de Engelse vakbewe
ging. De verschillende bonden zijn mo
menteel meer bezig met nationale acties 
tegen werkloosheid, tegen de aantasting 
van de sociale zekerheid, tegen de bedrei
ging van arbeidsplaatsen als gevolg van 
nieuwe technologieën en allerlei vormen 
van tijdelijke contracten. Ook heeft men 
zich noodzakelijkerwijs veel moeten bezig
houden met het überhaupt openhouden 
van bedrijven die met sluiting of afstoting 
bedreigd werden. Veel vakbondsleden en 
vakbondsbestuurders hebben de laatste 
jaren energie moeten steken in het uitwer
ken van alternatieve werknemersplannen 
of zelfs het samen met werkgevers naar 
Den Haag gaan om overheidssteun te 
verkrijgen voor bedrijven die anders geslo
ten zouden worden. Het internationale 
vakbondswerk raakte ondergesneeuwd. 
Door de economische crisis heeft veel 
kapitaalvernietiging plaatsgevonden. In de 
bedrijven is de afgelopen jaren drastisch 
gesneden in de personeelsbezettingen. 
Tezamen met de invoering van nieuwe 
technologieën en nieuwe managements-
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methoden (flexibilisering, kwaliteitskringen 
en andere vormen van 'japanisering') heeft 
dit de basis gelegd voor een weergaloze 
stijging van de arbeidsproduktiviteit en -
intensiteit. De eerste resultaten daarvan 
hebben we kunnen zien in de superwinsten 
die alle grote ondernemingen de afgelopen 
maanden hebben gepubliceerd. Het ziet 
ernaar uit dat het zo nog wel enige jaren 
zal doorgaan. Voor de Nederlandse en 
andere nationale vakbonden kan dit bete
kenen dat de jarenlange, energieslorpende 
stijd tegen massa-ontslagen en bedrijfs
sluitingen iets minder intensief kan worden. 
Dit schept ruimte voor een nieuwe opbloei 
van het internationale vakbondswerk, 
waarbij nieuwe vormen zullen moeten 
worden uitgeprobeerd om over de 'dode 
punten' van de afgelopen jaren heen te 
komen. Er zijn aanzetten daartoe waarop 
in dit artikel ook zal worden ingegaan. 

De multinationals vormen een uitdaging 
voor de vakbeweging 

Het vakbondswerk in een multinationale 
onderneming levert om verschillende 
redenen meer problemen dan in andere, 
nationaal-gerichte ondernemingen. Een 
eerste reden is dat de afstand tussen de 
topleiding die de grote besluiten neemt, en 
de werknemers in de afzonderlijke doch
terbedrijven sterk toeneemt. De hoofdkan
toren zitten soms duizenden kilometers ver 
weg, gescheiden door zeeën en oceanen. 
Bij de ècht grote buitenlandse concerns is 
een Nederlandse dochteronderneming 
soms niet meer dan een vlaggetje met 
daarop vermelde winst- en omzetcijfers op 
een wereldkaart in het hoofdkwartier. Als 
dat vlaggetje uit de landkaart getrokken 
wordt en in de prullebak wordt gegooid, 
wordt een bedrijfssluiting vaak rücksichtlos 
doorgevoerd, zonder aandacht voor de 
gevolgen voor werknemers en regio die 
door zo'n sluiting getroffen worden. Ken
merkend voor de arrogantie waarmee 
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deze besluiten soms worden uitgevoerd, 
was de opstelling van het Ford-concern bij 
de sluiting van Ford Amsterdam in 1981. 
De hoofddirectie in Detroit weigerde zelfs 
FNV-voorzitter Wim Kok te ontvangen, 
toen deze met hen een gesprek wilde 
hebben om de zaak van de 1700 Amster
dammers te bepleiten. Er zijn talloze andere 
voorbeelden te geven die illustreren hoe 
vèr concernbestuurders vaak afstaan van 
de sociale consequenties van hun beslis
singen, en hoe weinig boodschap ze daar
aan hebben. Wanneer men zich zo in de 
'rijke' industrielanden al zo opstelt, geeft 
dat een indicatie van de nog veel bottere 
manier waarop zulke beslissingen voor 
dochterbedrijven in Derde Wereldlanden 
vaak genomen worden. De plotseling 
doorgevoerde sluiting van de Exxon-raffi
naderij op Aruba en de dreiging van Shell 
om hetzelfde te doen op Curaçao leidt op 
die eilanden niet alleen tot massawerk
loosheid, maar ondergraaft zelfs de totale 
economie van de Antillen. 
Een tweede probleem voor het vakbonds
werk bij multinationals is dat men bij de 
afzonderlijke dochterbedrijven meestal te 
maken heeft met directies die in veel op
zichten slechts stromannen zijn. Alleen 
zullen ze dat laatste slechts toegeven wan
neer het hen goed uitkomt. In de meeste 
gevallen houden ze de schijn op dat ze zelf 
alles voor het zeggen hebben, terwijl ze 
slechts de uitvoerders zijn van besluiten 
die in het hoofdkwartier genomen zijn. 
Vakbonden en ondernemingsraden zitten 
om deze reden dan ook vaak met de ver
keerde mensen te praten, niet met de 
feitelijke machthebbers in het concern. 
Soms heeft dat zijn voordelen, omdat de 
directies van dochterbedrijven ook lang 
niet altijd gelukkig zijn met de besluiten die 
ze van hogerhand door de strot geduwd 
krijgen. In zulke gevallen kan nog wel eens 
een stilzwijgende coalitie met een plaatse
lijke directie gesloten worden. In de regel 
echter voeren de lokale directies braaf hun 
opdracht uit, terwijl ze geen milimeter 
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ruimte hebben om te onderhandelen met 
vakbonden of de ondernemingsraad. Dat 
leidt dan tot ergerlijke schijnvertoningen. 
Een internationale aanpak, waarbij men in 
rechtstreeks contact met de concern- of 
divisiedirectie zou staan en op dàt niveau 
zijn eisen kracht bij zou kunnen zetten, zou 
dan het antwoord zijn. 
Een volgend probleem dat speciaal bij 
multinationals speelt is het verkrijgen van 
juiste en volledige informatie over con
cernbeleid en de achtergronden daarvan. 
Allerlei besluiten met ingrijpende sociale 
gevolgen worden door de directie van 
dochtermaatschappijen gemotiveerd met 
gelegenheids-argumenten, d.w.z. argu
menten die speciaal voor die gelegenheid 
te hulp geroepen worden. Waar eigenlijk 
concernbeslissingen de achtergrond vor
men, kan men de 'schuld' bij anonieme 
krachten of anderen leggen zoals 'de crisis', 
de overheid, de concurrenten, het te hoge 
ziekteverzuim van de werknemers, dè te 
hoge lonen, etcetera. Slechts door het op 
een rij zetten van het beleid bij het hele 
concern, door vergelijken van de situatie 
met die bij andere dochtermaatschappijen 
en door inzage in de werkelijke cijfers kan 
een vakbond of ondernemingsraad zicht 
krijgen op de werkelijke achtergronden en 
de alternatieven die er nog zijn. Om zover 
te komen is meestal een internationale 
uitwisseling van informatie onontbeerlijk. 

De 'runaway' industrie 

Het meest fundamentele probleem bij het 
vakbondswerk binnen multinationale on
dernemingen is dat deze ondernemingen 
doorgaans meer keuzemogelijkheden 
hebben dan werknemers en nationale 
bonden. Hoewel er natuurlijk grote ver
schillen zijn per bedrijfstak (soort produk
tie). kan men in het algemeen zeggen dat 
deze concerns meer mogelijkheden hebben 
om met hun produktie van het ene land 
naar het andere te schuiven. Wanneer hun 
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produktiemiddelen bij een dochtermaat
schappij grotendeels zijn afgeschreven, 
kunnen ze dat op betrekkelijk korte termijn 
doen. Anders gaat het wat langzamer, 
namelijk door de nieuwe investeringen bij 
andere dochtermaatschappijen te concen
treren. Deze mogelijkheid geeft aan multi
nationals een grotere mobiliteit dan de 
werknemers, die in de regel aan een be
paald land gebonden zijn door factoren als 
nationaliteit. cultuur, familiebanden en 
taal. De voorsprong in mobiliteit maakt het 
aan de multinationale ondernemingen 
mogelijk hun produktie daar op te zetten 
waar dat voor hen het voordeligst is. 
Werknemerseisen op het gebied van sala
riëring, arbeidsomstandigheden of in
spraakrechten worden daardoor meer dan 
eens afgewimpeld met de openlijke of 
bedekte dreiging om anders de produktie 
naar het buitenland over te plaatsen of 
nieuwe investeringen achterwege te laten. 
Het vervelende is dat het niet altijd bij 
dreigen blijft. Menig produktie-onderdeel 
is de afgelopen tien jaren overgeplaatst 
naar landen met lagere lonen, langere 
werkdagen en minder werknemersrechten. 
Volgens cijfers van de Internationale Ar
beidsOrganisatie (ILO) verdient een Philip
pijn bij een elektronica-bedrijf per uur 
gemiddeld maar 5% van wat een Westeur
opeaan in deze bedrijfstak verdient. Een 
naaister in een Zuidkoreaans confectie-ate
lier verdient gemiddeld per uur amper 
15% van wat een Amerikaanse collega 
gemiddeld in diezelfde tijd verdient. Reken 
daar nog de onderdrukking van vakbonds
rechten, de langere werkdagen en het 
goeddeels ontbreken van betalingen van 
sociale verzekeringen bij, en het is duidelijk 
waarom ondernemingen alsPhilipsen 
C&A er zo op gebrand zijn om produktie in 
dit soort landen op te zetten. Niet voor 
niets spreekt men in dit verband van 'runa
way'-(wegloop)industrieën. Zou men de 
multinationale concerns eenvoudig hun 
gang laten gaan, dan komen de arbeids
voorwaarden van werknemers langzamer-
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hand in een spiraal naar beneden terecht 
als gevolg van de internationale concur
rentie. Dan moet Nederland ook speciale 
exportproduktiezones instellen waar be
drijven zich onder ontheffing van mini
mumloonbepalingen, sociale verzekerings
verplichtingen en ontslagrechten kunnen 
vestigen om voor de export te produceren, 
om de simpele reden dat de Belgische 
regering Martensen de Engelse regering 
Thatcher ook met zoiets bezig zijn. Dan 
worden de arbeidsvoorwaarden in Brazilië, 
Singapore of Zuid-Korea tot de norm waar
aan de situatie in onze landen wordt ge
spiegeld. Juist om een dergelijke trend 
tegen te gaan is een internationaal gecoör
dineerd vakbondsoptreden onmisbaar en 
vindt ook al plaats. Men tracht internatio
naal één lijn te trekken en te voorkomen 
dat door een verdeel-en-heers van multi
nationale ondernemingen ten opzichte van 
nationale overheden en vakbonden een 
neerwaartse spiraal echt de kans krijgt. 

Samengevat zijn er zeker vier redenen 
waardoor multinationale ondernemingen 
de nationale vakbonden bijna dwingen tot 
internationale samenwerking: 

om de mogelijkheid te krijgen hoofddi
recties van zulke concerns op internatio
naal niveau te confronteren met de 
sociale verantwoordelijkheden die ze 
hebben jegens de werknemers bij hun 
dochterbedrijven; 
om zonodig lokale directies te kunnen 
passeren die geen beslissings- of onder
handelingsruimte hebben, en zo in 
rechtstreekse onderhandeling te komen 
met de beslissingsverantwoordelijke 
directie. Uiteraard sorteert dat niet vee.l 
effect als niet daarnaast vormen worden 
uitgewerkt en opgezet van internationaal 
gecoördineerde acties; 
om te komen tot een internationale 
uitwisseling van informatie tussen werk
nemers en vakbonden bij de verschillen
de vestigingen, en zodoende inzicht te 
verwerven in het totale concernbeleid 
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en de situatie bij de verschillende zuster
maatschappijen; 

- om een internationale dam op te werpen 
tegen een verdeel-en-heers-beleid dat 
erop gericht is werknemers in verschil
lende landen tegen elkaar uit te spelen 
op eenzelfde manier als overheden 
tegen elkaar worden uitgespeeld op het 
vlak van subsidies. 

In de ontwikkeling van het internationale 
vakbewegingswerk is duidelijk een zekere 
conjunctuur te herkennen. 1 In de jaren dat 
de vakbeweging in kracht won (eind jaren 
'60-begin jaren 70) werden serieuze po
gingen ondernomen om het tweede van 
de vier hierboven genoemde punten te 
realiseren. Dat was de tijd dat de meeste 
wereldconcernraden werden opgezet, 
waarvan het de bedoeling was dat deze 
uiteindelijk door de betreffende concerns 
als centraal onderhandelingsargaan met 
de internationale vakbeweging zouden 
worden erkend. Momenteel bevinden de 
vakbonden zich in een veel defensievare 
positie en heeft het vierde punt een zwaar
dere nadruk. 

Nog lang geen eenheid 

Terwijl er eigenlijk alle reden is voor een 
sterk en eensgezind internationaal optreden 
van de vakbeweging, is de werkelijkheid 
daar nog ver van verwijderd. Uiteraard 
spelen factoren als taalverschillen en de 
soms zeer grote afstanden daarbij een rol, 
maar als het daarbij bleef zou hier wel een 
mouw aan te passen zijn. Belangrijker zijn 
de grote verschillen in vakbandsorganisatie 
en vakbandskracht in de verschillende 
landen. In Engeland bijvoorbeeld is de 
positie van de vakbeweging op het bedrijfs-

1. Deze gedachte is verder uitgewerkt bij o.a. E. Hil
debrandt, W. Olie & W. Schoei Ier, 'National unter
schiedliche Produktionsbedingungen als Schran
ke einer gewerkschaftlichten lnternationalisie
rung', PROKLA 1976, nr. 3. 
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niveau altijd erg sterk geweest, met een 
vrij sterke decentralisatie van de besluit
vorming en een relatief zwakke organisatie 
op nationaal niveau. In West-Duitsland en 
Nederland bijvoorbeeld ligt dat precies 
omgekeerd. Bij het internationaal coördi
neren van acties kunnen zulke verschillen 
een hinderende rol spelen. Een ander, 
eveneens historisch gegroeid verschil 
tussen de nationale vakbonden is de inde
ling welke arbeiders ze wel en welke ze 
niet organiseren. Er zijn aan de ene kant de 
meer ambachtelijk georganiseerde werk
nemers (vgl de Nederlandse Bond van 
Voetbal Oefenmeesters), die op grond van 
hun vak zijn georganiseerd in een vakbond. 
In Groot-Brittannië treft men dit heel sterk 
aan; daar kan het voorkomen dat bij on
derhandelingen tussen één bedrijf en 
bonden meer dan tien verschillende vak
bonden aan tafel zitten. Aan de andere 
kant zijn in de meeste andere landen de 
vakbonden per bedrijfstak georganiseerd. 
Zulke verschillen kunnen het internationale 
overleg bemoeilijken. Dat geldt ook voor 
de verschillen die er kunnen zijn tussen 
bonden die voornamelijk 'blauwe boord'
werkers organiseren en bonden die vooral 
midden- en hoger kaderpersoneel tot hun 
leden kunnen rekenen. De meest belangrij
ke hinderende factor voor het bereiken van 
een internationale vakbandseenheid is
hoe kan het anders- de scheiding der 
geesten op politiek gebied. 
Vrijwel alle nationale vakverenigingen 
(zoals bij ons de FNV en het CNV) zijn 
aangesloten bij een van de drie grote inter
nationale confederaties, die elk een politie
ke stroming vertegenwoordigen. Dit zijn 
het Wereldvakverbond (WVV). het Interna
tionaal Verbond van Vrije Vakverenigignen 
(IVVV) en het Wereldverbond van de Arbeid 
(WVA). Elk van deze drie organisaties heeft 
regionale afdelingen, waaronder afzonder
lijke verbonden voor de EEG. Het WVA is 
de oudste en kleinste van de drie. Het is 
een voorzetting van de in 1920 opgerichte 
Internationale Federatie van Christelijke 
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Vakverenigingen. Er zijn overwegend 
christendemocratische bonden bij deze 
confederatie aangesloten. Het CNV is één 
daarvan. Het Wereldvakverbond (WVV) 
werd direct na de Tweede Wereldoorlog in 
1945 opgericht. Bijna alle bestaande natio
nale organisaties uit de westerse en Oos
teuropese landen waren erbij aangesloten, 
tot er in 1948- geleid door Engelse en 
Amerikaanse vakcentrales- een grote 
afscheiding plaatsvond onder invloed van 
het Koude Oorlogssyndroom. Een jaar 
daarna vormden zij een eigen organisatie, 
de IVVV, waartoe kort daarna vele westerse 
vakcentrales toetraden. Het WVV organi
seert nu vooral vakbonden uit de Oos
teuropese landen en communistisch ge
oriënteerde bonden uit een kleine veertig 
andere landen, waaronder veel bonden uit 
DerdeWereldlanden, maar ook de grootste 
vakcentrales van Frankrijk (CGT). Spanje 
(Comisiones Obreras) en tot voor enige 
jaren die van Italië (CGIL). Binnen de groot
ste van de drie confederaties, het IVVV, 
zijn overwegend sociaaldemocratisch-ge
oriënteerde vakcentrales aangesloten. De 
Nederlandse FNV is er daar één van, maar 
ook de TUC (Groot-Brittannië). AFUCIO 
(USA). de Westduitse DGB, de Spaanse 
UGT, de Belgische ABVV, enzovoorts. 
Tussen deze drie grote internationale con
federaties vindt heel wat onderlinge ver
kettering plaats, vooral tussen IVVV en 
WVV. Dit gebeurt niet alleen op het hoogste 
niveau, maar vaak zet deze lijn zich voort 
op het niveau van de afzonderlijke bonden. 
Dat dit uitermate frustrerend kan zijn voor 
de verdere ontwikkeling van het internatio
nale vakbondswerk behoeft nauwelijks 
betoog. Het leidt ertoe dat bijvoorbeeld 
leden van de Industriebond FNV bij Pechi
neyin Vlissingen geen contact mogen 
opnemen met de vakbond CGT die de 
meeste werknemers bij het Franse moe
derbedrijf organiseert. Er zijn tal van ver
gelijkbare voorbeelden te geven. 

De drie internationale confederaties hou-
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den zich vooral bezig met zaken die uitgaan 
boven het niveau van bedrijven of bedrijfs
takken, zoals gedragscodes die ongewenst 
gedrag van multinationals aan banden 
moeten leggen en de rechten van werkne
mers beschermen. Verder nemen zij ten 
opzichte van regeringen en internationale 
organisaties standpunten in over zaken als 
arbeidsduurverkorting, vrede en veiligheid, 
'sociale paragrafen' in internationale han
delsverdragen, en dergelijke. 
De internationale vakbandsactiviteiten die 
rechtstreeks betrekking hebben op multi
nationale ondernemingen worden meestal 
gecoördineerd door onderafdelingen van 
de confederaties per bedrijfstak. Bij het 
IVVV heten deze onderafdelingen 'inter
nationale beroepssecretariaten'. Zij vertol
ken vakbandsstandpunten in internationale 
organisaties zoals ILO, Verenigde Naties 
en OESO. Daarnaast organiseren zij confe
renties voor de aangesloten bonden over 
afzonderlijke concerns en bedrijfstakken. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt vooral 
informatie uitgewisseld tussen de verte
genwoordigers van de nationale vakbon
den die met dat concern of die bedrijfstak 
te maken hebben. De eerder genoemde 
wereldconcernraden zijn eveneens door de 
internationale beroepssecretariaten opge
zet voor een zestigtal multinationals, vooral 
uit de auto-industrie, de chemische indu
strie, de voedingsmiddelen industrie en de 
elektronische industrie. Deze wereldcon
cernraden houden af en toe bijeenkomsten, 
verwittigen de aangesloten nationale bon
den over belangrijke nieuwe ontwikkelin
gen bij een concern. Ook zijn er een aantal 
geslaagde acties in internationaal verband 
opgezet die succesvol zijn geweest. De IUF 
(International Union of Foodworkers) heeft 
in 1980 en 1984 geslaagde internationale 
campagnes gevoerd waardoor Coca-Cola 
in haar fabriek in Guatemala een eind 
moest maken aan de terreur en onderdruk
king tegen een lokale vakbond. Op soort
gelijke wijze werd door de IUF een ge
slaagde ondersteuningsactie voor Uni lever-

187 

arbeiders in Zuid-Afrika op touw gezet. Er 
zijn meer van dit soort voorbeelden, maar 
toch niet zo talrijk als we zouden hopen en 
verwachten. 2 Dat komt voor een deel door 
de verschillende eerder genoemde hinder
palen voor het internationale vakbonds
werk, maar voor een ander deel ook door 
de manier waarop dit werd georganiseerd. 

Perspectieven 

Een belangrijke tekortkoming bij veel van 
het internationale vakbondswerk met be
trekking tot multinationals was dat het veel 
te veel plaatsvond op het niveau van de 
nationale vakbands-officials en dat kader
leden er te weinig bij betrokken werden. 
Hoewel er de laatste jaren een lichte ver
andering te bespeuren valt, was het tot nu 
toe gebruikelijk dat de internationale con
ferenties alleen door bezoldigde officials 
werden bezocht. Kaderleden werden daar
voor niet gevraagd. Dat heeft als nadelen 
dat er nauwelijks een directe informatie
uitwisseling mogelijk is, omdat de betrok
ken vakbondsbestuurders nu eenmaal niet 
bij de onderneming werken en daardoor 
niet over de detailinformatie beschikken 
die bij kaderleden uit het bedrijf wèl aan
wezig is; daarnaast kunnen zij soms ook 
niet alle door andere delegaties ingebrachte 
informatie op hun juiste waarde schatten. 
De afwezigheid van directe kaderleden 
betekent ook dat de betrokkenheid van de 
gewone kaderleden op een lager niveau 
blijft dan zij zou kunnen zijn. Het gebeurt 
meer dan eens dat gewone vakbondsleden 
bij een dochterbedrijf nauwelijks te horen 
krijgen dat er een internationale bijeen-

2. Het is waarschijnlijk ook niet toevalig dat het zo
wel bij Coca-Cola als bij Unilever ging om con
cerns die produceren voor een zeer breed consu
menten publiek. Echt een slechte naam krijgen bij 
consumenten kan hen honderden miljoenen dol
lars aan omzet kosten. Zij zullen daarom waar
schijnlijk eerder dan andere concerns gevoelig 
zijn voor internationale acties. 
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komst over hun concern heeft plaatsge
vonden, terwijl er na afloop hooguit een 
kort berichtje in een vakbondsblad ver
schijnt. Wanneer het erop aankomt echte 
solidariteitsacties te organiseren met de 
vakbonden bij andere dochtermaatschap
pijen in het buitenland, is het duidelijk dat 
zij veel minder snel geneigd zullen zijn 
daarvoor de nodige offers te brengen. 
Wanneer men de gezichten van de mensen 
bij die zusterbedrijven zou kennen en zou 
weten met welke zaken ze daar precies 
zitten, zal men veel eerder bereid zijn zich 
daarvoor offers te getroosten. In dit verband 
is het een verheugend verschijnsel dat in 
elk geval de Nederlandse vakbonden bij 
hun internationale werk meer aandacht 
zijn gaan schenken aan het daarbij betrek
ken van kaderleden uit het bedrijf zelf. Bij 
veel buitenlandse bonden, zoals de West
duitse, loopt dit alles nog vrijwel geheel 
via de oude, officiële lijnen. De laatste vijf 
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jaren zijn door het tekortschieten van het 
'normale' internationale vakbondswerk 
steeds meer initiatieven ontstaan waarbij 
kaderleden overgingen tot het vormen van 
informele (d.w.z. niet door de vakbonden 
zelf georganiseerde) netwerken voor infor
matie-uitwisseling en internationale con
tacten. Dergelijke netwerken functioneren 
onder andere bij ondernemingen als Uni le
ver, Ford, Philips, Renault, Peugeot!Talbot 
en nog enige anderen. Hoewel hun functi
oneren bemoeilijkt wordt door het ontbre
ken van de grote organisaties met hun 
middelen en faciliteiten, wijst het ontstaan 
ervan hopelijk de weg voor richtingsveran
deringen van de officiële internationale 
vakbondscontacten, waarbij ook de achter
haalde en improduktieve politieke scheid
slijnen in de internationale vakbandswereld 
overschreden zullen worden. 

Henk Kox 
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CURATIEVE 
GEZONDHEIDSZORG, 
ZIEKTEVERZUIM EN 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

In deze studie van P.C. Buys*, die als on
dertitel zou kunnen dragen: 'preventie van 
(iatrogene) invaliditeit en (iatrogene) ar
beidsongeschiktheid', beschrijft Buys het 
antwoord op de vraag welke bijdrage de 
curatieve gezondheidszorg zou kunnen 
leveren aan het terugdringen en voorkó
men van arbeidsongeschiktheid en invali
dering. 
De grote verdienste van dit boek is zeer 
zeker dat het gelukt is veel literatuur en 
onderzoeksmateriaal te bundelen en samen 
te vatten op een wijze die het bruikbaar en 
overzichtelijk maakt. De literatuur en het 
onderzoek werd en wordt zeer verspreid 
gepubliceerd, waadoor het voor een werker 
in het veld ondoenlijk is er op een goede 
manier gebruik van te kunnen maken. 
In dit verband moet wel opgemerkt worden 
dat in sommige hoofdstukken het grote 
aantal literatuurverwijzingen de leesbaar
heid enige schade toebrengt. 
In het eerste hoofdstuk wordt begonnen 
met een overzicht van de achtergrondin
formatie met betrekking tot de arbeidson
geschiktheidswetten (ziektewet, WAO, 
AAW) en de oorzaken en achtergronden 
van ziekteverzuim. 
Vervolgens wordt nader ingegaan op be
grippen als arbeidsongeschiktheid, ziekte
verzuim en het verschijnsel van ziek door
werken. 

Na een hoofdstuk over de relatie tussen de 
curatieve sector en het arbeidsverzuim, 
waarin onder meer de voor- en nadelen 
van de scheiding tussen behandeling en 
controle worden besproken, worden de 
huidige ontwikkelingen binnen de verschil
lende gebieden van de curatieve gezond
heidszorg uitvoerig geanalyseerd. 
Aan de hand van een stroomdiagram, dat 
zeer verduidelijkend is voor de diverse 
beslislijnen en procedures, worden de 
momenten waarin de curatieve gezond
heidszorg van invloed is of zou kunnen zijn 
op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
aan een uitvoerig onderzoek onderworpen. 
Tevens wordt bekeken welke knelpunten 
bestaan die aanleiding kunnen geven tot 
iatrogene arbeidsongeschiktheid en iatro
gene invalidering. 

In de laatste hoofdstukken worden recente 
ontwikkelingen besproken en beleidslijnen 
geformuleerd, zowel wat betreft de eerste 
lijn, de tweede lijn, de geestelijke gezond
heidszorg als de gebruikers die zouden 
kunnen bijdragen aan een reducering van 
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en 
invalidering. 
Het laatste hoofdstuk bevat conclusies en 
aanbevelingen en eindigt met een bijdrage 
aan het maatschappelijk debat. 
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Gebrek aan kennis 

In dit bestek is het uiteraard slechts mogelijk 
aan enkele aspecten in deze studie wat 
ruimer aandacht te besteden. 
Zonder voorbij te gaan aan de ziekmakende 
rol die velerlei arbeidsomstandigheden 
alsook individuele situaties spelen bij oor
zaken en gevolgen van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid, staat in deze studie 
de vraag centraal welk aandeel de curatieve 
gezondheidszorg heeft, zowel bij het terug
dringen (het is immers het doel van ge
neeskundig handelen de zieke zo spoedig 
en zo volledig mogelijk in staat te stellen 
diens oorspronkelijk functioneren te her
vatten), als juist het versterken van de ar
beidsongeschiktheid. 
De laatste jaren werd in toenemende mate 
duidelijk dat de gezondheidszorg zowel 
positieve als negatieve gevolgen heeft 
voor de gezondheid en het gezondheids
beleven. 
Schrijver stelt dan ook dat deze studie 
beschouwd moet worden als een verken
ning van het grensgebied tussen twee 
omvangrijke en kostbare terreinen: de 
gezondheidszorg en een belangrijk onder
deel van de sociale voorzieningen. 
De in Nederland voltrokken scheiding 
tussen behandeling en controle lijkt te 
accentueren dat dit gebied een niemands
land is, zeker voor de in deze gebieden 
werkende artsen. 
Hij stelt dan ook, en dit is mij uit het hart 
gegrepen: 'Een van de grootste problemen 
binnen de curatieve gezondheidszorg in 
relatie tot ziekteverzuim en arbeidsonge
schiktheid is het gebrek aan kennis in die 
sector omtrent de relatie tussen werk en 
gezondheid en omtrent de ziektewet en de 
WAO/AAW, hun ontstaan, hun toepassing 
en de daarmee samenhangende moeilijk
heden.' 
Het zou in dit verband te ver voeren om de 
vele gegevens en overzichtelijke tabellen 
over ziekteverzuim, de oorzaken ervan, de 
percentages en veel andere van belang 
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zijnde zaken te bespreken. 
Toch één opmerking hierover: in de cura
tieve sector is nauwelijks iets bekend over 
ziek-doorwerken, een verschijnsel dat 
aanzienlijk vaker voorkomt dan het veelal 
vermeende misbruik van de arbeidsonge
schiktheidswetten. 
Belangrijk acht ik, ik wil het nog eens be
nadrukken, de uitgebreide aandacht die 
besteed wordt aan de in alle echelons 
bestaande onkunde over de relatie werk
ziekte en het feit dat veel behandelende 
artsen niet of nauwelijks weten welk werk 
hun patiënt verricht, of zij op het moment 
van onderzoek al dan niet uitkeringsge
rechtigd zijn, laat staan dat zij een goed 
inzicht hebben in hoeverre deze arbeid 
bijdroeg aan deze klacht en of de patiënt 
met deze klacht al dan niet (volledig) de 
arbeid dient te staken of kan voortzetten. 

Aanbevelingen 

Aansluitend aan het basistakenpakket van 
de huisarts worden vele aanbevelingen 
gedaan voor de eerste lijn, zoàls samen
werken (gezondheidscentra ve(wijzen 
duidelijk minder dan solistisch werkende 
huisartsen), methodisch werken, een inte
grale benadering van de patiënt, voorkó
men van onnodige verwijzingen, en, vooral, 
een goede samenwerking en overlegsitu
atie met verzekeringsgeneeskundigen en 
bedrijfsartsen. Dit is slechts een greep uit 
de vele goede suggesties. 
Ook voor de tweede lijn, de geestelijke 
gezondheidszorg en de fysiotherapie wor
den knelpunten gesignaleerd die ziektever
zuim bevorderen en de kans op invalidering 
doen toenemen. Het feit dat patiënten 
soms erg lang moeten wachten aleer zij bij 
de specialist of de fysiotherapeut terecht 
kunnen kan het verzuim aanzienlijk verlen
gen. Wachttijden voor opname in het zie
kenhuis, te lange opnameduur, onvoldoen
de kennis omtrent de relatie arbeid-ziekte, 
teveel voorkomend overbodig onderzoek, 
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te weinig belangstelling voor vroegtijdige 
revalidatie, het zijn alle factoren die de 
ziekteduur aanzienlijk verlengen en de 
kans op blijvende invaliditeit fors verho
gen. 
Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt 
met name nog het ontbreken van goede 
therapievormen voor de minder verbaal
begaafden; voor de fysiotherapie mag 
gelden dat daar meer belangsteling komt 
voor het afhankelijk makende van deze 
therapievorm en eveneens voor de relatie 
arbeid-klacht. 
Ook in al deze terreinen geldt dat beter 
overleg met verzekeringsgeneeskundige 
en bedrijfsarts van groot belang kan blijven 
te zijn. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de ge
bruikers. De invloed die patiëntenorganisa
ties hebben op de gezondheidszorg is 
groeiend, evenals de belangstelling voor 
het patiëntenrecht 
Het zijn factoren die in gunstige zin kunnen 
werken, al is deze invloed soms ook ave
rechts in uitwerking. Zo wordt een enkele 
situatie beschreven waarin progressieve 
hulpverleners begonnen waren met het 
verlenen van goede integrale zorg en waar 
zij poogden medicalisering tegen te gaan 
terwijl de gebruikers meer en snellere en 
gespecialiseerde zorg wensten. Ook dit is 
voor vele hupverleners geen onbekend 
verschijnsel; het wijst op wat het 'medisch 
discours' wordt genoemd; hulpverleners 
en cliënten zijn samen gevangen in een 
proces dat eerder medicalisering en afhan
kelijkheid bevordert dan tegengaat. 
De aandacht wordt erop gevestigd dat 
veranderingsprocessen in de gezondheids
zorg (en niet alleen daar) moeizaam en 
traag verlopen. Zij hebben de meeste kans 
van slagen indien zij aansluiten bij reeds 
opgang zijnde veranderingen en indien er 
tussen de verschillende werkers concensus 
bestaat over het belang van deze verande
ringen. 
Behalve veranderingen in kennis en attitude 
zijn ook organisatorische zaken soms een 
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rem om gewenste wijzigingen aan te bren
gen. Te lange werktijden van overbelaste 
artsen, waardoor er minder aandacht kan 
zijn voor de individuele patiënt in het totaal 
van diens levensomstandigheden, te grote 
praktijken, de honoreringsstructuur waar
door verwijzen voor de huisarts en de 
specialiteit van (financieel) voordeel zijn, 
zijn evenzovele oorzaken van iatrogeen 
ziekteverzuim en invalidering. 

Ik ben mij ervan bewust dat ik veel van in 
dit omvangrijke werk onbesproken heb ge
laten. 
Een tweetal kritische opmerkingen wil ik 
nog maken: 
1. Veel aandacht wordt gegeven aan de 
functie van de huisarts rondom ziekte en 
arbeid; gepleit wordt voor meer en beter 
overleg met de verzekeringsgeneeskundige 
en de bedrijfarts. In dit verband krijgt mijns 
inziens de vertrouwensrelatie tussen huis
arts en patiënt wat weinig aandacht. Met 
name als het gaat om de veelvoorkomende 
klachten die niet berusten op duidelijk 
aantoonbare lichamelijke afwijkingen, 
maar die de patiënt wel arbeidsongeschikt 
maken, is zulk een vertrouwen onontbeer
lijk. Veel patiënten weten niet welke macht 
of invloed de huisarts heeft op de verzeke
ringsgeneeskundige en op de beslissingen 
die deze neemt met name wat betreft het 
recht op uitkering of op al dan niet voor 
beroep vatbare beslissingen. 
Bovendien verkeren patiënten als regel in 
het ongewisse over de inhoud van de 
informatie die de huisarts aan de verzeke
ringsgeneeskundige verstrekt. 
Ik wil dan ook met nadruk erop wijzen dat 
het broodnodige overleg met de verzeke
ringsgeneeskundige en de bedrijfsarts 
dient samen te gaan met nauwkeurig 
overleg tussen patiënt en huisarts, zowel 
over wat wel en niet aan informatie gege
ven zal worden als over de functie van wel 
of niet werken in verband met deze klacht 
als over de rechten, plichten en kansen 
van deze patiënt in relatie tot de arbeids-
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ongeschiktheidswetten. 
2. Maatschappelijk gezien betekent een 
reductie van het aantal arbeidsongeschik
ten en WAO-gerechtigden, gelet op de 
huidige arbeidsmarkt, een verhoging van 
het aantal werklozen, zodat voordeel voor 
de ene schade voor de ander betekent. 
Alleen een consistent arbeidsgelegen
heidsbeleid kan voor beide groepen van 
voordeel zijn. Helaas is daar door de over
heid nog nauwelijks een begin mee ge
maakt. 
Dit was een aspect dat ik miste in deze stu
die. 
Tenslotte: ik heb het boek met veel plezier 
en interesse gelezen. Voor de werkers in 
de curatieve sector lijkt het mij verplichte 
lectuur. 
Bovendien, en dit is een terrein waarop ik 
mij beweeg, dient aan deze materie in de 
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opleiding, niet alleen van de huisarts maar 
ook in die van vele specialisten en werkers 
in de eerste lijn, ruimschoots aandacht te 

-worden besteed. 
Veranderingen waarvoor de opgeleiden 
zijn gemotiveerd en waarop zij werden 
voorbereid, hebben in de toekomst een 
grote kans van slagen, zodat iets wat nu 
nog een utopie lijkt, realiteit worden kan. 
Immers, en dit tot slot, zegt Oscar Wilde in 
een van de motto's die boven de hoofd
stukken staan en die mij zeer aanspreekt: 
'Een wereldkaart waarop utopia ontbreekt 
is niet waard dat wij er een blik op werpen, 
want hij mist het enige land waarheel') de 
mensheid altijd op weg is. 

Gerard Schiethart 

*P. C. Buys, Uitg. Stichting CC:OZ, wetensch. rap
porten, 1984 
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GEWELD Oorlog en ander geweld beheer
sten de afgelopen maand keer op keer het 
nieuws. 
Er was een massaal offensief van Iran 
tegen Irak, dat in de moerassen bij de 
Perzische golf smoorde. Beschietingen van 
de wederzijdse hoofdsteden en andere 
bevolkingscentra brachten dood en rava
ges. Een poging van de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties om, door een reis 
naar de beide landen, tot een begin van 
een regeling te komen mislukte. 

Doden, gewonden en vernieling ook in het 
zuidelijk deel van de Libanon. Terugtrekking 
van de lsraelische troepen ging gepaard 
met beschietingen en bombardementen, 
met aanvallen door guerilla's op de lsra
eliërs en vervolgens weer gewelddadig 
optreden van deze laatsten in verscheidene 
dorpen. 
In lsrael zelf is over het gebeuren heftige 
politieke strijd gaande. In Libanon wankelt 
het regiem van de christelijke president 
Gemayel, doordat officiële strijdkrachten in 
gevecht raken met christelijke militie-groe
pen. 

In Zuidelijk Afrika heftige botsingen tussen 
niet-blanken en de politie, die op kritieke 
momenten versterkt werd met legereenhe
den. 
Ter herdenking van de grote opstandige 
beweging in Sharpville, 25 jaar geleden, 
die op gewelddadige wijze neergeslagen 
werd, vonden grote demonstraties plaats, 
die opnieuw ten koste van vele mensenle
vens onderdrukt werden, maar telkens 
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opnieuw oplaaiden. Prijsstijgingen en 
schijnprocessen droegen brandstof aan. 

* * * 

CONTINUING STORY van de WWV Vol
gens een richtlijn van de EG hebben ge
huwde vrouwen die geen kostwinner zijn 
sinds 23 december 1984 recht op een 
WWV-uitkering. Maar in ons land laat de 
uitvoering hiervan nu al een tijdje op zich 
wachten. De Graaf, staatssecretaris van 
Sociale Zaken, is nog steeds bezig de fi
nanciering rond te krijgen. Volgens zijn 
berekenigen zullen er 26.000 vrouwen 
WWV aan gaan vragen en dat moet 450 
miljoen extra kosten. Hoe wil hij de WWV 
voor gehuwde vrouwen gaan betalen? 
Door de uitkeringsduur voor jongeren 
onder de 35 jaar te beperken, waarbij reke
ning gehouden moet worden met het ar
beidsverleden. 
De linkse partijen vinden het niet terecht 
dat jongeren de gelijke behandeling gaan 
betalen. Ze kritiseren de staatssecretaris 
vooral, omdat hij nog helemaal niet zeker 
weet of de getallen die hij genoemd heeft 
kloppen. Volgend de vereniging van direc
teuren van sociale diensten (DIVOSA) 
zullen er dit jaar 6000 vrouwen de uitkering 
aanvragen en geen 26.000, zodat de finan
ciële gevolgen zeker mee zullen vallen. 
De Graaf hoopt alles op 1 mei rond te 
hebben. Dan zullen gehuwde vrouwen, 
met terugwerkende kracht tot 23 december 
1984, eindelijk hun WWV-uitkering krijgen. 

* * * 
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BEGROTINGSPERIKELEN De maand maart 
(en begin april) kenmerkten zich wat betreft 
Lubbers en de zijnen door het aankondigen 
van diverse belangrijke onheilstijdingen. 
De voorzet werd gegeven door Ruding, die 
half maart met de mededeling kwam dat 
er- naast de reeds in het regeeraccoord 
afgesproken 1 7 miljard- in 1986 I 2 
miljard extra bezuinigd zou moeten wor
den. Een aantal dagen later kondigde hij 
aan zelfs in 1985 nog 1 300 miljoen tussen
tijds te willen ombuigen. Op 26 maart 
meldt De Koning dat de extra bezuinigingen 
voor 1986 er wat hem betreft mogen ko
men, maar dan wel in de vorm van kortin
gen op de begrotingen van de ministeries. 
Op dezelfde dag kwam de CDA-fractie met 
de weinig opwekkende mededeling het 
huidige regeringsbeleid na 1986 te willen 
voortzetten. Op 6 april werd de knoop 
doorgehakt. De regering besoot tot extra 
bezuinigingen van I 1 miljard in 1986. 
Tegelijkertijd werden de hoofdlijnen van 
het nieuwe stelsel van sociale zekerheid 
bekend gemaakt. Met name jongere uitke
ringsgerechtigden en WAO-ers zullen 
zware klappen krijgen. Per 1 januari 1986 
moet dit nieuwe stelsel van kracht worden. 
Hopelijk zullen de kiezers enkele maanden 
later voornoemde voornemens van de 
CDA-fractie definitief de grond in boren. 

* * * 

RAKETTEN De discussie over de bewape
ning is de laatste maand weer hevig opge
laaid. Begin maart gingen de besprekingen 
in Genève tussen de Sowjet-Unie en de 
Verenigde Staten van start. Tegelijkertijd 
ontmoetten in Moskou vele staatslieden 
elkaar, ter gelegenheid van de begrafenis 
van Tsjernenko. De nieuwe partijsecretaris 
Gorbatsjow sprak met velen van hen. 
Slechts enkele dagen later besloot, onder 
zware Amerikaanse druk, de Belgische 
regering tot plaatsing van de eerste 16 van 
de 48 raketten die in België gestationeerd 

194 

moeten worden. De Belgische premier 
Martens demonstreerde zijn minachting 
voor het parlement, door de dingen te 
laten aankomen voordat nog de volksver
tegenwoordigers uitgesproken waren. 
Lubbers juichte dit besluit toe, hij bleef 
daarbij toen I na Brouwer hem over zijn 
houding in het parlement interpelleerde. 
In Nederland wekte de zakenman Van 
Eeghen opzien door zijn mededeling, dat 
de Sowjet-Unie een gebaar wilde maken 
met betrekking tot het Nederlandse plaat
singsbesluit. Maar minister Van den Broek, 
die begin april naar Moskou ging voor een 
gesprek met Gromyko, riep na afloop van 
de daken dat de Russische houding zo 
halsstarrig en teleurstellend was. 
Hijzelf en Lubbers hadden zich inmiddels 
al instemmend opgesteld tegenover 
Reagans Star Wars-plannen, die aan de 
NAVO-partners verkocht konden worden 
met een vage belofte dat hûn industrieën 
van de te ondernemen studies ook een 
graantje kunnen meepikken. Van den 
Breeks bezoek aan Moskou volgde vrijwel 
onmiddellijk op de aankondiging van Gor
batsjow, dat de Sowjet-Unie besloten heeft 
verdere plaatsing van raketten stop te 
zetten tot 1 november. De maatregel is 
gericht op de Geneefse besprekingen, 
maar een samenhang met het Nederlandse 
1 november besluit lijkt niet onmogelijk. 
Vooral van Amerikaanse regeringszijde is 
er grote druk om, onderhandelingen of 
niet, de wapenontwikkeling voort te zetten. 
Na heftige strijd, met het rondstrooien van 
beloftes en veel kuifstrijkerij, is het Reagan 
gelukt in het Amerikaanse parlement de 
eredieten los te krijgen voor een nieuwe 
serie van de beruchte MX-raketten. 
In Nederland werd door het Komitee 
Kruisraketten Nee (KKN) intussen de tekst 
opgesteld voor het volkspetitionnement, 
dat in het najaar gehouden wordt. 

* * * 



Politiek en Cultuur 

NIET ALLEMAAL kommer en kwel. De film 
'Gebroken Spiegels' van Marleen Gorris 
heeft een eervolle vermelding gehaald op 
een festival van vrouwenfilms in Parijs. 
De culturele prijs Zuid-Holland is toegekend 
aan vier vrouwenboekhandels in de pro
vincie Zuid-Holland: Brood en Rozen in 
Dordrecht, Arcadia in Gouda, Trix in Den 
Haag en Gaia in Leiden. 

Op 8 maart, internationale vrouwendag, is 
er in Voorschoten een straatnaambordje 
onthuld met een vrouwennaam. De hoofd
straat van het nieuwe gedeelte van de wijk 
Noord-Holland heet nu Joke Smitlaan. 
Vrouwen die al eerder zijn vernoemd in 
Voorschoten zijn Carry Pothuis, Suze Groe
neweg, Wilhelmina Drukker en Aletta Ja
cabs. 

In een nieuwe CAO bij het Ahold-concern 
werd een bepaling opgenomen, die het 
tegengaan van ongewenste intimiteiten 
moet regelen. In deze CAO, die alleen 
geldt voor medewerkers van hoofd- en 
distributiekantoren van het bedrijf, is vast
gelegd dat er bij het bedrijf een vertrou
wenspersoon zal worden aangesteld bij 
wie werknemers klachten over ongewenste 
initimiteiten van collega's kwijt kunnen. 
Waarschijnlijk kan de bepaling ook worden 
opgenomen in de CAO voor de medewer
kers van de warenhuizen. 
Bij Hoogovens en het ministerie van Sociale 
Zaken is al een vertrouwensvrouw aange
steld. 

Er is een nieuw vrouwentijdschrift bijgeko
men. Het is een blad voor vrouwen bij de 
geuniformeerde overheid (politie, mare
chaussee, douane en brandweer). Het blad 
heet DIEN. genoemd naar Dina Sanson, 
die zeventig jaar geleden in dienst trad bij 
de gemeentepolitie van Rotterdam. Het 
hoopt de positie van geuniformeerde vrou
wen, die niet zo best is, te verbeteren. 

* * * 
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TECHNOLOGIE .... Europa loopt achter in 
de wereldwedloop rond de introductie van 
nieuwe technologieën. Althans daar schij
nen de 'experts' het over eens te zijn. Een 
dergelijke vaststelling kan kennelijk leiden 
tot de meest heilloze invallen. Wat bijvoor
beeld te denken van het voorstel van Delars 
(Voorzitter Europese Commissie) om EG
middelen ter beschikking te stellen van 
Reagan's Star Wars-plannen om zo van de 
erbij behorende technologische ontwikke
ling te profiteren? Het zegt trouwens ook 
wel iets over de militaristische instelling 
van sommige Franse socialisten (waartoe 
Delars behoort). 

.... EN DE SOCIALE GEVOLGEN Een veel 
gehoord~ klacht van zowel FNV als CNV is 
dat de introductie van nieuwe technologie
ën uitsluitend beoordeeld wordt op bedrijfs
economische criteria (lees: winst). De 
sociale gevolgen spelen nauwelijks een 
rol. Tegelijkertijd worstelen de vakcentrales 
met het vermoeden dat technische ontwik
kelingen nauwelijks tegen te houden, en 
ook niet per definitie, op langere termijn, 
voor de werknemers nadelig zijn. Om deze 
zaken wat meer in de hand te krijgen kwam 
de FNV begin april met twee voorstellen: 

de instelling van een centraal technolo
gisch informatiepunt; 
een centraal accoord over introductie 
van nieuwe technologieën. 

Beide voorstellen lijken een vooruitgang in 
het proberen, greep te krijgen op snelle 
technologische ontwikkeling. Het mag er 
echter niet toe leiden dat men de geluiden 
uit de basis- de leden- uit het oog verliest. 
Tenslotte worden de sociale gevolgen van 
nieuwe technologieën juist dáár het eerst 
en het duidelijkst merkbaar. 

* * * 

PARTIJVORMING In de links-christelijke 
politieke hoek is een uiterst verwarde situ
atie ontstaan. 
De Evangelische Volkspartij vergaderde 
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over de mogelijkheid, bij verkiezingen 
samenwerkingsvormen met anderen te 
onderzoeken. Tevens was daarbij aan de 
orde de vraag of een samengaan mogelijk 
was met de uit het CDA getreden groep 
Scholten-Dijkman, die op haar beurt weer 
een Basisbeweging voor Vrede en Solida
riteit (BVS) achter zich heeft. 
Toen het EVP-congres in meerderheid 
besloot, de CPN niet bij voorbaat van sa
menwerking uit te sluiten, keerden èn 
Scholten, èn een deel van de EVP die partij 
de rug toe. Maar niet lang daarna besloot 
de 'Basisbeweging' van Scholten, buiten 
hem om, een eigen deelname aan de ver
kiezingen voor te bereiden. Scholten zelf 
was een veel gefotografeerde gast op het 
PvdA-congres. 

* * * 

TWEEVERDIENERS Eind maart is het aantal 
vrouwen dat hun baan in de gezinszorg 
hebben opgezegd door de nieuwe belas
tingmaatregel op tweeverdieners, gestegen 
tot 8000. Het aantal zal waarschijnlijk nog 
groter worden, want veel vrouwen wachten 
met opzeggen tot staatssecretaris Koning 
van Financieën met de door hem beloofde 
aanpassingen is gekomen. 
Het FNV heeft vrouwen geadviseerd niet te 
snel hun baan op te zeggen en eerst uit te 
rekenen hoeveel belasting ze in juli terug 
zullen krijgen. Koning is van plan om vol
gend jaar de teveel berekende belasting 
maandelijks te gaan berekenen. Verder 
vindt hij dat het allemaal wel meevalt en 
vraagt hij iedereen rustig te blijven, tot de 
beloofde studie naar de gevolgen van deze 
wet af is. De VVD daarentegen, bij monde 
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van Nijpels, noemde de wet een ramp en 
vindt dat die bij de volgende kabinetsfor
matie opnieuw ter discussie gesteld moet 
worden. 

* * * 

ZWIJGERS Deze maand verschenen er in 
de kranten een aantal berichtjes over de 
Stichting Vrije Vrouwen, waar een aantal 
klinkende namen tot was toegetreden: 
bisschop Bomers van Haarlem en het 
echtpaar Toon en Rietje Hermans. De 
Stichting vindt dat zij de 'zwijgende meer
derheid' vertegenwoordigt, die tegen ar
beidstijdverkorting is, omdat dit vrouwen 
zou dwingen buitenshuis te gaan werken. 
De Stichting ontstond vorig jaar nadat 
staatssecretaris Kappeyne van de Copello 
het concept beleidsplan 'Emancipatie' had 
ingediend. Vrije Vrouwen voelen zich ver
antwoordelijk voor gezin en kinderen en 
laten zich niet de wet voorschrijven door 
feministen, die hen het huis uit willen 
jagen. Het is opvallend dat erg veel mannen 
deel uit maken van de stichting. 

De aartsbisschop van Utrecht, dr. A. J. 
Simonis heeft het ook niet zo op feministen. 
Hij heeft de feministische theologe prof. C. 
Halkes verboden de paus toe te spreken 
als die op 12 mei ons land bezoekt. Prof. 
Halkes zou de paus namens de Unie van 
Katholieke Vrouwenorganisaties toespre
ken, de aartsbisschop is bang dat dat de 
tegenstellingen binnen de RK-kerk zou 
kunnen versterken. 

* * * 
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In het komende najaar zal een nieuwe, 
grote campagne tegen de kruisraketten 
plaatsvinden. Aan alle bewoners van ons 
land zal een verklaring worden verstrekt 
tegen de kruisraketten, die ze met hun 
handtekening kunnen bekrachtigen. 
Reeds nu worden in vele gemeentes orga
nisatieplannen opgesteld, die het mogelijk 
moeten maken de getekende verklaringen, 
als ze al niet per post worden terugge
stuurd, op te halen en daarbij geen woning 
over te slaan. Dat vereist een grondige 
voorbereiding, die alleen kan slagen door
dat de onderscheiden groeperingen die 
achter de petitie staan (de vredesbewegin
gen, politieke partijen, comités, diverse 
organisaties) in onderling overleg het 
actieplan uitwerken en zoveel mogelijk van 
de eigen aanhangers tot activiteit weten 
aan te sporen. Naar het zich nu laat aanzien, 
is die bereidheid om voor de petitie aan de 
slag te gaan zeer groot. 

Nieuwe grote campagne 

Dat wordt dan de derde, of als men wil de 
vierde, nationale campagne tegen de 
kruisraketten. De eerste was de grote 
manifestatie in Amsterdam in het najaar 
van 1981 waar naar schatting ruim 400 000 
mensen aan deelnamen. In oktober 1983 
was er de gigantische betoging in Den 
Haag, met een deelnemersaantal dat op 
550 000 werd geschat. Een half jaar later 
vond in het voorjaar een vredesweek plaats 
met zeer uiteenlopende activiteiten, van 
forums tot optochten en werkonderbrekin
gen. Al die tijd zijn er plaatselijk nog vele 
acties geweest; er is permanente aandacht 

geweest voor Woensdrecht zelf, onder 
meer in de vorm van een vredeskamp. 
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Gedurende deze hele periode is op Neder
land zware druk uitgeoefend om tot plaat
sing van de kruisraketten over te gaan. In 
Engeland, West-Duitland en Italië werden 
de nieuwe wapens geplaatst en dit voorjaar 
gebeurde hetzelfde, via een grove over
rompelings-manoeuvre, in België. Op het 
'frontgebied' waar de kruiswapens volgens 
het Pentagon gestationeerd zouden moeten 
worden, is dat nu alleen in Nederland niet 
gebeurd. 
Het huidige CDA-VVD-kabinet stuurt op 
plaatsing aan; het wordt steeds duidelijker, 
dat die zelfs een van de hoofdredenen van 
zijn vorming is geweest. Na lang zoeken 
en na een uitvoerige ziels-massage van 
diegenen in het regeringskamp die tegen 
de stationering bezwaren koesterden, 
kwam het kabinet een jaar geleden met 
een doortrapte constructie, waarvoor ze 
een parlementsmeerderheid wist te krijgen: 
Nederland zou meedoen, als op 1 novem
ber 1985 het totale aantal SS20-raketten in 
de Sowjet-Unie boven dat van 1 juni 1984 
zou zijn gestegen. 
Een doortrapte constructie: Er is een inter
nationale beweging, die ook in de Verenig
de Staten een grote aanhang telt, tot het 
'bevriezen', dat wil zeggen het niet verder 
ontwikkelen van het kernwapen-potentieel. 
De actie is opgeroepen door de Europese, 
vooral in Nederland begonnen, beweging 
tegen nieuwe kernwapens. 
Het 1 juni-besluit van de Nederlandse 
regering kwam er, internationaal gezien, 
op neer dat de 'freeze'-regeling beperkt 
zou worden tot het hele Warschau-pact 
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aan de ene kant, en Nederland aan de 
andere kant. In de 'rest' van de NAVO zou 
het proces door kunnen gaan ... 
Ook in een ander opzicht was het kabinets
besluit doortrapt. Het plaatste de hele 
operatie (plaatsingsbesluit en plaatsings
verdrag met de Verenigde Staten) binnen 
de ene kabinetsperiode van het huidige 
kabinet-Lubbers. Dat gebeurde, omdat de 
Partij van de Arbeid uiteindelijk voet bij 
stuk hield in haar afwijzende houding 
tegenover de kruisraketten en verklaarde, 
dat zij als regeringspartij het plaatsingsver
drag zou willen opzeggen. Lubbers' 1 juni-
1 novemberplan werd nu een tweesnijdend 
zwaard. Enerzijds was het er op gericht bij 
een nieuwe kabinetsformatie voldon-
gen feiten te scheppen, anderzijds bond 
het alle voorstanders van de kruisraketten 
muurvast aan het kabinet en verhinderde 
het bijvoorbeeld de VVD om in lastige 
kwesties- zoals die van de omroep- een 
te grote vrijheid te nemen. 
We hebben gezien dat de onder Gorbatsjow 
optredende leiding in de Sowjet-Unie, 
ondanks het lichtelijk karikaturale karakter 
van het 1 juni-besluit, toch geprobeerd 
heeft daarin een opening te vinden, die 
tevens zou kunnen doorwerken in de in
middels aangevangen ontwapenings-be
sprekingen in Genève. De Sowjet-regering 
nam het besluit, tot 1 november de stati
onering van middellange afstand-raketten 
te bevriezen. Maar dat paste niet in het 
schema van het kabinet-Lubbers. Het zwaai
de met door de CIA aangedragen cijfers 
die moeten bewijzen dat er inmiddels van 
Russische zijde enkele tientallen SS20's 
méér gestationeerd zijn dan op 1 juni 1984 
het geval was, en wees de mogelijkheden, 
die het Sowjet-voorstel bood tot serieuze 
onderhandelingen, af. 

Propaganda-argumenten 

In die situatie vindt straks het volkspetiti
onnement plaats. En naar men mag aan-
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nemen, zal daartegen een golf van propa
ganda worden opgeroepen. Reeds nu 
tekent zich af, hoe die argumentatie onge
veer zal verlopen. 
In de eerste plaats is daar de aloude Sowjet
dreiging. Een verzwakking van de bewape
ning in het westen zou onverantwoordelijke 
elementen in de Sowjet-Unie kunnen ver
lokken tot een offensieve, op zijn minst tot 
een pressie-politiek tegenover West-Euro
pa. Die redenering, overvloedig gehanteerd 
in de echte koude oorlogstijd, heeft allang 
geen grote kracht meer. De Sowjet-Unie 
heeft zich als uitkomst van de Tweede 
Wereldoorlog verzekerd van een soort 
beschermende laag, een veiligheidsgordel 
in Europa, bestaande uit landen waar het 
Rode Leger de Hitler-troepen verdreven 
had. Niet al die landen trouwens; door 
diverse oorzaken vallen Finland, Oostenrijk 
en Joegoslavië daar niet onder. Er zijn 
geen aanwijzingen uit de jaren sedert 1945 
dat van Sowjet-zijde geprobeerd zou wor
den dit veiligheidscordon te veranderen. 
Wel, uiteraard, dat zij het in stand wenst te 
houden. 

Wij, Nederlandse communisten, hebben 
zo onze bezwaren tegen een politiek waarin 
kleinere landen aan de grenzen van grote 
mogendheden door die groten worden 
gehanteerd als hun werktuig. Wij hebben 
een, uit eigen positie en geschiedenis 
voortkomend, respect voor het zelfbeschik
kingsrecht van volken, groot of klein. 
Maar daar gaat het hier niet om. De na-oor
logse Europese geschiedenis geeft geen 
aanleiding voor de vrees dat West-Europa 
door Sowjet-hegemonie wordt bedreigd. 
Sterker nog, de ervaring die de Sowjet-re
gering heeft met landen die ze tot haar 
veiligheidgordel rekent zijn niet van dien 
aard, dat ze om meer roepen. Eerder heeft 
men de indruk dat de omgang vaak het 
prettigst verloopt met die landen die wel 
direct of bijna aan de Sowjet-Unie grenzen, 
maar waar ze niet militair aanwezig is. 
En overigens, hoe ingewikkeld veelsoortige 
bewapeningssystemen ook in elkaar zitten, 
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de algemene zowel als de deskundige 
mening is, dat de Sowjet-Unie in de ont
wikkeling daarvan steeds inhaalt en niet 
bepaald voorop loopt. 

Verrassings-aanvallen 

Een ander argument dat gebruikt wordt ter 
verdediging van kruisraketten en steeds 
weer nieuwe wapens is, dat de ondoor
zichtigheid van de Sowjet-besluitvorming 
het gevaar van verrassingen inhoudt. Die 
ondoorzichtigheid bestaat. Openhartige 
discussies voor en tegen kennen we niet 
uit de Oosteuropese landen, vooral als het 
om buitenlandse en militaire politiek gaat. 
Het is een hoofdreden waarom wij, com
munisten, in ons land het Sowjet-systeem 
niet wensen. Maar het is op zijn zachtst 
gezegd een misvatting, als gemeend wordt 
dat er daardoor verschillende posities 
bestaan met betrekking tot verrassingsda
den. 
De Amerikaanse aanval op Cuba destijds 
(Varkensbaai-incident), de oorlog in Viet
nam, de overval op Grenada, het militaire 
optreden in Nicaragua, de (mislukte) in
greep in de Libanon- dat alles gebeurde 
zonder enige voorafgaande discussie. Ook 
de discussies naderhand hielpen niet veel. 
En, om heel dicht bij huis te blijven: De 
beide koloniale oorlogen die Nederland in 
1947 en 1948 in Indonesië voerde begonnen 
ook al zonder dat er een parlement aan te 
pas kwam. Eerder is het nu zo, dat controle
mogelijkheden zozeer verfijnd zijn, dat een 
goed doortimmerde internationale over
eenkomst inderdaad waarborgen tegen 
verrassingsaanvallen kan inhouden. 
Ondertussen doet het anti-Sowjet-argu
ment het, ondanks alle pogingen daartoe, 
niet zo goed meer in de verdediging van 
nieuwe wapens. Toen Reagan, menend 
een thuiswedstrijd te spelen, in het Euro
pese parlement op die toer wilde gaan kon 
hij niet eens doorpraten ten gevolge van 
de protesten. 
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Vinger in de pap 

De overweging die het vaakst en het na
drukkelijkst naar voren wordt gehaald is 
die van de 'vinger in de pap'. Doen we niet 
mee, dan hebben we geen recht van spre
ken meer. 
Dat verhaal is dubbel zwak. Aan de ene 
kant wekt het de indruk dat tot nu toe 
Nederland door aan enigerlei vorm van 
bewapening mee te doen, invloed op die 
bewapening en haar aanwending heeft 
kunnen uitoefenen. Men zou daarvan wel 
eens voorbeelden willen zien. Wij kennen 
ze niet. 
Het omgekeerde is wel het geval. De eerste 
keer dat Nederland invloed uitoefende 
was, toen een parlementsmeerderheid de 
regering dwong om Washington mee te 
delen dat de Neutronenbom vierkant en 
zonder voorbehoud werd afgewezen. Ver
volgens kreeg de positie van ons land 
reliëf, toen duidelijk werd dat vooralsnog 
een grote meerderheid van het Nederland
se volk de kruisraketten verwierp. 
Maar bovendien: Wie of wat is het dan 
wel, die na een goedkeuring van de kruis
raketten zo'n invloed op de verdere gang 
van zaken zou hebben? Toch niet de minis
ter van Buitenlandse Zaken, Van den Broek, 
die bij voorbaat letterlijk alles goedpraat 
wat de Amerikaanse regering doet? En wat 
krijgt hij voor zijn dienstbaarheid? Toen hij 
bij Gromyko op bezoek ging, hadden de 
Amerikanen, waarop hij zoveel invloed 
dacht uit te kunnen oefenen, hem niet 
eens verteld welke voorstellen de Sowjet
Unie inmiddels op de Geneefse ontwape
ningsbesprekingen had gedaan. Invloed 
krijgt men alleen als men 'nee' durft te 
zeggen en dat ook door durft te zetten. De 
kruisraketten vormen daartoe de beste 
aanleiding. 

Nationale vredespolitiek 

Uiteindelijk echter is dit alles niet waar het 
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wezenlijk om gaat. De bodem waarop de 
sterke Nederlandse gevoelens tegen de 
atoomwapens, en dus ook de steeds nieu
were zoals de kruisraketten, opbloeien is 
de wetenschap dat het hier om leven of 
dood gaat. In andere landen heeft soms de 
valse illusie nog een kans van bestaan, dat 
enkelingen of groepen een atoomoorlog 
waarbij hun natie betrokken zou raken, 
kunnen overleven. In Nederland is voor die 
gedachte nauwelijks plaats. Een dichtbe
volkt, voor een groot deel onder de zee
spiegel liggend land als het onze zou door 
slechts enkele moderne bommen van de 
aarde weggevaagd worden. 
Het gaat dus zonder meer om ons nationale 
bestaan. 
Niet dat het in wezen met de rest van de 
aardbol anders gesteld zou zijn, als eenmaal 
de eerste atoomwapens ontploffen. Ge
leerden van Oost en West die zich bezig
houden met de gevolgen van een nucleair 
conflict zijn het volstrekt met elkaar eens 
over het feit, dat daarmee vrijwel zeker aan 
het bestaan van de mensensoort een einde 
zou komen. 
Het is alleen iets wat wij, veertien miljoen 
mensen opeengeperst op een laag stukje 
grond, in het hart van West-Europa, ons 
bijzonder goed realiseren. Daarom ook is 
in de ogen van zeer velen stellingname 
tegen nieuwe atoomwapens zo sterk ver
bonden met het denkbeeld van een eigen, 
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nationale politiek. Van Amerikaans leider
schap is in deze zelfs voor de meest ver
stokte NAVO-aanhangers nauwelijks iets te 
verwachten. Meer dan pasmunt is Neder
land niet in de ogen van Washingtonse 
strategische rekenaars. 
En een Europees verbond? Daar ligt het 
niet anders. De hoofdlijnen van het West
europese gebeuren worden bekokstoofd in 
de ingewikkelde en voortdurend van tem
peratuur wisselende allianties tussen En
geland, West-Duitsland en Frankrijk. Ne
derland kan, nu het eenmaal in de EEG en 
de daarbij aangebouwde instellingen zit, 
juist via die tegenstellingen wel iets berei
ken, maar dan toch altijd weer door een 
heel duidelijk nationale politiek; niet door 
een houding die hoopt dat de Grote Drie 
het meer eens zullen worden, opdat er 
geen lastige keuzes moeten worden gedaan 
en volstaan kan worden met 'zo is nu 
eenmaal door de meederheid besloten'. 

De komende volkspetitie wordt een nieuwe 
vorm van de heel eigen Nederlandse stel
lingname in een wereld, die schreeuwt om 
nieuwe initiatieven. Als ze sterk en bewo
gen genoeg zal zijn, zal ze uiteindelijk ook 
de beslissing van het parlement kunnen 
bepalen. Het wordt een hele inspanning, 
maar wat verdient die meer? 

Marcus Bakker 
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DE DILEMMA'S VAN 
JALTA 

In de afgelopen maanden is in de media 
veel aandacht besteed aan de Conferentie 
van Jalta, die plaatsvond van 4 tot 11 fe
bruari 1945. Jalta heeft altijd zeer tot de 
verbeelding gesproken. Er zijn in de loop 
der jaren vele politieke mythes aan deze 
conferentie toegeschreven. Jalta leek in 
het verleden wel beschouwd te worden als 
het moment waarop de naoorlogse ge
schiedenis zijn aanvang nam. De recente 
golf van publikaties werd wat dat aangaand 
door meer scepsis gekarakteriseerd. Des
ondanks bestaat er grote behoefte de 
wortels van de huidige blokvorming in 
Europa bloot te leggen. En Jalta wordt 
daar kennenlijk nog steeds toe gerekend. 
De Conferentie van Jalta vond plaats op 
een moment dat de oorlog al beslist was. 
Vooral aan het oostfront had het Rode 
Leger in de maanden die aan Jalta vooraf
gingen, ondanks heftige Duitse weerstand, 
grote successen geboekt. Het tempo van 
de Russische opmars deed bij de westerse 
leiders, vooral bij Churchill, zelfs de vrees 
ontstaan dat het Rode Leger wel eens heel 
Duitsland zou kunnen veroveren. Het was 
in ieder geval duidelijk dat de Duitse over
gave een kwestie van tijd was. In Jalta 
kwamen de leiders van de Grote Drie, 
Stalin, Roosevelt en Churchill daarom in 
een optimistische sfeer bijeen om zich te 
buigen over de naoorlogse ordening van 
Europa. 

De mythes van Jalta 

Werd in het verleden vaak een te grote 
betekenis aan Jalta toegeschreven, in de 
afgelopen maanden leek het er in sommige 

bijdragen op alsof er in februari 1945 niets 
van betekenis zou zijn gebeurd. Ook dat 
laatste is onjuist. Er werden in Jalta defini
tieve afspraken gemaakt over de verdeling 
van Duitsland in vier bezettingszones. 
Ondanks deze geografische verdeling zou 
Duitsland door de vier bezettingsmogend
heden gemeenschappelijk worden be
stuurd. De politieke doelstellingen van het 
gemeenschappelijke Geallieerde bestuur 
werden in Jalta vastgelegd in termen van 
zuivering, democratisering en demilitarise
ring. Ook zou Duitsland aanzienlijke her
stelbetalingen op moeten brengen. 
De belangrijkste afspraken die in Jalta 
werden gemaakt, hadden betrekking op 
Duitsland. Maar er gebeurde meer. Ten 
aanzien van de door de Geallieerden be
vrijde staten werd aangekondigd dat de
mocratische, vrij gekozen regeringen aan 
de macht dienden te komen. Ook in het 
omstreden Polen zouden vrije verkiezingen 
worden gehouden. Dat waren fraaie over
eenkomsten, waarmee Stalin tot veler 
verbazing akkoord kon gaan. De Russische 
leider zegde bovendien militaire steun toe 
in de nog steeds aan de gang zijnde oorlog 
tegen Japan. 
Wat was de betekenis van Jalta? In Jalta 
werd door Roosevelt en Churchill erkend 
dat de Sowjet-Unie een grote mogendheid 
was, een supermacht. Het was alle aanwe
zigen duidelijk dat de imponerende opmars 
van het Rode Leger niet zonder politieke 
gevolgen zou blijven. Moskou werd daarom 
een centrale plaats toegekend in de naoor
logse ordening van Europa. Bovendien 
werd de Russische delegatie omvangrijke 
herstelbetalingen in het vooruitzicht gesteld 
ter compensatie van de verliezen die de 
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Sowjet-Unie in de oorlog had geleden. 
Aan Jalta zijn, zoals gezegd, verschillende 
politieke mythes toegeschreven. In de 
eerste plaats werd Jalta lange tijd door 
rechts beschouwd als het verraad van 
Roosevelt. Roosevelt zou in Jalta, wellicht 
verzwakt door zijn ziekte, Oost-Europa 
hebben uitgeleverd aan de Russen. Daar 
staat, als tweede mythe, het beeld tegen
over van Jalta als de heilige anti-fascisti
sche alliantie. Meer recentelijk is een derde 
mythe ontstaan, namelijk die van Jalta als 
de conferentie waarop de supermachten 
Europa onder elkaar zouden hebben ver
deeld. 

Jalta was voor links, met name voor de 
communistische partijen, jarenlang het 
symbool van de heilige, anti-fascistische 
oorlogscoalitie. Het symbool van de, op 
democratisering van Duitsland gerichte, 
Amerikaans-Russische samenwerking. Een 
alliantie tussen de Sowjet-Unie, het van
zelfsprekende bolwerk van vrede en voor
uitgang, en de 'redelijke', 'realistische' 
krachten in het Westen. Die redelijke krach
ten zouden echter al snel na de oorlog het 
veld ruimen voor degenen die uit waren 
op de politieke destructie van de Sowjet
Unie. De communistische partijen achtten 
zich na het ontstaan van de koude oorlog 
dan ook verplicht de westerse landen weer 
'terug te leiden op het pad van Jalta'. Zo 
mooi en heilig was de Conferentie van 
Jalta natuurlijk niet. In het algemeen zou 
men zich kunnen afvragen of de oorlogsin
spanning van de Geallieerde mogendheden 
wel in de eerste plaats uit anti-fascistische 
motieven voortvloeide. In Jalta waren in 
ieder geval zakelijke, machtspolitieke be
langen in het geding. Het ging immers niet 
alleen om ontwapening en democratisering 
van Duitsland, maar vooral ook om het 
aan banden leggen van het politiek en 
economisch machtigste land op het Euro
pese continent. 
Tegenover deze beeldvorming van Jalta 
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staat de mythe van het verraad van 
Roosevelt. In Jalta zouden de Oosteuropese 
landen zijn verkocht. De prijs voor de Rus
sische oorlogsinspanning zou zijn betaald 
door de westerse erkenning van de Russi
sche overheersing van Oost-Europa. Een 
derde vergelijkbare mythe, die tegenwoor
dig in linkse kring aan Jalta wordt toe
geschreven, is die van de verdeling van 
Europa. De Grote Drie, met name de Grote 
Twee, zouden het Europese continent in 
Jalta onderling hebben verdeeld. Ook die 
beeldvorming is onjuist. Afgezien van 
Churchill, waren de Europese landen in
derdaad niet aanwezig. Er werd door an
deren over hen beslist. Maar de gemaakte 
afspraken wijzen, ondanks alles, veeleer in 
de richting van samenwerking en gemeen
schappelijk beheer dan van deling en con
frontatie. Achteraf bezien, hebben de in 
democratische termen gestelde afspraken 
de deling van Europa niet kunnen voorko
men, maar van uitverkoop was geen spra
ke. Het enige wat daadwerkelijk werd ver
deeld was Duitsland. Desondanks zou ook 
Duitsland gemeenschappelijk door de 
bezettingsmogelijkheden worden be
stuurd. 
Geen heilige coalitie, geen verraad, geen 
uitverkoop. Jalta legitimeerde in ieder 
geval de Russische grootmachtstatus. Dat 
is de Amerikaanse onderhandelaars ook 
achteraf in eigen land kwalijk genomen. 
Maar de vraag is of het anders had gekund? 
Elke ordening van het naoorlogse Europa 
zou worden geconfronteerd met de Russi
sche militaire aanwezigheid in Oost-Euro
pa. Het alternatief voor Jalta was dat van 
beëindiging van de oorlogscoalitie en van 
een separate overgave van Duitsland aan 
de westerse Geallieerden. Later zou iets 
dergelijks ook gaan plaatsvinden: de wes
telijke delen van Duitsland werden aange
sloten bij een westerse, anti-communisti
sche alliantie en met de oostelijke delen 
gebeurde iets vergelijkbaars. Maar dat was 
heel wat anders dan in Jalta was overeen-
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gekomen. De politieke en militaire deling 
van Europa, de daadwerkelijke blokvorming 
veronderstelde het failliet van Jalta, het 
einde van gemeenschappelijke sturing. 

Jalta en de ontspanning 

Jalta was een poging tot naoorlogse sa
menwerking tussen de Grote Drie, met 
name tussen de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie. Die poging werd sterk door 
de omstandigheden van de oorlog bepaald. 
De afspraken waren vaag, wellicht illusoir. 
Maar het uitgangspunt was zeker niet dat 
Europa in twee blokken moest worden 
verdeeld. Het uitgangspunt was erkenning 
van de feiten en bereidheid tot overleg. Er 
kunnen vele redenen worden aangevoerd, 
waarom de huidige aanwezigheid van het 
Rode Leger in Oost-Europa moet worden 
betreurd. Jalta staat evenwel nog steeds 
voor de erkenning van dat feit als uit
gangspunt voor overleg en samenwerking. 
Jalta staat voor een politiek die uitgaat van 
erkenning van de politieke grenzen in 
Europa als voorwaarde voor het creëren 
van ontspanning. 
Deze visie op ontspanning werd tot voor 
kort ook op ondubbelzinnige wijze aange
hangen door de CPN. Dat oordeel ging er 
van uit dat de Sowjet-Unie een vredeskracht 
was. Meer in het algemeen kon uitbreiding 
van de invloedssfeer van de Sowjet-Unie 
worden beschouwd als een historische 
stap vooruit. (Daar deed de verwijdering 
tussen de CPN en Moskou niets aan af.) De 
CPN beoordeelde stappen in de richting 
van Westeuropese militaire verzelfstandi
ging als negatief en een gevaar voor de 
stabiliteit in Europa. Bovendien werd achter 
dergelijke ontwikkelingen het Westduitse 
revanchisme waargenomen. De CPN gaf 
de voorkeur aan stabiliteit tussen maar 
ook binnen de blokken. Het is dan ook pas 
kort geleden dat de CPN in haar partijpro
gramma heeft neergelegd dat zij streeft 

naar beëindiging van het Nederlandse 
NAVO-lidmaatschap. 
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In de afgelopen jaren is ook binnen de 
CPN de kritiek op de blokvorming in Europa 
toegenomen. Dat is naast de afwijzing van 
de kruisraketten en Reagans militarise
ringspolitiek ook uiting van de toegenomen 
distantie ten opzichte van de Sowjet-Unie 
en Oost-Europa. De blokvorming recht
vaardigt immers de onderwerping van de 
Oosteuropese landen aan Moskou. Daarom 
wordt, met name in De Waarheid, gecon
cludeerd dat de supermachten weg moeten 
uit Europa. Zij staan ontspanning in de 
weg. Het gaat erom, zowel in Oost- als 
West-Europa, die krachten te mobiliseren 
die in opstand komen tegen het blokken
systeem. In West-Europa is dat de vredes
beweging, in Oost-Europa de politieke 
oppositie. Die twee moeten elkaar onder
steunen. Daarom bestaat er ook geen 
behoefte meer aan contacten met officiële 
instanties in Oost-Europa. 
Deze redenering volgend ontstaat de indruk 
dat erkenning van de politieke grenzen in 
Europa geen voorwaarde is voor ontspan
ning, maar veeleer een belemmering. Dat 
is een papieren en bovendien onwerkbare 
conclusie. Ontspanning betekent, ondanks 
alle bezwaren tegen de politieke verhou
dingen in Oost-Europa, toenadering tussen 
staten en machthebbers. In het streven 
naar stabiliteit schuilt de neiging de politie
ke regimes in Europa te aanvaarden en te 
rechtvaardigen. Maar het hoeft niet. Het 
streven naar ontspanning sluit ook geen 
steun aan de oppositie in Oost-Europa uit. 
De eerste prioriteit blijft evenwel ontspan
ning, en de toenadering tussen machtheb
bers die daarvoor noodzakelijk is. De wis
seling van de wacht in Moskou biedt daar
toe wellicht nieuwe mogelijkheden. 
Op het terrein van de internationale politiek 
wordt de CPN heen en weer geslingerd 
tussen dilemma's. Het verleden van ver
bondenheid met de socialistische landen 
wordt afgezworen, maar tegelijkertijd 
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wordt veel realiteitszin overboord gezet. 
De CPN werd in het verleden gekenmerkt 
door een realistische, zelfs cynische kijk op 
de internationale politiek. Dat bracht vaak 
terechte kritiek op bijvoorbeeld de Europese 
integratie en de verhouding tussen de 
arme en rijke landen (inzake de ontwikke
lingshulp) met zich mee. Dit kritisch en 
realistisch waarnemingsvermogen beperk
te zich tot de westerse wereld en gold niet 
voor de socialistische landen. Aan gene 
zijde werd tegen beter weten in slechts 
vredeswil en vooruitgang waargenomen. 
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Het is goed dat een einde komt aan deze 
schizofrenie, maar het zou jammer zijn als 
de traditie van zakelijkheid en politieke 
realiteitszin tegelijkertijd met de ideologi
sche vooringenomenheid van vroeger zou 
verdwijnen. Op basis van die realiteitszin 
kan de CPN een nuttige bijdrage leveren 
aan de Nederlandse vredesbeweging. 
Onder meer door een selectief en concreet 
gebruik van haar internationale contacten. 

Duco Heilerna 
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VIJFTIG JAAR POLITIEK 
EN CULTUUR: VIJFTIG 
JAAR STRIJD (11) 

In dit artikel zullen we Politiek en Cultuur 
volgen in de periode die na de vernietiging 
van het Hitler-fascisme begon, tot vlak na 
het XX-ste congres van de CPSU in 1956. 
De CPN was, als onverzoenlijk bestrijder 
van de Nazi-bezetting van ons land, om
kleed met een enorm gezag uit de illegali
teit van de Tweede Wereldoorlog geko
men. Alom was binnen de partij en haar 
aanhang de hoop op diepgaande verande
ringen gevestigd. Doch de ontwikkelingen 
gingen in die dagen zeer snel. De koude 
oorlog kondigde zich aan. 

De periode 1946-1956 

Het eerste na-oorlogse nummer van Politiek 
en Cultuur verscheen in 1946. Het eerste 
artikel was een 'In memoriam Mr A. S. de 
Leeuw', waarmede de brug met de voor
oorlogse periode werd geslagen. Men zou 
kunnen zeggen, dat de redactie van Politiek 
en Cultuur trachtte de draad weer op te 
vatten, waar deze door de oorlog was 
afgebroken. Daarom werden vele artikelen 
over tal van onderwerpen gepubliceerd, 
waarin wars van dogmatische exegese, 
een breed veld van maatschappelijke en 
culturele verschijnselen aan een beschou
wing werd onderworpen. 
We noemen hier een serie artikelen van 
Theun de Vries over 'Rembrandt en de 
Regentenstaat', over landbouwkundige 
kwesties, over muziek, over onderwijskun
dige vernieuwing, over het marxistische 

mensbeeld en een praktisch eindeloze 
serie van J. A. Knuttel over de 'Ontwikkeling 
van het Nederlandse Volkskarakter'. 
Een dergelijke brede aanpak was in over
eenstemming met de politiek van de CPN, 
zoals die op het congres in januari 1946 
was vastgesteld. De partij streefde- naar 
al spoedig zal blijken tegen de ontwikkelin
gen in - naar regeringsverantwoordelijk
heid. Dit moest gezien worden in het kader 
van de noodzaak tot snelle wederopbouw. 
'Onnodig erop te wijzen, dat reeds een 
plan tot wederopbouw een begin moet 
maken met de vernieuwing van de maat
schappij. Duidelijker gezegd: het moet 
tegelijk een plan tot bestrijding van de 
reactie, tot beperking van de invloed van 
de reactie op alle gebieden van de maat
schappij zijn' (in: 'Op de Tweesprong'). 
Met een verwijzing naar Frankrijk en België, 
waar de communisten belangrijke rege
ringsposten innamen, werd de noodzaak 
tot regeringsdeelname als volgt gemoti
veerd: ' ... ,omdat men vooral in Frankrijk 
en België begrepen heeft, dat de commu
nisten de drijvende kracht in de wederop
bouw zijn. Omdat men ingezien heeft, dat 
slechts de communisten het alles over
heersende vraagstuk van de volledige 
mobilisatie der arbeidskracht tot een be
vredigende oplossing kunnen brengen.' 

Deze politiek was echter, voordat zij tot 
volle wasdom kon komen reeds mislukt. 
De sociaal-democraten uit de SOAP hadden 
zich gereorganiseerd in de PvdA. waarbij 
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de doorbraak naar confessionelen en libe
ralen werd gezocht in plaats van de door

braak naar links. Internationaal verslechter
de de situatie snel, niet in het minst door 
de toestand in Duitsland. Daar werd slechts 
in de Sowjet-zone de denazificering, zoals 
die voorzien was in de akkoorden van 
Potsdam, doorgezet. Met bitterheid stelt 
Eva Tas dit in het artikel 'Deze vrede en dit 
Duitsland' vast. Over de houding van de 
Britse bezettingsautoriteiten doet ze de 
volgende observatie 'Het heeft heel wat 
voeten in de aarde voor een Engelse com
mandant een nazi-chef of bedrijfsleider zijn 
congé geeft en nog meer, voor een anti-fas
cist wordt aangesteld. Want de nieuwe 
functonaris moet even competent en van 
dezelfde rang en stand zijn als zijn voor
ganger. ( ... ) De Britse autoriteiten zijn blijk
baar vergeten, dat consequente anti-fascis
ten in Duitsland in de zojuist verstreken 
jaren niet zo snel promotie maakten, be
halve van Schutzhaft naar vernietigings
kamp .. .' Het anti-communisme nam al snel 
weer vooroorlogse vormen aan, en het 
zou enige jaren later, voortgedreven door 
de koude oorlog tegen de Sowjet-Unie, 
een, voor vlak na de bevrijding onvoorstel
bare omvang aannemen. 
Reeds in 1946 was het nodig zich te verzet
ten tegen de geschiedvervalsing over de 
rol van de CPN in het verzet, die tot in de 
jaren zeventig wijd verbreid zou zijn. Zo 
schreef F. Baruch in het Binnenlands Over
zicht: 'Keer op keer werd zowel in de her
rezen sociaal-democratische pers als in 
katholieke en conservatieve bladen het 
verhaal opgedist, dat de Communisten 'op 
bevel van Moskou' pas na de Duitse overval 
op de Sowjet-Unie aan de strijd tegen de 
indringers waren gaan deelnemen. Maar 
al te graag vergeet men het tekenende feit, 
dat de eerste doodvonnissen in ons land 
werden uitgesproken tegen vier commu
nisten: onze Amsterdamse vrienden Eyl, 
Schijvenschuurder, Coenradi en Helle
doorn, die kort na de Februaristaking van 
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1941 gegrepen en wegens hun aandeel in 
deze nationale daad tot de kogel veroor
deeld werden.' 

Groeiend dogmatisme 

Onder deze omstandigheden begint in de 
CPN het dogmatisme om zich heen te 
grijpen. Voor alle vraagstukken zal slechts 
één en niet meer dan één correcte oplos
sing zijn, die zonder veel discussie rechtlij
nig uit de grondbeginselen kan worden 
afgeleid. Deze houding gaat ook steeds 
meer de inhoud van Politiek en Cultuur 
bepalen. De kritiek die Theun de Vries 
krijgt op zijn artikel "Man<' opvatting van 
den Mens" doet hem verzuchten: 'Ik wil 
beginnen mijn critici er op te wijzen, dat 
het blijkbaar een moeilijke zaak is, in onze 
rijen eens met een niet-geijkte beschou
wingswijze te voorschijn te treden en af te 
stappen van de "vaktermen"; wie daar 
een poging toe waagt. ziet de misverstan
den als paddestoelen uit de grond rijzen'. 
Een tweede aspect van de toenemende 
druk op de Nederlandse communisten is 
de nauwere aansluiting bij de staatspolitiek 
van de Sowjet-Unie, die tenslotte tot een 
beknelling zal uitgroeien. Ook dit kondigt 
zich reeds vroeg aan in Politiek en Cultuur. 
Het aantal uit de Sowjet-Unie vertaalde 
artikelen, niet slechts over de Sowjetpoli
tiek, maar over tal van vraagstukken neemt 
toe. Men kan zich afvragen wat het verschil 
is met de vooroorlogse jaren, waarin de 
Sowjet-Unie de hoop van de communisten 
in het door crisis geteisterde Westen beli
chaamde. 
Er is een verschil tussen een uiteenzetting 
over de nieuwe Sowjet-grondwet van 
1937, die naar de letter de meest democra
tische ter wereld was en als zodanig kon 
worden verdedigd- sommige sociaal-de
mocraten zagen in het verschijnen van 
deze grondwet aanleiding om te verklaren 
dat de Sowjet-Unie nu eindelijk op de 
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goede weg was!- en de verdediging van 
de wet van 8 juli 1944, betreffende 'moe
ders, kinderen, huwelijk en echtscheiding'. 
In het artikel 'Versterking van het gezin in 
de Sowjet-Unie' neemt S. J. Rutgers deze 
ondankbare taak op zich. Vooral de om
standigheid dat grote gezinnen onder
scheidingen kunnen worden verleend en 
dat de bevordering van het stichten van 
grote gezinnen voorop staat, levert daarbij 
nogal wat moeilijkheden op. De bewering: 
'Het gezin vormt in versterkte mate één 
van de grondslagen van de socialistische 
samenleving, economisch gefundeerd op 
het systeem van vergoeding voor de arbeid 
in het produktieproces naar individuele 
prestatie, geestelijk als uitdrukking van de 
vastere eenheid, die alle delen van de 
Sowjet-Unie samenbindt enz. enz ... .' is als 
verdediging even veelomvattend als niets
zeggend. 
In Politiek en Cultuur van 1947 vinden we 
de eerste voorboden van wat ook voor de 
Nederlandse partij de verering van Stalin 
zal worden. Om volstrekt onduidelijke 
redenen wordt een brief van Stal in afge
drukt, waarin deze een uiteenzetting geeft 
van de opvattingen van Lenin over Clause
witz, naar aanleiding van de vraag van Kol. 
E. Razin, professor in de geschiedenis van 
de krijgskunde 'Hoe staan wij op het ogen
blik tegenover Clauzewitz' oorlogsthe
oriën?' Let wel, hij vraagt aan Stalin hoe 
'wij' tegen Clausewitz aankijken. 
Toch breekt deze Stalincultus in de jaargang 
1947 nog niet door. Wij vinden nog vele 
artikelen over belangrijke actuele kwesties, 
zoals het nieuwe beginselprogramma van 
de PvdA, de strijd voor de eenheid in de 
vakbeweging, zoals die nagestreeft wordt 
door een fusie tot stand te brengen tussen 
EVC en NW, een Nationaal Welvaartsplan 
van de CPN, waarin een uitbreiding van de 
handelsbetrekkingen met het Oosten en 
een aantal nationalisaties werden bepleit, 
en natuurlijk, beschouwingen over het 
toenemende anti-communisme in tal van 
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landen. Zie bijvoorbeeld het artikel 'Het 
communisme in de branding' van A. F. 
Mellink, waarin deze de boodschap aan 
het Congres van 12 maart van dat jaar van 
president Truman aanwijst als het begin 
van de communistenjacht in de Verenigde 
Staten. 
Natuurlijk, de zesdelige serie 'Dialectisch 
Materialisme en de Moraal', van N. Kof, 
die merkwaardigerwijs na afloop de lezer 
enigszins met lege handen laat staan, en 
de verdedigingen van de opvattingen van 
Zjdanof, die de Sowjet-schrijvers de oren
en erger- had gewassen over hun instelling 
tegenover het socialistische vaderland, 
kondigden al aan welke ijskoude wind uit 
het oosten zou gaan waaien. 

1948- de omslag 

1948 is het jaar van de omslag, ook voor 
de inhoud van Politiek en Cultuur. De defi
nitieve vestiging van een communistisch 
bewind in Tsjecho-Siowakije, die aanleiding 
is voor verhevigde aanvallen op de com
munistische beweging, doet de redactie 
een geheel nummer wijden aan Tsjecho
Siowakije, waarin op nog zo zakelijk moge
lijke wijze de gebeurtenissen worden uit
eengezet. Op het gebied van de ideologie 
wordt echter thans iedere nuancering opzij 
gezet. Als vertolker van de stalinistische 
orthodoxie treedt G. Harmsen op, die in 
een groot aantal artikelen met een bulldozer 
in de rijk geschakeerde tuin der niet-mar
xistische opvattingen aan het wieden slaat. 
Dat gaat als volgt (in: 'De vervalsers van 
het Marxisme'): 'De misdadige rol, die de 
Partij van de Arbeid speelt, beperkt zich 
niet alleen tot het terrein van de koloniale 
oorlog en de afbraak van de burgerlijke 
rechtstaat, dat wil zeggen het gebied van 
de praktische politiek'. Of (in:' Het bankroet 
van het "intellektuelen-socialisme'"): 'In
tellectuelen-socialisme, trotskisme en 
fascisme zijn uiteindelijk loten van één 
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stam, zoals het bovenstaande duidelijk 
aantoont. Ondanks alle gekrakeel vinden 
ze elkaar in het kamp van de reactie terug'. 
In het artikel 'Existentialisme en Marxisme' 
breekt Harmsen de staf over Sartre, die hij 
eenvoudigweg voor een bedrieger uitmaakt 
als deze zich een humanist noemt. In een 
latere jaargang van Politiek en Cultuur zal 
dezelfde Sartre als getuige sprekend wor
den opgevoerd, als hij na een bezoek aan 
de Sowjet-Unie een aantal positieve be
richten heeft te melden. 
Een bijzondere rol in de ideologische ge
lijkschakeling van de communistsische 
partijen speelt 'De geschiedenis van de 
Communistische Partij van de Sowjet-Unie 
(Bolsjewiki)'. Dit boek was onder de per
soonlijke leiding van StaJin in 1938 tot 
stand gekomen. Het was een meesterwerk 
op het terrein der geschiedvervalsing, 
zoals thans door vriend en vijand wordt 
erkend. Een hele generatie van communis
ten heeft uit dit boek de eerste scholing 
ontvangen van wat voor het marxisme en 
de geschiedenis van de arbeidersbeweging 
doorging. Harmsen meldt ons in 'Een 
machtig wapen in onze strijd', dat in 1948 
het boek in de Sowjet-Unie in 63 talen is 
vertaald en in een oplage van 34 miljoen 
verspreid. Buiten de Sowjet-Unie is het in 
26 talen vertaald en in miljoenenoplage 
verspreid. Tienduizenden zouden in de 
Nederlandse taal worden gedrukt: com
munisten zouden op den duur eenvoudig
weg over 'Het Boek' spreken. 
De komende jaren zal de CPN in toene
mende mate op zichzelf gericht zijn, wat in 
Politiek en Cultuur neerslaat in tal van 
beschouwingen over werkwijze, de organi
satie en de zuiverheid van de partij. In 
1948 zet Baruch daarvoor de toon als hij, 
in een artikel 'Partij en Massa', waarin hij 
ds Joegoslavische partij die uit de Komin
form is gestoten aanvalt, zich stelt achter 
de opvatting 'Volgens de theorie van het 
marxisme-leninisme is de Communistische 
Partij de hoogste organisatie-vorm der 
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werkende bevolking, zij staat boven alle 
andere organisaties, niet alleen omdat zij 
de beste elementen der werkende bevol
king in zich opneemt, maar ook omdat zij 
haar specifiek program, omdat zij haar 
speciale politiek heeft op basis waarvan zij 
alle organisaties van de arbeidende bevol
king leidt.' 
En verder, over de tweede peiler van de 
stalinistische dogmatiek: 'Wij staan op het 
standpunt, dat de erkenning van de leiding 
van de Communistische Partij van de Sow
jet-Unie in de strijd van de arbeidersklasse 
in de gehele wereld de voorwaarde is voor 
de succesvolle strijd voor de vrede en de 
overwinning van het socialisme'. Het is in 
dit klimaat wat merkwaardig om te zien 
dat de eerste roman van Van het Reve, 'De 
Avonden', die bepaald niet overloopt van 
optimistische strijdwil, toch nog op een 
positieve recensie kan rekenen. 
Anders vergaat het de broer van Gerard, 
Karel van 't Reve, die een jaar later naar 
aanleiding van een artikel in de Vrije Ka
theder over de Poesjkin-herdenking flink 
onder handen genomen wordt in 'Van een 
kip, die op de mesthoop scharrelde'. 

Stal in 

De bewieroking van StaJin neemt nu, in 
1949 ook in Politiek en Cultuur enorme 
vormen aan. Hele artikelen verschijnen 
waarin de enige vorm van argumentatie 
bestaat uit citaten van Stalin. Het herden
kingsartikel ter gelegenheid van de 70ste 
verjaardag van Stalin, van de hand van 
Baruch, behandelt op deze wijze een aantal 
politieke vraagstukken waarmee de CPN 
wordt geconfronteerd om met de volgende 
frappante constatering te eindigen: 'Het is 
bijvoorbeeld bekend, dat in de Nederlandse 
arbeidersbeweging nog niet ten volle de 
betekenis van de Sowjet-Unie en van StaJin 
als leider van de internationale arbeiders
beweging en het voornaamste bolwerk 
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van de vrede is doorgedrongen. ( ... ) Ook 
kan niet ontkend worden, dat in de Neder
landse arbeidersbeweging hier en daar 
een stemming wordt ontmoet, die zegt: 
"Laten we niet te veel over de Sowjet-Unie 
praten" of "Laten we niet al te duidelijk 
onze sympathie voor Stalin tot uitdrukking 
brengen."( ... ) Er kan geen grotere eer aan 
Stal in worden bewezen, dan wanneer deze 
stemmingen met kracht worden bestreden 
en wanneer wij erin slagen in alle gelederen 
van de Nederlandse arbeidersbeweging de 
aanhankelijkheid aan Stalin en het grote 
land van het socialisme te kweken .. .' 
Op het gebied van de ontwikkeling der 
wetenschappen had Politiek en Cultuur 
zich altijd onderscheiden door heldere 
uiteenzettingen over de vorderingen der 
moderne- vooral- natuurwetenschap. Nu 
echter worden obscure opvattinge.n, die op 
bepaalde terreinen opgang maken in de 
Sowjet-Unie in het blad geïntroduceerd. 
Harmsen beschrijft in 'Lyssenko en de 
erfelijkheidstheorie' de wonderen die naar 
later zou blijken en toen reeds vermoed 
kon worden een enorme schade aan de 
landbouw van de Sowjet-Unie zouden 
toebrengen. De moderne quanturn-mecha
nica is het onderwerp van een artikel van 
A. F. Joffe. Hij bestrijdt het misbruik dat de 
burgerlijke filosofie van deze moderne 
natuurkunde maakt. 
De bewijsvoering in dit soort kwesties 
verloopt soms volgens een stereotiep pa
troon. Er wordt vastgesteld dat bepaalde 
resultaten van de moderne wetenschappen 
niet in overeenstemming zijn met de leer 
van het dialectisch materialisme. Bij voor
beeld, in de moderne erfelijkheidsleer 
spelen 'toevallige' mutaties een nogal 
grote rol. Niets is echter toeval. Het dialec
tisch materialisme is juist. Dus deugt de 
moderne· erfelijkheidsleer niet. Men zal 
begrijpen dat van een dergelijke aanpak 
een weinig verheffende werking uitgaat. 
Gelukkig blijkt met name het betere artikel 
van Joffe discussiestof voor de lezers op te 

leveren. 
De processen tegen Rajk in Hongarije, 
tegen Kostov in Bulgarije, de uitstoting 
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van de Communisten Bond van Joegosla
vië uit de Kominform, dat alles maakt dat 
de verschillende schrijvers in Politiek en 
Cultuur het nogal druk krijgen met het 
bestijden van het Titoïsme, het Trotskysme 
en alle werkelijke of vermeende varianten. 
We zullen hier niet al te lang bij stil staan. 
Wij willen slechts een citaat aanhalen dat 
los van een lopende tekst, als te overdenken 
bewering op pagina 377 van Politiek en 
Cultuur van 1949 staat afgedrukt: 
'Het feit dat de ergste vijanden van het 
socialisme zichzelf socialisten noemen, om 
het volk te bedriegen en te verraden, is 
niets nieuws. Ook Hitier en Himmler be
weerden, dat zij socialisten waren en zij 
noemden zelfs hun fascistische partij soci
alistisch. Tito en Rankovitsj zijn "socialis
ten" van het soort van Hitier en Himmler.' 
(Rudolf Slansky, algemeen secretaris van 
de Tsjechoslowaakse CP.) Slansky zou zelf 
na een schijnproces als spion, die bevelen 
van zijn Amerikaanse opdrachtgevers via 
Tito kreeg, worden geëxecuteerd. 
H. Hoogen komt de eer toe in Politiek en 
Cultuur de laatste kritische noot te hebben 
gekraakt over de bedompte atmosfeer, die 
er zo langzamerhand komt te hangen. Hij 
doet dit in 'Over het Sectarisme' waarin hij 
schrijft: 'In onze propaganda wordt meestal 
uitsluitend gesproken over de duurte en 
het oorlogsgevaar, en in de zogenaamde 
"partijstijl" geschreven. De mensen die 
nog niet zo dicht bij ons staan of nooit iets 
van ons gelezen hebben worden hierdoor 
eerder afgestoten dan beïnvloed. Wij moe
ten ons tot hen richten in een taal die hen 
beter aanspreekt en het hen mogelijk maakt 
van hun gedachtengang in de onze te 
komen'. Dit stuk heeft drie gevolgen, die 
tekenend zijn voor de geest die er heerste. 
Ten eerste stelt de redactie zelfkritisch vast 
dat dit artikel nooit geplaatst had mogen 
worden. Ten tweede verschijnt een reactie 
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van J. Brandenburg waarin aan de hand 
van partijresoluties en citaten uit het 'Leer
boek van de arbeidersbeweging' (samen
gesteld door het partijbestuur van de CPN) 
uiteengezet wordt, dat Hoogen ongelijk 
heeft. En ten derde stelt Hoog en zelf vast 
dat hij ongelijk heeft. 

Korea 

De Koreaanse oorlog breekt uit, het 
McCarthiïsme begint in de Verenigde Sta
ten zijn vervolging, in Nederland worden 
de CPN en een aantal andere organisaties 
verboden verklaard voor ambtenaren: de 
druk op de communisten neemt nog steeds 
toe, de sektarische afgeslotenheid ook. 
Er verschijnen artikelen van Stalin 'Over 
marxisme in de taalwetenschap' waarin hij 
zijn opvattingen over de ontwikkeling van 
de bovenbouw uiteenzet. Talrijk zijn de 
beschouwingen over 'Het Boek' waarin 
bepaalde aspecten naar voren worden 
gehaald, of behandeld wordt hoe 'Het 
Boek' bestudeerd moet worden. Neem 
bijvoorbeeld deze ontboezemingen van 
een arbeidersvrouw uit de DDR in 'Een 
arbeidersvrouw studeert' (1951): 
' ... waarvoor zou ik nu ook de Geschiedenis 
van de CPSU (b) bestuderen? Thuis geko
men bestormde ik mijn man met deze 
vraag, of eigenlijk met een heleboel vragen. 
Bijvoorbeeld: hoe kan ik als werkende 
moeder nu tijd vinden om de Geschiedenis 
van de CPSU (b) te bestuderen? Zou het 
eigenlijk niet een beetje te hoog gegrepen 
zijn?( ... ) Nu heb ik gelukkig een man die 
mij bij deze dingen prettig helpt, die niet 
dadelijk boos wordt, maar me alles rustig 
uitlegt', enz. enz. 
Een absoluut hoogtepunt in de bewieroking 
van Stalin vinden we in het aprilnummer 
van 1953, dat verscheen na de dood van 
Stal in. Pagina na pagina worden de bijzon
dere eigenschappen van de algemeen 
secretaris uiteengezet: een keuze van cita-
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ten is onmogelijk: we gaan ten onder in de 
bloementuin van fraaie stijlbloempjes. 
Vanaf juni 1953 zal de ondertitel van Politiek 
en Cultuur, 'Maandblad gewijd aan de 
theorie en practijk van het marxisme-leni
nisme' van de toevoeging 'onder leiding 
van het Partijbestuur van de CPN' worden 
voorzien. Het aantal pagina's zal ook aan
zienlijk worden uitgebreid. Langzaam wordt 
het klimaat weer wat losser. 

Noodgedwongen is dit artikel over 'Vijfig 
jaar Politiek en Cultuur, vijftig jaar strijd', 
waarin de periode van 1946 tot en met 
1956 wordt behandeld, in het teken komen 
te staan van de allesoverheersende tendens 
tot dogmatisering en canonisering van het 
marxistisch erfgoed en de cultus rond 
Stalin. Dit is niet gedaan om de vervanging 
van theorievorming door inspiratiebronnen 
of een op directe ervaring gebaseerd acti
onisme te bepleiten. Integendeel, ook in de 
tijd dat het dogma overheersend was, 
waren in Politiek en Cultuur vele artikelen 
te vinden, die zeer de moeite van het lezen 
waard zijn, zoals bijvoorbeeld over de 
ontwikkeling van de politieke strijd in Ne
derland en die over het koloniale vraagstuk, ' 
toegespitst op Indonesië en Suriname. 

XXste congres 

Het XXste congres van de CPSU vormt 
een scharnierpunt in de geschiedenis van 
de communistische beweging. Het be
kendste besluit, dat jubeltonen bij de reactie 
en verwarring en verbijstering bij de com
munistische partijen veroorzaakte betrof 
de zogenaamde 'persoonsverheerlijking'. 
Dit eufemisme stond niet slechts voor de 
cultus die rondStalinwas gebouwd, maar 
ook voor de vervolgingen waaraan grote 
delen van de bevolking en kaders en leden 
van de CPSU blootgesteld waren geweest, 
volledig in strijd met de wetten van de 
Sowjet-Unie, zoals die onder dezelfde 
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Stalin tot stand waren gekomen. Deze 
vervolgingen werden onthuld- of moet 
men zeggen dat het bestaan ervan werd 
bevestigd?- door Nikita Chroestjow in een 
geheime rede, geheim, ook voor die partij
en zoals de CPN, die jarenlang de Sowjet
Unie hadden verdedigd. 
Men ziet, de val van het volstrekte vertrou
wen en de onbegrensde loyaliteit, waarin 
de buitenlandse communistische partijen
waaronder de CPN- waren geloodst door 
de historische omstandigheden, werd nog 
niet geopend op het moment dat in eigen 
kring de waarheid aan de orde werd ge
steld. De zaak was dermate pijnlijk, dat in 
een nabeschouwing over het XXste con
gres in Politiek en Cultuur met geen woord 
over deze vervolgingen wordt gesproken. 
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Dat gebeurt wel in een resolutie van het 
partijbestuur over het twintigste congres 
van de CPSU, zoals die in Politiek en Cultuur 
werd gepubliceerd. Het partijbestuur ver
klaart, dat het( ... ) 'in de toekomst geen 
stelling zal nemen inzake interne gebeurte
nissen in andere landen, indien deze aan 
zijn beoordeling ontsnappen'. 
Deze geschiedenis toont, dat het tot stand 
brengen van algemene openbaarheid een 
eerste vereiste is voor het beoordelen van 
het maatschappelijk leven. Daarmee is het 
een eerste voorwaarde voor het tot stand 
brengen van democratie. 

(wordt vervolgd) 

Johan Middendorp 
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De arbeidstijdverkorting dreigt in toene
mende mate in een beklemmende positie 
te worden gemanoeuvreerd. De onderling 
verschillende invalshoeken en opvattingen 
in het progressieve kamp over de mate, 
het tempo en de wijze van invulling van 
arbeidstijdverkorting lijken soms het ge
meenschappelijke, dat links in zich draagt 
over ATV, te overvleugelen. Maar dat het 
debat onderling nodig is, mag wel blijken 
uit de tot nu toe afgesloten CAO's, waar 
in veel gevallen wel, maar vaak nauwelijks 
sprake is van serieuze afspraken over de 
36 uur. Een 36 uur overigens, die op zich 
al onderwerp is van kritiek. De stap is in 
vele ogen te klein om vrouwen, jongeren 
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en uitkeringsgerechtigden het zicht op 
een volwaardige, betaalde baan te laten 
behouden. 
Dit alles is ook een van de redenen dat de 
discussie, of de overheid al dan niet moet 
ingrijpen, weer in volle hevigheid is losge
barsten. Zij moet, althans zo gaat de dis
cussie, er maar voor zorgen dat drastische 
stappen op weg naar de 25 uur gerealiseerd 
worden, nu de vakbeweging het niet lijkt 
te kunnen. 
Kan de vakbeweging het inderdaad niet 
alleen? Met wie dan wel? En als de overheid 
moet ingrijpen, hoe dient ze dat dan te 
doen? 

ARBEIDSTIJDVERKORTING 
TOT PRACTISCHE 
POLITIEK MAKEN 

Uit het feit dat de 36-urenweek (al dan niet 
op jaarbasis) niet in alle sectoren is gere
aliseerd, mag niet worden afgeleid dat 
daarvoor de verantwoordelijkheid alleen 
bij de vakbeweging ligt. Zij is immers 
degene die teveel op eigen kracht bij de 
arbeidstijdverkorting moet zien binnen te 
halen. 
Er zijn bij het doorvoeren van ATV veel 
barrières te nemen. Allereerst is daar het 
optreden van de ondernemers. Zij wensten 
aan de vooravond van de onderhandelin
gen op geen enkele manier te praten over 
verdere arbeidstijdverkorting. De concur
rentiepositie ten opzichte van het buiten
land zou flinke averij oplopen, de in de 
laatste jaren ontwikkelde vermogenspositie 
van de bedrijven liet A TV niet toe en voorts 
zouden organisatorische belemmeringen, 
met name bij de kleinere bedrijven, er de 
oorzaak van worden dat doorvoering van 
ATV de nekslag voor het bedrijfsleven zou 
zijn. 

De regering deed en doet ijverig mee met 
de werkgevers. Haar werkgeversbeleid ten 
aanzien van de ambtenaren mag als bekend 
worden verondersteld en is zeker geen 
toonbeeld van een beleid dat gericht is op 
arbeidstijdverkorting. Maar ook het ingrij
pen in de CAO-onderhandelingen door 
daar het ziekengeld opnieuw in te brengen 
(met de daaraan verbonden dreiging van 
verlaging van het ziekengeld), de tweever
dienersmaatregel en nog onlangs het 
optreden van Brinkman en kornuiten toen 
die met hun ingreep kwamen in de omroep
CAO (waar nota bene de arbeidstijdverkor
ting al was afgesproken). 

Bemoeials 

Tegen dit beleid van werkgevers en over
heid moet een breed front gecreëerd wor
den. Dat was en is de mening van de CPN, 
maar ook van tal van andere organisaties 
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en bewegingen. 
Ten eerste is machtsvorming op concrete 
eisen de beste conditie om tot resultaat te 
komen. Bovendien is een dergelijk front de 
belichaming van het feit dat arbeidstijdver
korting iets meer is dan alleen maar het 
zorgen dat werkenden hun baan weten te 
gehouden. Een dergelijke verbreding is 
ook in staat om de 'publieke opinie', welke 
nu eenmaal niet onvoorwaardelijk achter 
de arbeidstijdverkortingsgedachte staat, 
voor ATV te winnen. Wat uiteraard ook 
weer z'n weerslag op de uitkomsten van 
het ATV-proces zal hebben. 
Uitzonderingen daargelaten, zoals in de 
IJ mond, blijkt er van zo'n breed front (nog) 
niet veel te komen. Het blijkt in de praktijk 
moeilijk de vakbeweging er van te overtui
gen dat een bredere aanpak van de strijd 
voor verkorting van de werkweek, behalve 
voor de ATV zelf, ook voor de vakbeweging 
van levensbelang is. Omgekeerd leeft in 
sommige kringen ook het idee dat zonder 
de vakbeweging blijvende resultaten op 
het gebied van de arbeidstijdverkorting te 
behalen zijn. Toegegeven, bij sommige 
bestuurders is er een hautaine houding 
van 'dat fiksen wij wel, waar bemoeien die 
anderen zich mee'. 
Parallel aan deze gedachtengang loopt de 
opvatting bij vele bestuurders, maar ook 
bij leden, dat ATV inderdaad alleen maar 
een werkgelegenheidsvraagstuk is. En 
toch zal die discussie, dat ATV heel wat 
meer betekent, ook daar moeten plaatsvin
den en is het noodzakelijk elkaar de argu
menten daartoe te leveren. Verbreding van 
de strijd voor ATV mèt de vrouwenbewe
ging, mèt de jongeren, mèt de vakbewe
ging, uitkeringsgerechtigden, buitenlanders 
en politieke partijen is naar mijn idee ook 
een strijd die op zich kwaliteitsverhogend 
werkt. 

Over strategie gesproken ... 

Het ontbreken van een breed front voor 
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ATV kan echter niet verhullen dat er ook 
andere oorzaken zijn van het feit, dat er op 
sommige plekken ATV-stagnatie optreedt. 
Zo is de wijze waarop in de metaal is on
derhandeld een voorbeeld dat we als knul
lig kunnen omschrijven. Eerst werd voor 
alle bedrijven (groot- en klein-metaal te 
zamen dus) de 36 uur als eis ingezet. In de 
tweede week van maart werd van de zijde 
van de Industriebond gesteld dat met 
name de kleinere bedrijven (klein-metaal) 
ook wel wat rustiger aan konden doen met 
hun arbeidstijdverkorting. 
Kort daarop komt het sein tot actie en in 
de laatste weken van maart wordt daar 
behoorlijk gevolg aan gegeven. Vooral bij 
Hoogovens, maar ook bij Akzo bleek de 
grimmigheid over de houding van de 
werkgevers groot. En terwijl de acties 
overal op gang komen, wordt dan op 5 
april een akkoord gesloten bij Hoogovens 
(dat achteraf bekeken, gezien de situatie in 
de totale metaalsector, tot de betere CAO's 
behoort). Nauwelijks vier dagen later wordt 
er bij Philips een CAO afgesloten waarin 
niets geregeld is over de arbeidstijdverkor
ting, behalve dan dat er een studiejaar 
over komt. Het argument om zo snel een 
ATV-loos contract afte sluiten werd bear
gumenteerd vanuit de visie dat de organi
satiegraad bij Philips dusdanig is, dat acties 
niet tot de mogelijkheden behoren. Stel 
dat deze redenering juist is (hoewel niet 
eens geprobeerd is acties van de grond te 
krijgen), dan nog is het niet echt slim om 
zo'n belangrijk bedrijf als Philips de kans te 
geven een 'voorbeeld' -CAO af te sluiten -
een CAO, waar andere bedrijven in de 
metaal zich aan 'zullen optrekken'. De 
hoofdverantwoordelijkheid voor de blokka
de van arbeidstijdverkorting ligt natuurlijk 
bij de ondernemers zelf, in dit geval bij 
Philips. Wat dat betreft moeten ze daar 
niet denken dat ze met het afsluiten van 
een eenjarig contract voor een jaar van de 
discussie af zijn en dat het studiejaar voor 
ATV zich alleen in geluidsdichte, vacuüm 
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verpakte researchruimten zal voltrekken ... 

Twee weken vakantie moet genoeg zijn 

De afgesloten CAO's geven ten opzichte 
van elkaar toch wel een verschillend beeld 
te zien. De diverse bonden, en ook onder 
één bond ressorterende bedrijfstakken en 
bedrijven, hebben diverse vormen van 
arbeidsvoorwaarden-verbeteringen tot 
inzet van onderhandeling gemaakt. En dus 
ook diverse resultaten bereikt. Zo ligt er in 
de voedingssector in grote lijnen een CAO 
welke is toegerust zonder verdere ATV, 
maar waar meer de aandacht is gevestigd 
op het inkomen. De metaalsector in z'n 
algemeenheid heeft een formule gevonden 
van een studiejaar naar ATV met in het 
nieuwe contract eenmalige uitkeringen, 
welke volgend jaar weer ingeruild kunnen 
worden voor arbeidstijdverkorting. Secto
ren als de grafische en de schoonmaakbe
drijven hebben voor 1986 de 36 uur weten 
in te voeren en eenmalige uitkeringen 
bewerkstelligd. In de dienstensector is er 
een akkoord bij V&D op 36 uur in 1986 en 
dat geld ook voor AHOLD, alleen dan voor 
de 37 uur. Naar de mening van de bonden 
is, naast de ATV en het ziekengeld, overal 
de koopkracht gehandhaafd. 
Op het moment van schrijven van dit artikel 
zijn er nog belangrijke CAO's niet afgeslo
ten, zoals in de bouw en bij de banken. 
Aan de verschillende uitkomsten op het 
gebied van A TV zien de werkgevers overi
gens een stimulans om ATV verder alleen 
voor die groepen door te voeren, waarvan 
de werkgevers vinden dat dat wel kan. Het 
gevaar is dus niet denkbeeldig dat een 
bepaalde tendens welke nu al in sommige 
CAO's is opgetreden, namelijk het uitsluiten 
van bepaalde groepen van ATV, door de 
werkgevers aangevoerd zal worden om 
alleen voor specifieke groepen (jongeren 
bijvoorbeeld) of in specifieke vormen (al
leen tijdens stille perioden), ATV door te 
voeren. 
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Veelbetekenend zijn wat dat betreft de 
woorden van de nieuwe ondernemerschef 
Van Lede (VNO) die in een recent interview 
de wereld kond deed van zijn opvattingen: 
'Voor mij blijft het echter de vraag of we 
doorgaan met het verkorten van de werk
week. Het beeld is nu zeer gevarieerd en 
per bedrijfstak verschillend. ( .. .)Algemene 
arbeidstijdverkorting voor iedereen gelijk 
komt er niet, en dat was ons belangrijkste 
bezwaar tegen het eisenpakket van de 
vakbeweging. We zijn op de goede weg, 
heus.' Om vervolgens even langs de neus 
weg op de Japanse situatie te wijzen, waar 
alles zo lekker flexibel geregeld is, en daar 
kennen ze dus 'nauwelijks werkloosheid en 
nauwelijks vrije tijd. Twee weken vakantie, 
dat is het hele verhaal. Hun groei bedraagt 
vijf à zes procent. Waarom kunnen wij dat 
niet?' Tja, vraag je je dan vertwijfeld af, 
waarom kunnen wij dat niet? Die onderne
mers hier hebben het toch maar moeilijk. 

De tot nu toe afgesloten CAO's overziende, 
kun je constateren dat in veel middelgrote 
en kleine bedrijfstakken de 36-urige werk
week is doorgevoerd, en bij een aantal 
grotere (Hoogovens voor de dag- en twee
ploegendienst, Philipsen Shell) juist niet. 
Wat eerst als argument gold voor de met 
name kleinere bedrijven, ('voorzichtig met 
ATV vanwege mogelijke organisatorische 
problemen' -wat op zich overigens best 
waar kan zijn) is door de grote ondernemers 
ingepikt. Zij zijn er aldus met de poet (lees: 
ATV) vandoor gegaan. 
Maar het is natuurlijk niet allemaal kommer 
en kwel. De vakbeweging heeft nu bijvoor
beeld de arbeidstijdverkorting veelal in één 
pakket naar voren gebracht, samen met 
koopkrachthandhaving en doorbetaling 
van 100% ziekengeld. Was arbeidstijdver
korting eertijds voor haar middel tot loon
matiging, nu is het, zij het voorzichtig, 
onderdeel van een offensieve strategie. 
Zo'n offensieve strategie is nodig. 
De vakbeweging heeft een tijdpad uitge-
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stippeld hoe de arbeidstijdverkorting in de 
nabije toekomst verder qua tempo ingevuld 
dient te worden. Op het FNV-congres van 
oktober 1984 is afgesproken ernaar te 
streven dat in 1990 de 32-urige werkweek 
gerealiseerd dient te zijn. Dat dit sommige 
bonden nog veel te snel gaat is, gezien de 
inzet en uitgangspunten van die bonden 
en de CAO's die zij hebben afgesloten, dan 
ook niet bevreemdend. Dat dit vele groepen 
binnen de vakbeweging en hen die veelal 
niet direct binnen de vakbeweging zijn 
georganiseerd te langzaam gaat, behoeft 
ook geen nader betoog. Feit is dat er in de 
komende periode in ieder geval voor ge
zorgd dient te worden dat we niet onder 
de vloer zakken van deze uitgestippelde 
weg. Want ook dat wordt nog een knok
partij, gezien de weerstanden die onderne
mers en regering al tegen ATV weten op te 
werpen. Dat zou het voorlopig einde bete
kenen van welke verkorting in welke vorm 
dan ook van de arbeidstijd. 

En wat kan de politiek doen? 

Analoog aan de discussie over tempo en 
wijze van invoering van ATV gaat het debat 
over de rol van de politiek in deze. De 
resultaten tot nu toe bij de CAO-onderhan
delingen lijken in z'n algemeenheid de 
gedachte te rechtvaardigen, dat er politieke 
maatregelen nodig zijn om de arbeidstijd
verkorting sneller door te voeren. 
Het vorige partijbestuur van de CPN heeft 
in zijn zittingsperiode een politiek program 
ontwikkeld dat een drastische arbeidstijd
verkorting dichterbij kan brengen. Voor
stellen die we als partij doen, liggen echter 
in een andere sfeer dan vele voorstanders 
van politiek ingrijpen ten gunste van ATV 
voor ogen staat. Zo stelt onze partij voor 
om overheidsgelden, die bovendien ook 
nog veelal ongericht aan het bedrijfsleven 
worden toegesluisd, te koppelen aan de 
mate waarin het betreffende bedrijf verkor-
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ting van de arbeidstijd heeft toegepast, de 
mate van herbezetting en het voorkeur 
geven aan vrouwen bij het wervingsbeleid. 
Ook stellen we eisen aan de overheid zelf. 
Ten eerste aan het personeelsbeleid. Dat 
zou op arbeidstijdverkorting georiënteerd 
moeten zijn, en uiteraard in grotere stappen 
dan nu het geval is. Maar ook bij het selec
teren van overheidsleveranciers zou ATV 
een criterium moeten zijn bij het al dan 
niet toekennen van een dergelijke opdracht 
aan een onderneming. Wat voor bijdrage 
die ondernemer levert aan het doorvoeren 
van arbeidstijdverkorting, de mate van 
herbezetting enz., spelen hierbij een rol. 
In het 'Politiek program voor arbeidstijd
verkorting' van onze partij worden voorals
nog een aantal andere maatregelen voor
gesteld. De achterstelling van vrouwen 
moet op alle niveaus bij de overheid wor
den weggenomen; het programma tot 
scholing en bijscholing van vrouwen, 
verzorgersverlof, kinderopvang, vermaat
schappelijking van de huishoudelijke arbeid 
dient als voorwaardescheppend beleid 
door de overheid gevoerd te worden; de 
arbeidswetgeving dient te wordaQ aange
scherpt tegen flexibilisering; de overheid 
dient werknemers en uitkeringsgerechtig
den, door haar inkomens- en tarievenbe
leid, te beschermen door lagere inkomens 
te verhogen en te beschermen; zij moet de 
heffingsgrondslag premie WW veranderen 
(waardoor kapitaalintensieve bedrijven 
meer gaan betalen) en tot slot stappen 
doen voor het vergroten van de controle
mogelijkheden vanuit de vakbeweging en 
ondernemingsraden op het personeelsbe
leid in ondernemingen. Het leek me goed 
in het kort de maatregelen, die de CPN 
voorstaat om de strijd voor de arbeidstijd
verkorting vanuit de overheid gunstig te 
beïnvloeden, nog eens naar voren te ha
len. 

Kenmerk van onze voorstellen is dat ze 
geen sta-in-de-weg zijn voor de vakbewe-
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ging, maar juist uitgaan van de kracht die 
verschillende belangengroepen als vrou
wenorganisaties, vakbeweging, jongeren, 
buitenlanders en uitkeringsgerechtigden 
kunnen mobiliseren, om tot zo'n drastisch 
mogelijke stap van ATV te komen. Ze 
vormen dus een flinke steun in de rug 
voor die beweging. In die zin keert ons 
program voor ATV zich ook tegen de op
vattingen als zou de overheid de ATV 
maar van bovenaf moeten opleggen en 
richt ze zich dus op het aanwenden van al 
die krachten die straks, in het verlengde 
van behaalde resultaten, ook invulling aan 
die ATV moeten geven. Maar de CPN keert 
zich dus ook tegen voorstellen die een 
volstrekte afzijdigheid van de overheid in 
dezen bepleiten. 

Boekhoudersmentaliteit 

Naar mijn mening laat een oriëntatie, die 
zich uitsluitend richt op het dwingend 
opleggen door de overheid van arbeids
tijdverkorting, de mogelijkheden die links 
in zich draagt om tot een krachtsantplooiing 
te komen voor arbeidstijdverkorting teloor 
gaan en is in die zin dan ook defensief. 
Teleurstelling over de tot nu toe behaalde 
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resultaten mag dan ook niet tot terugdein
zen leiden, maar juist tot het openen van 
een frontale aanval. Zo voorkom je ook 
dat, als de politiek ATV-strijd en -tempo 
moet gaan bepalen, het strijdterrein voor 
drastische ATV beperkt wordt tussen de 
zakrekenmachientjes van Kombrink en die 
in de bureauladen van het ministerie van 
Sociale Zaken. Een weinig lonkend pers
pectief, lijkt mij zo. 
Het politiek program van de CPN, en haar 
huidige oriëntatie op zo breed mogelijke 
samenwerking voor het bereiken van de 
25 uur, is niet het blind achterna hobbelen 
van wat de vakbeweging voor ATV-eisen 
naar voren brengt, evenmin is het iets als 
een soort van ode aan welke miniscule 
ATV dan ook zoals sommigen wel eens 
beweren. Het komt wèl voort uit het besef 
dat samenbundeling van alle positieve 
krachten voor ATV (waaronder dus ook de 
vakbeweging) een reële mogelijkheid biedt 
om tot drastische arbeidstijdverkorting te 
komen en daarmee de 25-urige werkweek 
in het vizier te houden. Daar vanaf nu 
verder aan werken is een harde noodzaak. 

Bart Blokzijl 
6 mei 1985 
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'Schrijf nu eens op wat je als voorzitter van 
een centrale ondernemersraad (CDR) voor 
werkzaamheden verricht!' Dat was het 
verzoek van de redactie van Pen C. Aan
gezien ik geen schrijver van beroep ben is 
dit best een moeilijke vraag. Ik zal hier toch 
een poging toe wagen. Hopelijk geeft het 
inzage in een aantal zaken waar de CDR 
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van AHDLD mee bezig is. Moeilijk blijft het 
wel, want je realiseert je niet wat voor en 
hoeveel werk je als voorzitter in een periode 
verzet. Veel praten, overleggen, stukken 
schrijven, etc. Moet dat in een soort dag
boek vervat worden, dan wordt het al 
gauw een ratjetoe en voor de lezers niet al 
te interessant. 

STRIJD IN OVERLEG 
Eerst iets over mijzelf. Ik werk al tien jaar 
bij AHOLD. Ik ben werkzaam in de Centrale 
Slagerij te Zaandam als onderhoudsmon
teur. Althans tot voor kort probeerde ik dit 
beroep nog twee dagen in de week uit te 
oefenen, maar sinds kort ben ik ook geko
zen als secretaris van onze eigen onderne
mingsraad. Meer uit nood geboren, maar 
de eigen OR moet goed kunnen blijven 
functioneren. Ik doe dus op dit moment 
het OR- en COR-werk fulltime. In principe 
ben ik daar geen voorstander van, maar 
soms kan het niet anders. Goede afspraken 
dienen er wel gemaakt te worden voor een 
latere terugkeer naar je oude werkplek. 
Van de tien jaar die ik al bij AHOLD zit, doe 
ik acht jaar mee aan het ondernemings
raadwerk. Achtereenvolgens COR-Iid, 
voorzitter OR, wederom COR-Iid, voorzitter 
COR en nu als nevenfunctie secretaris van 
de OR Vers-VIeesgroep. 

COR/OR-structuur bij AHOLD 

AHOLD is een al bijna honderd jaar be
staand bedrijf dat zich hoofdzakelijk bezig 
houdt met de detailhandel. Daarnaast 

beweegt het zich in de restaurant- en re
creatiesector en heeft het een aantal pro
duktiebedrijven die zich voornamelijk 
oriënteren op de eigen winkels. Waren tot 
voor een aantal jaren de activiteiten voor
namelijk op Nederland gericht, nu heeft 
het bedrijf een tweetal supermarktketens 
in de Verenigde Staten. Daar blijkt een 
bijzonder goed investeringsklimaat te zijn 
voor Nederlandse detailhandelbedrijven 
en dat niet alleen vanwege de koerswinsten 
die zij kunnen maken. 
De Holding is verdeeld in diverse werk
maatschappijen waarvan de meeste een 
ondernemingsraad hebben. Ikzelf werk in 
de werkmaatschappij Vers-VIeesgroep. 
Een kleine werkmaatschappij waar zo'n 
500 mensen werken, waarvan één derde 
vrouwen. Totaal werken bij AHOLD zo'n 
30.000 mensen, een arbeidsintensief bedrijf 
dus. Het is niet verwonderlijk dan dat voor 
de twaalf ondernemingsraden en de COR 
het behoud van de werkgelegenheid voor
op staat. 
Elke werkmaatschappij bij AHOLD opereert 
zelfstandig. Zij hebben allen een eigen 
begroting die ter goedkeuring en toetsing 
aan de Raad van Bestuur (RvB) voorgelegd 
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wordt. De ondernemingsraden toetsen het 
beleid van de eigen werkmaatschappij en 
deCOR heeft daar weinig invloed op. De 
COR beperkt zich door het beleid van de 
RvB te toetsen. Zij houdt zich o.a. bezig 
met die zaken die de werkmaatschappij te 
boven gaan zoals: winstdelingsregeling; 
reiskostenregeling; pensioenen; spaar
fonds; verhuiskostenregeling en nog wat 
andere concernregelingen. De COR bestaat 
uit veertien vertegenwoordigers, waaron
der drie vrouwen. De vrouwen zijn sterk 
ondervertegenwoordigd, aangezien zeker 
de helft van het personeel, bij AHOLD 
werkzaam, uit vrouwen bestaat. 

Centrale en decentrale problematiek 

Door de verantwoordelijkheid van het 
beleid bij de diverse werkmaatschappijen 
te leggen wordt het er voor de COR niet 
gemakkelijker op om nog voldoende in
vloed op het concernbeleid uit te kunnen 
oefenen. Als alle krenten uit de AHOLD-pap 
door de ondernemingsraden weggenomen 
worden, blijft er voor deCOR nog weinig 
over. 
- Concernregelingen kunnen raam- of 

basisregelingen worden waar de werk
maatschappijen verdere invulling naar 
eigen omstandigheden aan kunnen 
geven, verschillen in secundaire arbeids
voorwaarden zullen er het gevolg van 
zijn; 

- Op het beleid inzake het buitenland 
hebben wij weinig invloed; 

- Verzelfstandiging kan zover worden 
doorgevoerd dat slecht draaiende on
dernemingen zonder al te veel proble
men afgestoten zouden kunnen worden. 

Zover is het nog niet. Tot nu toe kunnen 
wij door middel van een redelijk overleg 
met de RvB deze problematiek bespreken. 
Wij zijn nu net in deCOR met een discusie 
gestart over het functioneren van deCOR 
nu en in de toekomst. Ook de RvB zal daar 
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haar mening over geven. In november zal 
de COR met een delegatie van de RvB 
beide opvattingen doorpraten in een bij
eenkomst die een dag zal duren. Misschien 
komt er voor de COR meer duidelijkheid 
naar de toekomst. 

Behoud van werkgelegenheid 

In een tijd waar steeds meer mensen werk
loos worden ten gevolge van de kapitalisti
sche crisis, de automatisering en technolo
gisering is de werkgelegenheid bij AHOLD 
blijven groeien. Enerzijds komt dat door 
verdere uitbreiding van het winkelbestand 
en een distributiecentrum, anderzijds komt 
dat door vergroting van de omzet en de 
produktie. 
ATV heeft hier misschien ook in zekere 
mate aan bijgedragen, maar dit is niet 
voldoende zichtbaar te maken. Wel heeft 
AH door middel van ATV-gelden haar 
winstmarge kunnen verlagen wat weer 
geleid heeft tot omzetverhoging en dus 
weer leidt tot uitbreiding van de werkgele
genheid. De kring is weer gesloten. Eén 
vraag blijft er dan over: Aangezien de 
koopkracht al jaren niet gestegen is blijkt 
deze omzetstijging ergens anders tot een 
daling te leiden, wat dan weer ten koste 
kan gaan van de werkgelegenheid bij een 
ander. Nico Dudink geeft daar, in Pen C 
van april 1985, een goed voorbeeld van. In 
zijn verhaal zijn het de ambachtelijke 
slagerijen die de tol betalen. 
Ten aanzien van het behoud van werkgele
genheid heeftdeCOR zich in 1981 gesteld 
gezien voor de gigantische klus om alle 
medewerkers van de Simon-supermarkten 
binnen het AHOLD-huis te houden. De RvB 
gaf na een intensief overleg met de COR 
de garantie af voor behoud van volledige 
werkgelegenheid. 
Terwijl we nàg zaten met de naweeën van 
deze reorganisatie kwam de RvB met het 
al verwachte voorstel tot reorganisatie van 
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de MIRO-hypermarkten. Vanaf haar ont
staan heeft deze werkmaatschappij met 
verlies gedraaid. Zolang het de andere 
werkmaatschappijen in Nederland goed 
ging en de winsten in Nederland nog hoger 
werden, werden zorgelijke vragen beant
woord met 'dat men niet van plan was de 
MIRO te sluiten of af te stoten'. De directie 
van MIRO en de RvB bleven zoeken naar 
een goede formule. 
1983 was een slecht jaar voor MIRO, we
derom een fors verlies. Nog niets aan de 
hand. Bij de presentatie van de halfjaarcij
fers aan de COR werd eindelijk door de 
RvB toegegeven dat de MIRO op deze 
basis niet langer door kon gaan. Een reor
ganisatie van de MIRO met ongeveer 4000 
personeelsleden stond voor de deur. In 
november 1984 werd het plan aan de 
MIRO-OR en een inmiddels gevormd plat
form van COR, OR-distributie en OR-con
cerndiensten gepresenteerd: 
- Doorgaan met hetgeen waarin Albert 

Heijn sterk is, namelijk de supermarkt; 
- Afstoten van de non food-sector, waarbij 

geprobeerd zal worden om delen van de 
ruimtes te verhuren aan bedrijven die de 
MIRO-non food activiteiten over kunnen 
nemen; 

- Gedwongen ontslagen zouden niet te 
vermijden zijn. 

In het platform werd afgesproken dat de 
MIRO-OR advies zou uitbrengen over de 
economische aspecten, maar niet eerder 
dan wanneer het platform met de RvB 
overeenstemming bereikt zou hebben over 
de werkgelegenheidsaspecten. Aangezien 
er nogal wat herplaatsingen bij de AH 
supermarkten zouden moeten gaan plaats
vinden werd de OR-Aibert Heijn bij het 
platform betrokken. 
De gesprekken met de RvB zijn niet de 
gemakkelijkste geweest. Wij wilden een 
volledige werkgelegenheids-garantie ter
wijl de RvBdeze niet kon geven aangezien 
deze grotere problemen zagen voor her
plaatsing dan er tijdens de Simon-affaire 
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waren geweest. Sirnon was hoofdzakelijk 
op voeding gericht. Bij MIRO zal er zo 
goed als geen arbeidsplaats in de voe
dingssector komen te vervallen, er zal zelfs 
sprake zijn van meer arbeidsplaatsen door 
de verkoop van meer verse produkten, 
geplande omzetstijging etc., etc. 
Maar wat gebeurt er met personeelsleden 
die een meer specialistische opleiding in 
o.a. de kleding, potten en pannen, elektri
sche- en fotoapparatuur hebben gehad. Zij 
zijn moeilijk te herplaatsen. Hooguit kan 
geprobeerd worden hen op basis van 
vrijwilligheid om te scholen voor de voed
selsector, of hen onder te brengen bij 
derden die activiteiten van de MIRO over
nemen. 
Na een aantal keren overleg met de RvB 
zijn wij niet verder gekomen dan het vast
leggen van de RvB op de uitspraak dat zij 
haar uiterste best zal doen om gedwongen 
ontslagen te voorkomen. In het sociaal 
plan, wat minder is dan het Simonplan, is 
vastgelegd dat elke beëindiging van de 
dienstbetrekking anders dan de overgang 
naar een partner of derde, door de RvB 
gemeld dient te worden bij een begelei
dingscommissie bestaande uit één verte
genwoordiger namens de RvB, één vak
bandsvertegenwoordiger en twee leden 
namens de COR (waar ik er één van ben). 
Deze commissie kan aan de RvBbindende 
adviezen geven. Het maken van organisa
tieplaatjes en de onderhandelingen met 
derden is nu in volle gang. In september 
moet de MIRO nieuwe stijl van start gaan. 
De verwachting is dat de begeleidings
commissie het druk zal krijgen. 

Expansie in het buitenland 

Als je geld te weinig rendement in Neder
land opbrengt dan ga je het daar investeren 
waar het meer opbrengt. Dat is voor vele 
ondernemers de Verenigde Staten gewor
den. Het klimaat is daar gunstig voor hen 
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en de koerswinsten zijn prima meegeno
men. Een aantal jaren terug kon AHOLD 
ook niet achterblijven en kocht met een 
kleine tussenpauze twee supermarktketens 
op in de Verenigde Staten. Het bedrijf is nu 
al tijden op zoek naar een derde keten, 
welke nog niet direct voor de hand blijkt te 
liggen. Er zijn veel Europese kapers, detail
handelaren, op de Amerikaanse kunst en 
het lijkt er veel op dat vooral de slimsten 
onder hen de beste zaken kunnen doen. 
Formeel heeftdeCOR geen enkele invloed 
op het buitenlands beleid van AHOLD. 
Eventuele aankopen worden wel gemeld 
aan deCOR maar dan zijn de verkoopon
derhandelingen al in een ver gevorderd 
stadium. Aankopen in het buitenland wor
den veelal met in Nederland verdiend geld 
gedaan. De huidige wet op de onderne
mingsraden biedt geen mogelijkheden om 
beslissingen inzake koop van bedrijven in 
het buitenland te beïnvloeden. De wet 
dient hierin aangepast te worden. Hierin 
staan wij niet alleen. Veel (C)OR-en van 
multinationals hebben hier ook mee te 
maken. Voorstellen omtrent deze zaak zijn 
ook bij de regering ingediend. 

Motivatie en betrokkenheid 

Klantgericht denken, anders samenwerken, 
medezeggenschap en verantwoordelijk
heid zo laag mogelijk in de organisatie 
leggen, werkoverleg, etc. zijn een aantal 
kreten die je de laatste jaren in de Neder
landse bedrijven en zeker ook bij AHOLD 
tegenkomt. Een aantal van deze projecten 
zijn in de diverse werkmaatschappijen in 
gang gezet. Het doel is om door middel 
van beter gemotiveerd personeel een 
hogere omzet en produktie te behalen. 
Maar het ontwikkelen van een plan door 
merendeels theoretisch denkende mensen 
houdt niet in dat èn een hogere omzet, èn 
de medezeggenschap snel tot stand komen. 
De praktijk wijst uit dat er tal van factoren 
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zijn die negatief en stagnerend werken op 
een goede uitvoering. Oude stijlen van 
leiderschap zet je niet zomaar overboord. 
Het komt veelvuldig voor dat mensen zich 
verbaasd afvragen hoe een in het verleden 
zeer autoritair opererend baasje plotseling, 
omdat zijn baas het wil, de super-mede
zeggenschapper gaat uithangen. Dat wekt 
wantrouwen bij de werknemers en na een 
tijdje blijkt dat bij velen de opgestarte 
projecten eerder demotiverend werken. 
Wat is verder de invloed van ATV op de 
betrokkenheid van personeel in het bedrijf? 
Meer vrije tijd zal ook de binding met het 
bedrijf losser maken. Toch zegtdeCOR 
geen nee tegen deze projecten. Zij is zelf 
een medezeggenschapsargaan en zal dan 
ook een bijdrage dienen te leveren opdat 
de mensen zich prettig voelen op de werk
plek. Wij laten het niet alleen bij onder
steunen van dit beleid. 
Op dit moment zijn wij samen met alle 
ondernemingsraden een campagne gestart 
om al deze projecten eens kritisch te analy
seren. Daaruit dient een rapport te komen, 
dat wij met de RvB en de ondernemingsra
den met hun bestuurders zullen doorpra
ten. Hopelijk zal dit leiden tot een betere 
voortgang van deze projecten. 

Ik ben mij bewust dat er geen maatschappij
schokkende zaken aan de orde gebracht 
zijn, AHOLD is een bedrijf dat ondanks de 
economische teruggang toch goed boert 
en waar de werkgelegenheid niet direct op 
de tocht staat. Dat is ook één van de rede
nen dat er bij AHOLD een gezapige mede
zeggenschapsstructuur heerst. Maar daar 
waar je meer kan bereiken in een redelijke 
overlegstructuur, is er geen enkele reden, 
juist als communist, om dat te laten. 

Cor Schoon 
Zaandam, 15 mei 1985 
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GELD GENOEG 
Maar wat gebeurt ermee? 

In de afgelopen maanden verschenen het 
Centraal Economisch Plan van het Centraal 
Plan Bureau (CPB) en het Jaarverslag van 
De Nederlandse Bank (DNB). Beide publi
katies laten zich in het algemeen optimis
tisch uit over de ontwikkeling van de Ne
derlandse economie in 1984 en 1985. Er 
blijven echter nog wel wat problemen, 
aldus CPB en DNB, en dat betreft dan met 
name het te hoge finacieringstekort van de 
overheid en de nauwelijks toenemende 
werkgelegenheid. 
Maar ook de ontwikkeling van de investe
ringen blijkt niet erg positief beoordeeld te 
worden. Weliswaar zijn de investeringen in 
1984 gestegen en zullen ze in 1985 verder 
stijgen, maar, gezien de aanzienlijke desin
vesteringen in de recessieperiode 1980-
1983 en gezien het feit dat het in 1984 
vooral om vervangingsinvesteringen ging 
(dus geen uitbreiding van het produktieap
paraat). is er volgens CPB en DNB geen 
reden tot juichen. Vervangingsinvesterin
gen leiden bovendien meestal niet tot 
nieuwe arbeidsplaatsen; integendeel de 
vervanging van oude door nieuwe machi
nes leidt meestal tot verlies van arbeids
plaatsen. 
De overheid en de ondernemers zoeken 
een deel van de verklaring voor de ongun
stige ontwikkeling van de investeringen in 
de financiële sfeer. De rendementen zouden 
nog te laag zin, de verhouding tussen 
Eigen- en Vreemd Vermogen is ongunstig, 
er is te weinig aandelenkapitaal (onderdeel 
van het Eigen Vermogen) beschikbaar, het 
beroep van de overheid op de kapitaalmarkt 
is te groot en daarmee is de rente te hoog, 
enz. Uiteraard lopen deze argumenten 
altijd uit op pleidooien voor verdere loon-

matiging en bezuinigingen en voor lasten
verlichting voor het bedrijfsleven. Er is dus 
alle reden om voornoemde argumenten 
eens nader te bekijken. We zullen dit voor
namelijk doen aan de hand van de door 
CPB en DNB zelf verstrekte gegevens over 
1984 en 1985. Het gaat hier om macro-eco
nomische gegevens, m.a.w. verschillen in 
ontwikkeling tussen sectoren of tussen 
grote- en kleine bedrijven komen nauwelijks 
aan de orde 

Investeringen 

Volgens het CPB namen de bedrijfsinves
teringen in 1984 in volume met 5% toe. 
Met name de investeringen in produktie
installaties, die met 15% omhoog gingen, 
zorgden voor deze stijging. De investerin
gen in bedrijfsgebouwen namen nauwelijks 
toe en die in transportmiddelen daalden. 
In de industrie stegen de totale investerin
gen met 20%, in de energiesector met 
30%, in de dienstensector(w.o de handel) 
was sprake van stabilisatie en in de land
bouw en de bouwnijverheid daalden de in
vesteringen. 
Voor 1985 verwacht het CPB een stijging 
van de bedrijfsinvesteringen met 5,5%, 
waarbij de investeringen in produktie-in
stallaties met 10% zullen toenemen. In de 
industrie en de dienstensector zal- in 
tegenstelling tot 1984- ook enige stijging 
van de investeringen in bedrijfsgebouwen 
waarneembaar zijn. Daarentegen zullen de 
investeringen inwoningen-uitgaande 
van de veronderstelling dat het aantal in 
aanbouw te nemen woningen van 109.000 
tot 108.000 in 1985 zal dalen- met 4% 
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afnemen. Netto- dus na aftrek van ver
vanging- blijven de totale investeringen 
in 1985 gelijk. De investeringen zullen ook 
minder snel toenemen dan de besparin
gen. 
Het Jaarverslag van DNB is niet optimis
tisch over de ontwikkeling van de investe
ringen in de periode 1984-1985. Er wordt 
geconstateerd dat de investeringen wel 
stijgen, maar in te geringe mate en te 
weinig gespreid over sectoren. Daardoor 
zou er geen snellere economische groei uit 
voortvloeien. Bovendien trokken in 1984 
alleen de investeringen in die sectoren aan 
die profiteerden van de groei van de export. 
In de afgelopen vijf jaar- aldus DNB
ging veel produktiecapaciteit verloren 
waardoor het produktieapparaat nu kleiner 
is dan aan de vooravond van de recessie 
die in 1980 begon. 
Er vinden ook nauwelijks investeringen ter 
uitbreiding van de capaciteit plaats. Voor
zover er geïnvesteerd wordt is het bijna 
uitsluitend voor vervanging en dan nog 
alleen als het absoluut niet uitgesteld kan 
worden of als (arbeidskosten) besparingen 
dat zeer aantrekkelijk maken. De investe
ringen in 1984 werden ook voor een deel 
in aanvulling van voorraden gestoken. De 
krachtigste groei van de investeringen 
vond plaats in duidelijk exportgerichte 
sectoren als de chemie, de energiesector 
en de metaalindustrie. Binnen de diensten
sector stegen m.n. de investeringen in de 
handel. 

Winsten 

Ook Rutten (secretaris-generaal op het 
ministerie van Economische Zaken) komt 
in het Financieel Dagblad van 19 april 1984 
tot de constatering dat de bedrijfsinveste
ringen op een te laag niveau liggen. Hij 
wijt dat aan onvoldoende winstgroei en te 
lage economische groei. Maar heeft hij, 
met name wat betreft het punt van de 
winstgroei, daar wel gelijk in? 
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In het Jaarverslag van DNB staat dat te
genover een (geringe) toename van de 
bedrijfsinvesteringen in 1984 van 5% een 
reële toename van het beschikbaar kapi
taalinkomen in bedrijven van maar liefst 
30-40% stond. Weliswaar gaat het om een 
winstherstel vanaf recessieniveau maar 
het mag toch een opmerkelijke stijging 
worden genoemd. Desondanks stegen de 
investeringen verre van evenredig en één 
van de oorzaken daarvan- waarop we zo 
dadelijk terugkomen- noemt DNB zelf al, 
namelijk 'een opmerkelijke toename van 
de Nederlandse investeringen in het bui
tenland'. 
Ook het CPB constateert voor 1984 een vrij 
sterke stijging van het 'overig beschikbaar 
inkomen' (waarvan de winsten de belang
rijkste component vormen). Dat valt ook af 
te leiden uit de daling van de arbeidsin
komensquote van 90,5% in 1983 naar 86% 
in 1984. Ook worden fors toegenomen 
besparingen als gevolg van gestegen 
winsten geconstateerd. Voor 1985 wordt 
een verdere verruiming van de winstmar
ges verwacht, waardoor de arbeidsinko
mensquote verder zal dalen tot 84,5%. Er 
wordt een voortgaande verbetering van de 
bedrijfswinsten verwacht en, vanwege het 
netto ongeveer gelijk blijven van de inves
teringen, een stijging van de bedrijfsbe
sparingen. Er komt kortom een herverde
ling ten gunste van het 'overig inkomen'. 
Als gevolg van de forse stijging van de 
winsten in 1984 kon het bedrijfsleven een 
financieringsoverschot van f 13 miljard 
boeken. Ook de ruilvoetwinst (hogere 
prijzen voor Nederlandse produkten die in 
het buitenland verkocht worden dan in 
Nederland voor importprodukten betaald 
moet worden) deed het reële inkomen van 
bedrijven toenemen, aldus DNB. 

Eigen Vermogen 

We kunnen dus constateren dat het- in 
tegenstelling tot de mening van Rutten -
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nog niet zo slecht ging met de winstgroei 
in Nederland. Ook DNB (Duisenberg c.s.) 
kan deze conclusie niet ontlopen, maar 
daar heeft men weer een andere oorzaak 
bedacht voor het niet omzetten van winsten 
in (uitbreidings)investeringen, laat staan 
werkgelegenheid. Volgens DNB werden de 
winsten uit 1984 voornamelijk gebruikt 
voor het weer gezond maken van de ver
mogensverhoudingen, d.w.z. voor het 
opvoeren van het Eigen Vermogen t.o.v. 
het Vreemd Vermogen (leningen, enz.). 
Ook hier de vraag: Is dat juist? 
DNB zelf merkt op dat de verbeterde resul
taten van bedrijven tot de uitbreiding van 
het bezit aan financiële activa leidde en 
dan met name activa met een liquide (snel 
in contant geld om te zetten) karakter. Het 
bezit aan financiële activa bij Nederlandse 
bedrijven nam in 1984 met ca. f 15 miljard 
(+ 25%) toe. Als men rekening houdt met 
in het buitenland aangehouden liquide 
middelen en 'kortlopende leningen' (depo
sito's) steeg het bezit aan financiële activa 
van Nederlandse bedrijven met 2,8% van 
het Nationaal Inkomen. Deze potentiële 
middelen voor investeringen of schuldaf
lossing bevinden zich, volgens DNB, waar
schijnlijk merendeels bij grote bedrijven. 
De vraag of de vermogensverhoudingen in 
de bedrijven weer op peil zijn wordt door 
de CPB noch DNB expliciet beantwoord. 
Het is waarschijnlijk ook moeilijk aan te 
geven, want wat is 'op peil zijn', waar meet 
je dat aan af? In elk geval ligt er momenteel 
een aardige som liquide middelen bij be
drijven opgepot. 
Het voortdurende pleidooi van o.a. VNO 
en NCW voor een verdere lastenverlichting 
voor bedrijven, onder andere in de vorm 
van vrijstelling van vermogensbelasting 
voor in ondernemingen aangewend risico
dragend vermogen (m.n. aandelenkapi
taal), komt hiermee in een enigszins schril 
daglicht te staan. Het is gewoon niet waar 
dat gebrek aan aandelenkapitaal e.d. een 
bron is voor stagnatie van investeringen. 
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Vreemd Vermogen 

Naast winsten en nieuw aandelenkapitaal 
zijn er vormen van kapitaal van buiten de 
onderneming beschikbaar. Dat noemt men 
'Vreemd Vermogen'. Het kan van verschil
lende soorten financieringsinstellingen ko
men. 

1) Institutionele beleggers 

Het gaat hier met name om Pensioenfond
sen en levensverzekeringsmaatschappijen. 
Niet alleen bij de bedrijven stapelden de 
financieringsmiddelen zich op. Het CPB 
constateert voor 1984 een verdere toename 
van het financieringsoverschot van institu
tionele beleggers. Hoewel de premie-in
komsten voor Pensioenfondsen in 1985 
zullen afnemen- vanwege een verminde
ring van de premieafdracht van het Rijk 
aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
(ABP)- zal dit ruimschoots gecompenseerd 
worden door hogere vermogensopbrengs
ten, waardoor het financieringsoverschot 
verder zal toenemen. Een probleem is dat 
Pensioenfondsen en levensverzekerings
maatschappijen niet genoeg risicodragend 
(d.w.z. in met name aandelenkapitaal) 
beleggen, zodat dit geen extra financiering 
voor ondernemingen hoeft te betekenen. 
Wel is het zo, aldus blijkt uit het Jaarverslag 
van DNB, dat de gelden van de instituti
onele beleggers in 1983 en 1984 meer in 
Nederland bleven. De beleggingsstroom 
richting VS nam af. Deze gelden werden 
echter voornamelijk in Nederlandse staats
obligaties gestoken. Zo werd de meest 
recente Nederlandse staatslening van april 
1984 bijna geheel gedragen door instituti
onele beleggers, m.n. levensverzekerings
maatschappijen. 

2)Banken 

Volgens het CPB was de geldschepping 
door het Nederlandse bankwezen in 1984 
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minder omvangrijk dan in 1983. De saldi 
bij de banken (besparingen) liepen fors op. 
Voor 1985 wordt weer enige toename van 
de vraag naar bankkredieten verwacht. 
Ook dit gegeven duidt erop dat het pro
bleem bij de bedrijven niet zit in een tekort 
aan financiële middelen. In 1983 lag dat 
anders want toen vond- aldus DNB- nog 
een liquiditeitscreatie door de banken van 
f 12,8 miljard plaats. In 1984 daalde dat 
naar f 6,9 miljard. DNB constateert ook 
bijna geen toename van bankleningen aan 
Nederlandse bedrijven. 

3) Overheid 

Er wordt ook vaak gesteld dat de overheid 
de financiering van de investeringen van 
bedrijven hindert door de hoge omvang 
van het financieringstekort. Deze zou een 
groot overheidsberoep op de Nederlandse 
kapitaalmarkt nodig maken en daarmee de 
rente doen stijgen. Zoals uit het voorgaande 
al valt op te maken was dit in 1984 nauwe
lijks een probleem en zal het in 1985 ook 
geen probleem zijn. Er zijn wel redenen te 
bedenken waarom een hoog financierings
tekort van de overheid onwenselijk is, 
maar dat betreft niet het rente-effect ervan. 
De hoogte van de rente in Nederland lijkt 
ook veeleer bepaald door buitenlandse 
invloeden, m.n. de rentestand in de VS en 
West-Duitsland. 
Het CPB neemt voor 1984 een daling van 
het financieringstekort van de overheid 
waar. Dat werd gerealiseerd via ombuigin
gen in de sociale zekerheid, toenemende 
belastingopbrengsten en meevallende 
aardgasbaten. Het financieringstekort op 
kasbasis daalde tot 9,3% (1983: 1 0,7%). 
Voor eind 1985 wordt ca. 8,5% verwacht (f 
29,4 miljard). In de Voorlopige Voorjaars
nota van Ruding wordt het tekort zelfs op 
slechts f 27,8 miljard geschat (7,9%). 
De overheidstekorten werden in 1983 en 
1984 bijna geheel met langlopende midde
len gefinancierd. De daling van het finan-
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cieringstekort in 1984 (tot f 30, 5 miljard) 
leidde tot een geringer beroep van de 
overheid op de kapitaalmarkt. Vanaf 1980 
is dat beroep op de kapitaalmarkt overigens 
wel verdubbeld van ca. 12 miljard tot f 25 
miljard in 1984. De overheid heeft er in het 
algemeen geen problemen mee de beno
digde gelden aan te trekken. De laatste tijd 
gebeurt dat zelfs tegen lage rentes (7-8%) 
en lange looptijden, zodat nu zeker geen 
sprake meer is van een rente-opdrijvende 
invloed van de overheid. 
Er is natuurlijk wel een beter argument 
dan dat van de rente voor het terugdringen 
van het financieringstekort. Duisenberg 
wees er bij de presentatie van het Jaarver
slag van DNB op dat een hoog financie
ringstekort de beleidsruimte voor een 
regering wegneemt. Hij merkte in dit ver
band op dat het totaal aan jaarlijkse aflos
sings-en renteverplichtingen van de over
heid eerdaags de grootste begrotingspost 
(onderwijs) zal overtreffen en dat geeft 
inderdaad aan dat- ook een linkse regering 
-jaarlijks heel wat geld kwijt zal zijn aan 
niet-produktieve zaken. De vraag is mis
schien dan ook niet of het financieringste
kort omlaag moet, maar hoe het omlaag 
moet. 
In een eerder artikel wezen we erop dat de 
overheidssteun aan bedrijven ook voor 
1984 op ca. f 13 miljard per jaar geschat 
moet worden. Het gaat hier grotendeels 
om ongerichte- niet voor een bepaald 
doel of bedrijf bestemde- gelden. Te 
zamen met het niet laten doorgaan van de 
lastenverlichting voor bedrijven in 1986 
(besparing van ca. f 2 miljard), voorwaar 
een aardige som gelds om voor een gericht 
beleid- bijvoorbeeld bestrijding van de 
werkloosheid -aan te wenden. Zelfs ver
vroegde aflossing van overheidsleningen 
zou wenselijker zijn dan het ongericht 
toestoppen van gelden aan bedrijven die 
het bovendien- zoals uit het voorgaande 
bleek- deels op dit moment niet eens 
nodig hebben. 
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Kapitaalexport 

De Nederlandse bedrijven (en institutionele 
beleggers) potten in 1984 geld op, de ban
ken noodgedwongen ook, en de Neder
landse overheid stapelde er ongevraagd 
nog wat bovenop. Vervalt de Nederlandse 
kapitalistenklasse weer tot zijn oude lethar
gische houding die zo kenmerkend was 
voor de vorige twee eeuwen? Niet hele
maal. Volgens het Jaarverslag van DNB 
bedroeg het overschot op de Lopende 
Rekening van de Betalingsbalans in 1984 
f 13,2 miljard, een toename van ca. f 6 
miljard. Dat betekende ook een toevloed 
aan financiële middelen waartegenover 
een netto-kapitaalexport van f 12, 7 miljard 
stond (in 1983: f 9,6 miljard). Het merendeel 
van deze kapitaalexport, namelijk een 
bedrag van f 8,3 miljard, bestond netto uit 
directe investeringen. De afgelopen tien 
jaar is er steeds sprake geweest van een 
netto-uitstroom van directe investeringen. 
In 1984 kwam het vooral van industriële 
bedrijven, met name uit de energiesector 
(aardoliemaatschappijen, enz.) en in min
dere mate uit de chemie. Het merendeel 
ging via of naar andere EG-landen, maar 
ook de industriële investeringsstroom 
richting VS nam verder toe. Daarentegen 
namen de buitenlandse directe investerin
gen in Nederland in 1984 af met f 1,5 

miljard. Met name in de handelssector 
liepen ze terug. 

Tenslotte 
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In 1984 (en waarschijnlijk in 1985) potten 
de Nederlandse bedrijven en financiële 
instellingen gelden op of exporteerden het 
-met name de produktiebedrijven in de 
industrie- naar het buitenland. Een over
heidsbeleid gericht op het stimuleren van 
investeringen door middel van het toe
stoppen van extra gelden aan bedrijven 
slaat in dit geval nergens op. Zelfs het 
stimuleren van de consumptieve vraag zal 
waarschijnlijk voornamelijk voor de detail
handel betekenis hebben. De lethargische 
houding van de Nederlandse ondernemers 
is op andere factoren terug te voeren, 
zoals de economische- en technische posi
tie van Nederland ten opzichte van het 
buitenland, de vrees voor nieuwe recessies 
of onzekerheid ten aanzien van de lange 
termijnontwikkelingen in het algemeen of 
misschien ook gewoon incapabiliteit van 
de Nederlandse managersklasse. Het wordt 
wel tijd dat aan de verspilling van produk
tiekrachten in Nederland- financieel of 
niet financieel- een einde gemaakt wordt. 

Pim Juffermans 
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TWINTIG JAAR ALGEMENE 
BIJSTANDSWET: TERUG 
NAAR DE ARMENZORG 

Op 29 april jl. vond in de Tweede Kamer 
een debat plaats over 'plaats, functie en 
inhoud van de Algemene Bijstandswet'. 
Tijdens dit debat pleitte de woordvoerdster 
van het CDA opnieuw voor het inschakelen 
van kerken en particuliere organisaties bij 
het saneren van schulden die sommige 
mensen met een bijstandsuitkering hebben 
gemaakt. Zij sprak over een maatschappe
lijk fonds, waaraan ook de overheid zou 
moeten bijdragen. 
Dit debat vond plaats twintig jaar nadat 
met de invoering van de Algemene Bij
standswet de rechtsplicht van de overheid 
de burger 'vrij te waren van gebrek' werd 
vastgelegd. 'Armoede dient geheel te 
verdwijnen' luidt een kop in de Nieuwe 
Tilburgse Courant van 18 oktober 1963; 
'Tot de sociale wetten van grote allure 
welke in het naoorlogs Nederland tot stand 
komen, behoort zonder enige twijfel de 
vervanging van de Armenwet 1912 door 
een op moderne principes gebouwde 
Algemene Bijstandswet' lezen we in Else
viers Weekblad van 19 januari 1963. 
Het klinkt ons allemaal merkwaardig opti
mistisch in de oren. Wij zijn inmiddels 
gewend aan berichten over de heksenjacht 
op bijstandsvrouwen, over voordeurde-

lerskortingen, over echte, onechte en 
meerjarige minima en over ministers die 
roepen dat scheiden en werkloos blijven 
eigen schuld is. 
Het pleidooi voor een maatschappelijk 
fonds roept de vraag op of de overheid 
deze rechtsplicht nog wel naar behoren 
vervult en of we niet langzaam maar zeker 
teruggaan naar een situatie waarin mensen 
opnieuw afhankelijk worden van liefdadig
heid van verwanten en particuliere organi
saties. 

Armenzorg2 

Een artikel over twintig jaar Algemene 
Bijstandswet zou niet volledig zijn zonder 
een terugblik naar de ontstaansgeschiede
nis van die wet. Het recht op bijstand komen 
we voor het eerst tegen in 1798: 'De Maat
schappij, bedoelende in alles de welvaart 
van al haare leden, verschaft arbeid aan 
den Nijveren, onderstand aan den 
onvermogenden.' 1 Daarna verdwijnt het 
weer in de eerste helft van de negentiende 
eeuw en komt pas terug in de wet van 
1965. In de periode daartussen zien wij een 
langzame ontwikkeling van de voornamelijk 

'Een ieder heeft het recht op een levensstandaard, die hoog 
genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzeN 
en zijn gezin, ... ' 

(Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) 
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particuliere armenzorg in de richting van 
meer overheidsbemoeienis. 
De directe voorgangers van de Algemene 
Bijstandswet zijn de Armenwetten van 
1912 en 1854. Het uitgangspunt van de 
wet van 1854 was dat de overheid 'alleen 
bij volstrekte onvermijdelijkheid' mag 
steunen. Heel duidelijk komt deze opvatting 
naar voren in de Memorie van Toelichting 
op een wijziging van deze wet in 1870: 
'Niemand heeft recht op onderstand. De 
zorg voor de armen is een zedelijke, geen 
burgerlijke plicht, zodat de nakoming daar
van niet op de weg van de Staat ligt. De 
uitoefening van liefdadigheid moet worden 
overgelaten aan de kerk en aan de bijzon
dere personen.' In de wet van 1912 blijft 
dit principe in feite gehandhaafd. Het nieu
we in deze wet is vooral de uitbreiding van 
de doelstelling van de armenzorg: als er 
dan al overheidszorg moet worden gege
ven ging het er niet alleen om de behoefti
gen in leven te houden, maar ook om 
deze: 'op te heffen'. 

Betutteling 

Dat de particuliere armenzorg een grote 
mate van betutteling en bevoogding met 
zich bracht, laat zich gemakkelijk raden. 
Armenzorgverenigingen stelden hun voor
waarden aan de eventueel gesteunden. 
Kerkelijke en particuliere organisaties ont
hielden hun steun aan armen die zij deze 
steun onwaardig vonden. Diaconieën 
stelden de voorwaarde van lidmaatschap 
van het kerkgenootschap en het vervullen 
van de godsdienstplichten. Een 'onberis
pelijke levenswandel' was voorwaarde 
voor steun. Men was er van overtuigd dat 
de oorzaak van de armoede bij de armen 
zelf gezocht moest worden. 'Het volk als 
geheel genomen is niet kwaad van zin, 
doch het wil zich geen breidel aanleggen, 
het geeft toe aan zijn neigingen en wensen 
zonder de gevolgen te overzien.' Diepgaand 
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onderzoek naar de situatie van een persoon 
en/of gezin was dan ook de eerste stap na 
de aanvraag voor steun, intensieve 'bege
leiding' het gevolg van steunverlening. 
Het weigeren van steun was een sanctie 
op het niet aanvaarden van dit vergaande 
ingrijpen in het privéleven van mensen. 
'Als ze niet naar goede raad willen luisteren, 
welnu, dan houdt de ondersteuning een
voudig op, hetzij tijdelijk, hetzij als alle 
bemoeiingen vruchteloos blijven, voor
goed.' 

1965: de Algemene Bijstandswet 

Onderstand en steun was een gunst, geen 
recht. Wanneer een steunverlenerweigerde 
te helpen of de steun stopzette, was geen 
beroep mogelijk. Juist dat is een van de 
wezenlijke veranderingen die in 1965 tot 
stand kwam. Het gaat hierbij om het er
kennen van de waardigheid van alle men
sen, ongeacht hun persoonlijk omstandig
heden. Natuurlijk is het niet toevallig dat 
het recht op bijstand in 1965 tot stand 
kwam. Vanaf de jaren vijftig werd het 
Nederlandse stelsel van sociale zekerheid 
verbeterd en uitgebouwd, de Bijstandswet 
vormt hierin het sluitstuk. Verschillende 
elementen speelden een rol bij de tot
standkoming van wetten die de bestaans
zekerheid van mensen moesten waarbor
gen: de strijd van de arbeidersklasse voor 
loondervingsverzekeringen, het optimisme 
in die jaren over de opbouw van een recht
vaardige maatschappij en de schrik die 
nog in de benen zat over wat bestaanson
zekerheid kon opleveren. 

Bij de totstandkoming van de Algemene 
Bijstandswet hebben ook de maatschappe
lijke ontwikkelingen een sterke rol ge
speeld: de afhankelijkheid van familie en 
kerk werkte niet meer zoals in voorafgaande 
jaren en de rol van gemeenten in de steun
verlening op grond van de wet van 1912 
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was sterk toegenomen. 
De Algemene Bijstandswet brak met een 
aantal traditionele ideeën, te weten het 
denkbeeld dat familieleden voor elkaars 
onderhoud dienden te zorgen; de opvatting 
dat steun een gunst was; en de formulering 
dat steun slechts diende voor de noodza
kelijke kosten van levensonderhoud. In 
plaats van de term levensonderhoud werd 
de term 'bestaan' ingevoerd, hetgeen 
overigens sindsdien tot grote verschillen 
van mening heeft geleid. Tegelijkertijd 
bleven een aantal principes in stand. De 
belangrijkste daarvan was dat bijstand 
gekoppeld wordt aan het leefverband 
waarin mensen wonen, in twee opzichten: 
mensen die in gezinsverband leven zijn 
verantwoordelijk voor elkaars levenson
derhoud; de verleende bijstand wordt 
afgestemd op omstandigheden en moge
lijkheden van persoon en gezin. 
De ontwikkeling van armenzorg naar de 
Algemene Bijstandswet zoals we die nu 
kennen is stapje voor stapje gegaan. Onder 
de werking van de Armenwet van 1912 
waren in een groot aantal gemeenten 
richtlijnen voor ondersteuning tot stand 
gekomen. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 
in de NRC van 9 juli 1963 verondersteld 
werd dat de wet in feite weinig wijziging 
zal brengen in de bestaande praktijk van 
de hulpverlening. (Althans in de gemeente 
Rotterdam). De uitvoering van de wet 
werd immers in handen van de gemeenten 
gelegd, die per geval bekeken hoe hoog de 
bijstand moest zijn en in welke vorm zij 
gegeven diende te worden. 

Wijzigingen 

Sinds 1965 is de Algemene Bijstandswet 
talloze malen gewijzigd. Bij iedere wijziging 
nam de invloed van de rijksoverheid toe. 
Bij veel van deze wijzigingen werd een 
beroep gedaan op verhoging van rechtsze-
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kerheid en rechtsgelijkheid. Enerzijds bete
kent dit dat mensen minder afhankelijk 
werden van gemeentebesturen, anderzijds 
beknotte het gemeenten steeds meer om 
uitvoering te geven aan het 'individualise
ringsprincipe' in de wet, de afstemming op 
de omstandigheden van persoon en gezin. 
In 1970 werden de eerder genoemde richtlij
nen als hulpmiddel in het systeem van de 
wet opgenomen. Tegelijkertijd werd ge
werkt aan de landelijke harmonisatie van 
de richtlijnen voor algemeen geldende 
bestaanskosten. Belangrijk is ook de tot
standkoming van een wettelijk minimum
loon, waaraan de bijstand op afstand wordt 
gekoppeld (5%). Volledig centrale norme
ring vindt plaats in 1973, een wetswijziging 
waarin bovendien het consulentschap 
wordt geregeld en dus de controle van de 
centrale overheid op de uitvoering van de 
wet door de gemeenten. Deze controle 
houdt ook in dat de rijksoverheid sancties 
kan toepassen naar gemeenten toe als die 
'over de schreef gaan'. In juli 1974 volgt 
dan het Besluit Landelijke Normering en in 
1976 het verbod op het vergoeden van 
telefoonkosten, diëten en verhuiskosten. 
De feitelijke afsluiting van dit beleid vindt 
plaats in 1978, als de all-in-norm wordt 
ingevoerd, een vast bedrag aan bijstand, 
waarvan mensen alle noodzakelijke kosten 
(ook de woonkosten) moeten kunnen 
betalen en moeten kunnen reserveren 
voor te verwachten kosten. Dit betekent in 
de praktijk het einde van het eerder ge
noemde 'individualiseringsprincipe', omdat 
iedere afwijking van normbedragen de 
gemeente in moeilijkheden kan brengen. 
Formeel bestaat het trouwens nog wel. De 
koppeling van bijstandsuitkeringen aan het 
wettelijk minimumloon en via die weg aan 
de regelingslonen (1980) werkt sinds de 
uitvoering van dit koppelingsmechanisme 
niet of nauwelijks. Bovendien is in de bij
stand alleen de uitkering voor een echtpaar 
of economische eenheid aan het mini
mumloon gekoppeld. Eenoudergezinnen 
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of alleenstaanden krijgen te maken met 
een afgeleide norm (resp. 90 en 70%). Dit 
onderscheid in normbedragen wordt bin
nenkort uitgebreid met een norm voor 
'voordeurdelers' (60%). 
Hoewel op zich de ontwikkeling naar een 
landelijke bijstandsnorm en de koppeling 
aan het wettelijk minimumloon een verbe
tering zijn ten opzichte van de oude situatie, 
waarin het niet zelden voorkwam dat een 
gedeelte van de bijstand in natura werd 
gegeven, staat deze ontwikkeling op ge
spannen voet met het uitgangspunt in de 
wet dat bijstand wordt afgestemd op de 
omstandigheden van persoon en gezin. 
Bijstand is een gezinsuitkering, waar alle 
andere inkomsten en eventueel vermogen 
in de leefeenheid mee worden verrekend. 
De koppeling aan het wettelijk minimum
loon geldt dus alleen voor echtparen zonder 
verdere inkomensbronnen, zoals inkomen 
van de partner, nevenverdiensten en eigen 
huis. 

Noodzakelijke kosten van bestaan 

Het roepen om 'noodfondsen' is een teken 
aan de wand, maar staat niet op zichzelf. 
Sinds 1981 kennen wij het begrip 'eenmali
ge uitkering', een 'koopkrachtcorrectie' 
voor 'echte' minima. De noodzaak van 
deze merkwaardige vinding ligt in de 
voortdurende aantasting van de koopkracht 
van mensen, die ook na de eerste eenmali
ge uitkering gewoon is doorgegaan. Sinds 
1981 zijn de bedragen van de eenmalige 
uitkering, die inmiddels is omgedoopt in 
'uitkering ineens' dan ook ieder jaar geste
gen. Om de overheidsuitgaven op dit punt 
binnen de perken te houden, werden echter 
ook steeds strengere voorwaarden gesteld 
om de uitkering te krijgen. Inmiddels wordt 
een onderscheid gemaakt tussen eenjarige 
en meerjarige echte minima. 
In feite geeft de overheid met deze maatre
gel zelf aan dat de inkomens op het mini-
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mum niet meer voldoende zijn om te voor
zien in de noodzakelijke kosten van bestaan. 
Toch leidt deze conclusie niet tot een ver
hoging van het wettelijk minimumloon en 
de bijstandsuitkeringen. Integendeel. De 
ontwikkeling in de bijstandswet, die aan
vankelijk leek te gaan in de richting van 
een wetteijk vastgelegde bestaansgarantie 
voor iedereen, leidt nu, door het sterk 
centralistische karakter van de wetgeving 
door landelijke richtlijnen voor de uitvoe
ring, tot armoede voor de mensen. Steeds 
meer gemeenten zoeken dan ook naar 
mogelijkheden om een eigen 'minimabe
leid' te voeren. 

De zorgrelatie 

De Algemene Bijstandswet was een van 
de eerste wettelijke regelingen waarin niet 
gehuwde partners van verschillend ge
slacht 'gelijk' behandeld werden met ge
huwden. Het begrip 'economische eenheid' 
is trouwens niet in de wet, maar in de 
kroonjurisprudentie ontwikkeld. Voor bij
standsvrouwen, een categorie gerechtig
den die sinds de invoering van de wet 
sterk in omvang is toegenomen, is juist dit 
begrip de aanleiding geweest voor veel 
problemen, omdat per definitie iedere man 
in haar omgeving werd en wordt gezien 
als mogelijke kostwinner. Als het al waar is 
dat de Bijstandswet zich heeft aangepast 
aan de veranderende maatschappij, geldt 
dat zeker voor de verandering in leefvor
men, maar dan in negatieve zin. Op dit 
moment wordt in een wetsvoorstel in het 
kader van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid een poging gedaan het 
begrip 'zorgrelatie' voor de uitvoering van 
de Bijstandswet materiëel gelijk te stellen 
aan de onderhoudsplicht, zoals die in het 
huwelijksrecht bestaat. Wederom met een 
beroep op de gelijkberechtiging moet dit 
begrip van toepassing worden op alle 
samenwonende partners, ook als ze tor-
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meel niet onder één dak wonen. Een der
gelijke maatregel zal ongetwijfeld leiden 
tot een verdere verscherping van de uit
voeringspraktijk (controle en sancties), 
maar ook tot een verdere toename van het 
aantal 'echte minima'. De heksenjachten 
van nu, op grond van anonieme tips en 
met behulp van het politieapparaat zullen 
moeten worden uitgebreid en vele mensen 
zullen hun uitkering kwijtraken. Wie moet 
niet denken aan de praktijken ten tijde van 
de Armenwetten? 

Voordeurdelers 

De maatregel die onder de naam 'voor
deurdelerskorting' bekend en berucht is 
geworden komt voort uit dezelfde neiging 
om mensen aan elkaar te plakken als eco
nomische eenheid. In feite is deze maatre
gel een doorbreking van de 'all-in-norm', 
omdat hij gebaseerd is op het delen van 
woonkosten. Ook deze maatregel zal, zoals 
ook door gerechtigden en gemeenten is 
aangegeven, een verscherping van de 
controle en van het wroeten in het privéle
ven van mensen betekenen. Daar komt bij 
dat het een korting is op de laagste bij
standsnorm, die van de alleenstaande. 

Terug naar de armenzorg? 

De invoering van de Algemene Bijstands
wet in 1965 maakte een eind aan de rech
teloze positie van mensen die niet zelf in 
hun kosten van bestaan konden voorzien. 
De wet kwam tot stand binnen de maat
schappelijke werkelijkheid van toen, het
geen de afstemming op het gezin verklaart. 
De uitkeringen op grond van deze wet 
worden gefinancierd uit algemene midde
len en in de loop van de jaren zien we een 
toennemende invloed van de centrale 
overheid op de uitvoering. 
Het debat in de Tweede Kamer eind april/ 
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begin mei van dit jaar ging vooral over de 
vraag of de Bijstandswet nog berekend 
was op de taak die nu en in de toekomst 
voor haar is weggelegd. Daarbij gaat het 
mijns inziens vooral om twee aspecten. In 
de eerste plaats om de hoogte van de 
uitkeringen, die volkomen ontoereikend 
zijn voor de kosten van het bestaan, maar 
sterk daarmee verbonden de vraag aan 
wie bijstand moet worden uitgekeerd, aan 
persoon of leefeenheid. Door de ontwikke
ling van de laatste jaren om steeds meer 
leefvormen onder het regime van het 
wettelijk huwelijk te brengen, grijpt de 
Bijstandswet op onaanvaardbare wijze in 
in de persoonlijke keuze van vele mensen, 
die buiten hun schuld een beroep op de 
bijstand moeten doen. Daarom wordt hun 
privéleven op straat gelegd, worden zij 
slachtoffer van politiecontrole en intimida
tie, zijn zij in feite vogelvrij verklaard. 
Het recht op bijstand bestaat nog steeds, 
maar de uitvoering van die wet lijkt, door 
het verlagen van uitkeringen en het stellen 
van steeds meer voorwaarden, steeds 
meer op de praktijk van de armenzorg van 
voor 1965. 

Tilly Vermeer 

Noten 
1. Art 47 van de Staatsregeling van 1798 (burgerlijke 
en staatkundige grondregels). 
2. Voor dit ontwerp is gebruik gemaakt van een aan
tal bronnen, w.o. de Gids voor personeelsbeleid, ar
beidsvraagstukken, sociale verzekering van sep
tember 1963; de KABO Post van 11 mei 1963. 
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Ongeveer een jaar geleden speelde het 
Vlaamse theatergezelschap de Internatio
nale Nieuwe Scène 'Wij betalen niet', naar 
het stuk 'Non si paga' van de Italiaanse 
theatermaker Dario Fo. In mijn kennissen
kring waren de reacties op het stuk nogal 
wisselend, maar veel mensen vonden dat 
het eigenlijk niet kon: politiek toneel in de 
vorm van een klucht, met al die elementen 
die eigen zijn aan dit genre, zoals per
soonsverwisselingen, zich verstoppen in 
kasten, onder bedden etc. Mag links wel 
lachen? Een reden om eens uit te zoeken 
wie Dario Fo is en waarom hij voor dit 
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soort theater, de klucht, het groteske heeft 
gekozen. 

In ons land zijn Fa's stukken voornamelijk 
bekend van de Internationale Nieuwe 
Scène, die in 1972 'Mistero Buffo' bracht 
en daar veel succes mee had. Het afgelopen 
jaar is Jan Decleir te zien geweest met een 
aantal monologen van Fo, 'Obscene fabels' 
en in 1982 speelde het Theatercoöperatief 
'Volwassen orgasme ontsnapt uit Amerik
aans circus', monologen voor en over 
vrouwen, geschreven door Fo samen met 
zijn vrouw Franca Rame. 

ONS LACHEN ZAL EEN 
LACHEN ZIJN DAT 
JULLIE BEGRAAFT 

Dario Fo werd in 1926 geboren in San 
Giano, een dorpje aan het Lago Maggiore, 
als zoon van een spoorwegarbeider. In het 
plaatsje vlak bij de Zwitserse grens leefden 
de mensen van smokkel en illegale vis
vangst en 's avonds vermaakte men elkaar 
door verhalen te vertellen. Deze verhalen 
zijn belangrijk geweest voor Fo's theater, 
hij heeft ze verzameld en hij heeft ervan 
geleerd hoe verhalen verteld moeten wor
den. Na zijn studie aan de kunstacademie 
van Milaan ging hij naar de architectuur
school. 
Met theater gaat hij zich na de Tweede 
Wereldoorlog bezighouden, hij maakt dan 
komische monologen en satirische schet
sen voor een groepje vrienden. In 1954 
trouwt hij met Franca Rame, die afkomstig 
is uit een rondtrekkende toneelfamilie. Zij 
wordt zijn belangrijkste medewerkster en 
actrice. Begin jaren zestig worden Fo en 
Ramerazend populair in Italië met hun tv
serie 'Canzonissima' maar hier stoppen ze 

mee als er gecensureerd wordt op de 
expliciet politieke inhoud. De satire die ze 
in die jaren brengen wordt door Fo later 
'systeemimmanent' genoemd en hij maakt 
een vergelijking met een hofnar, die in de 
nabijheid van de koning grappen over de 
koning kan maken, wat de hele hofhouding 
het gevoel geeft dat de koning toch wel 
zeer liberaal en democratisch is dat hij dit 
toestaat. 
De gebeurtenissen eind jaren zestig, het 
massale protest tegen de Vietnam-oorlog, 
de culturele revolutie in China en de poli
tieke gebeurtenissen in West-Europa doen 
Fo breken met het commerciële theatercir
cuit. Hij richt de Associazone Nuova Scena 
op, onder auspiciën van de ARCI, de cultu
rele organisatie van de PCI. Dit gezelschap 
trekt door het land en treedt vooral op op 
plaatsen als fabriekshallen en marktpleinen. 
Maar de band met de PCI wordt al gauw 
problematisch, omdat Fo het niet eens met 
de kunst- en cultuuropvatting van deze 
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partij. Voor de PCI stond kunst en cultuur 
boven de klassen en dit betekende voor Fo 
het accepteren van de burgerlijke cultuur, 
omdat voor hem kunst en cultuur wel 
klassegebonden zijn en het erom gaat het 
volk hun eigen cutuur weer terug te geven. 
Na fikse interne discussies trekken Fo en 
Rame zich terug uit de Nuova Scena en 
richten een nieuw gezelschap op, 11 Collec
tiva Theatrale La Comune, een onafhanke
lijke self-supporting theatergroep die ver
bonden is met organisaties van buitenpar
lementair links. In 1974 kraken leden van 
de Comune een leegstaand gebouw in 
Milaan, het Palazzina Liberty, en worden 
door de hele wijk geholpen in de strijd 
tegen de autoriteiten om het behoud van 
het pand. Deze vaste standplaats heeft Fo 
niet minder mobiel gemaakt, hij is nog 
steeds overal waar gestreden wordt en hij 
improviseert in gevangenissen, bezette 
fabrieken etc. Vaak worden zijn stukken 
hem niet in dank afgenomen door de ho
gere machten: het Vaticaan protesteerde 
tegen het godslasterlijke 'Mistero Buffo', 
Fo en Rame worden regelmatig bedreigd 
door neo-fascistische organisaties en re
gelmatig wordt de beschuldiging geuit dat 
ze banden hebben met de Rode Brigades. 

De guillare 

Fa's grote inspiratiebron is de volkscultuur 
die al eeuwenoud is, maar tegenwoordig 
nauwelijks meer te vinden is. Veel verhalen 
en geschiedenissen uit de volkscultuur zijn 
overgenomen door de burgerlijke cultuur 
en aangepast aan de normen en wetten 
daarvan. Het hervinden van de volkscultuur 
en haar teruggeven aan de oorspronkelijke 
dragers heeft twee doelen. Aan de ene 
kant geeft het het volk, de lagere klassen 
weer een eigen identiteit, aan de andere 
kant geeft het de mensen een wapen in 
handen tegen de machthebbers. Fo grijpt 
terug op de traditie van de guillare, de 
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speelman uit de Middeleeuwen. Het verhaal 
van de guillare is het verhaal van de boer, 
die door zijn heer zwaar wordt vernederd 
en die zichzelf en zijn gevoel van eigen
waarde redt door speelman te worden. Zo 
kan hij door het land trekken en het volk 
vertellen van de schanddaden van de 
heersers. Er is nog een legende van de 
guillare die van Jezus de taal krijgt die 
'iemand doorboort als een zwaard dat in 
een luchtbel prikt'. Omdat de guillare, de 
boer, de onderdrukte zonder ziel ter wereld 
kwam heeft hij nooit last van een slecht 
geweten en kan met zijn satire de heren 
geselen en de onderdrukten tegen hen be
wapenen. 
In Italië is het komisch theater altijd zeer 
populair geweest, de satire was voor het 
volk het middel' om de mythen van de 
bourgeoisie door te prikken, om de heilige 
regels te ondergraven en om de sacro
sancte macht te ontmaskeren. In de volks
cultuur van de 13de eeuw komen bijvoor
beeld hele stukken en scènes voor die 
louter om de lol over het sexuele draaien. 
Deze obscene grappen hadden een grote 
emancipatorische kracht in de strijd tegen 
de macht van de kerk. Ze waren een bevrij
dend wapen tegen de instituties die de 
wetten van fatsoen opstelden. 
Voor Fo is de klucht dè vorm om de mythen 
van de bourgeoisie en het kapitalisme te 
vernietigen. Hij wil de mensen laten zien 
hoe bepaalde processen werken en wil er 
het belachelijke van laten zien om de angst 
van mensen weg te nemen en zo ruimte te 
creëren om in verzet te komen. (Hoe ontre
gelend lachen kan werken is ook te zien in 
'De stilte rond Christine M', een film van 
Marleen Gorris. Als de vrouwen die ver
dacht worden van moord in de rechtszaal 
in een onstuitbaar lachen uitbarsten, blijft 
er van het gezag van de rechter niets meer 
over.) 
Fo: 'Wat we niet willen is dat de toeschou
wers opgelucht ademhalen, als ze nauwe
lijks de zaal hebben verlaten en met een 
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lichte oprisping stoom afblazen. De revolte 
binnenin hen moet daar blijven, waar ook 
het lachen verder leeft, op de bodem van 
de ziel, van het gemoed.' Het pu bi iek moet 
de woede die hen bekruipt als ze de ge
beurtenissen op het toneel zien in hun buik 
houden. Deze woede moet op het moment 
van de strijd werkzaam worden. Dus geen 
katharsis, geen loutering zoals het klassieke 
toneel dat voorstaat. 

Publiek 

Het publiek speelt een belangrijke rol bij 
Fo's theater, de stukken ontstaan eigenlijk 
in samenwerking met het publiek, Fo blijft 
er met de mensen over discussiëren en 
verandert stukken als actuele gebeurtenis
sen daar om vragen. De spelers maken 
dan ook veel gebruik van improvisatie. 
Om snel op belangrijke gebeurtenissen in 
te kunnen spelen, maakt Fo ookzogenaamd 
instant-theater. Een mooi voorbeeld hier
van is het volgende: de dag voor er in 
Mestre een proces gevoerd zou worden 
tegen arbeiders, hebben Fo en de zijnen 
het hele proces nagespeeld en de rechter, 
de advocaten, de arbeiders laten zien. 
Door te tonen wat er de volgende dag zou 
gebeuren, wist het publiek tijdens de rechts
zaak wat er zich afspeelde en wat zo'n 
show voorstelde. 

Leuk links 

Uit het voorgaande is wel gebleken dat 
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Fo's theater zeer Italiaans is, niet alleen 
wat inhoud betreft, maar ook door de 
manier waarop hij gebruik maakt van de 
volkstradities, die in Italië meer zijn blijven 
bestaan dan in een land als het onze. Dat 
maakt het moeilijk om zijn stukken hier te 
spelen, temeer omdat hier de discussie 
met het publiek ontbreekt. Eigenlijk zou 
een stuk dat in Nederland op de planken 
wordt gebracht eerst aan de Nederlandse 
situatie moeten worden aangepast in sa
menspraak met publiek. Dan nog blijft de 
vraag of links in ons land wel gevoel heeft 
voor humor, ironie en satire. Fo betwijfelde 
dat over links in Duitsland in een interview 
met een Duitse journalist. De mentaliteit 
van 'over bepaalde dingen maak je geen 
grappen' is een mentaliteit die Fo weinig 
elastisch noemt, die zich maar moeizaam 
aan nieuwe situaties aan kan passen. 
Bij omwerking van Fo's stukken is er ook 
nog het gevaar dat de nadruk zó op de 
klucht, op het groteske komt te liggen, dat 
de boodschap helemaal verdwijnt, temeer 
daar men hier niet meer zo gek is op links 
gemoraliseer. Goed komisch politiek the
ater maken is moeilijk, maar het is wel de 
moeite waard om het te proberen, want 
lachen kan een goed wapen zijn en links 
mag ook wel eens leuk zijn. 

Willy Hilverda 

De meeste informatie heb ik uit 'Dario Fo über Dario 
Fo', de teksten van interviews met Erminia Arteseen 
Hannes Heer. Prometh Verlag GmbH. Keulen 1978. 
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IN NACHT VERLOREN 

Op 2 mei jl. werd in het Amsterdams His
torisch Museum de tentoonstelling ge
opend 'Deportatie, de geschiedenis van de 
Amsterdamse joden 40-45'. De expositie 
omvat negentien zwart-wit krijttekeningen 
en zestien olieverfschilderijen van de schil
deres Clara de Jong. Tijdens de opening, 
waarvoor een overweldigende belangstel
ling bleek te bestaan, werd tevens het 
boek 'In Nacht verloren' gepresenteerd. 
Het bevat naast documentatie, interview 
en kunstzinnige bescho'uwingen alle teke
ningen en een viertal kleurenreprodukties 
van Ciara's werk. Namens het uitgevers
collectief gaf Max van den Berg een korte 
toelichting, waarin hij ondermeer zei: 
'Als uitgever zijn we allereerst dank ver
schuldigd aan de auteur, die met krijt en 
olieverf de belangrijkste bijdrage aan de 
samenstelling van het boek heeft geleverd. 
Wij bedoelen Clara de Jong, die de moed, 
het inzicht en artistieke vermogen bezit om 
tot stand te brengen wat we hier nu zien. 
Want er is moed voor nodig om dramati
sche aspecten van eigen levensloop te 
doorbreken, te verwerken en daarmee 
tevens niet te vergeten. Naast moed is 
inzicht nodig. 
De voorbereiding en totstandkoming van 
Ciara's werk vindt plaats in de jaren tachtig. 
En u, als publiek wordt ermee geconfron
teerd op hetzelfde moment dat getracht 
wordt tussen het zwarte van Bitburg en 
het witte van Bergen Belsen een grijze 
sluier op te richten die het verschil tussen 
beulen en slachtoffers aan het oog moet 
onttrekken. 

Ciara's werk toont de deportatie van Am
sterdamse joden die in nacht verloren 
gingen. De kloof tussen goed en fout blijft 
tot in lengte der jaren onoverbrugbaar. 
Voor alles is Clara kunstenares. De bijzon
dere artistieke, ingetogen wijze waarop zij 
het drama heeft beeldend gemaakt, ver
dient onze bewondering. Zeer indringend 
komt Pierre Janssen met zijn voorwoord in 
het boek daaraan toe. Hij bewondert het 
werk- en nu citeer ik: " ... omdat deze teke
ningen waardige kunstwerken zijn, dat is 
een goede reden, en omdat ze zich verdra
gen met een werkelijkheid, die geen kunst 
verdraagt, dat is de voornaamste reden".' 

Het boek 'In Nacht verloren' is verkrijgbaartegen be
taling van f 25,- bij de erkende boekhandel, het mu
seum of door overmaking van het bedrag op girore
kening 342811 t.n.v. Uitgeverij Heiermann & Co, Am
sterdam o.v.v. 'In Nacht verloren'. 
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BITBURG Begin mei vond in West-Duits
land een bijeenkomst plaats van de rege
ringsleiders der voornaamste industrielan
den. Het samenzijn werd geen succes. Er 
waren forse meningsverschillen over een 
GATT-bijeenkomst ter verlaging van de 
grenstarieven, die Amerika op korte termijn 
wenste. Frankrijk wilde eerst een ordening 
van het internationale geldstelsel onderno
men zien, waarbij aan Amerika met zijn 
hoge rentestand en onberekenbare dollar 
een hoofdrol toeviel. 

Door de Westduitse gastheer Kohl en de 
Amerikaanse regering was Reagans komst 
naar Duitsland vooral gezien als een defi
nitieve streep onder alles wat met de 
Tweede Wereldoorlog te maken had. Een 
bezoek aan het soldatenkerkhof Bitburg 
moest dat bezegelen. Die reis nu heeft het 
omgekeerde bewerkstelligd, toen bleek dat 
in Bitburg ook SS-ers begraven lagen. 
Onstelten is in Europa, dat juist de veertigste 
verjaardag van Hitiers nederlaag vierde
maar ook in de VS, waar zelfs de senaat 
zich tegen het bezoek uitsprak. Snel werd 
een uitstapje naar Bergen Belsen ingelast, 
dat een en ander slechts schriller maakte. 
Een botsing met een groot deel van het 
Europese parlement en massa-betogingen 
tijdens een kort bezoek aan Spanje accen
tueerden het politieke fiasco van dit bezoek, 
dat door Reagan nota bene gebruikt werd 
om een economische boycot tegen Nicara
gua af te kondigen. 

* * * 
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STELSELWIJZIGING Staatssecretaris De 
Graaf komt met voorstellen om werklozen 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten te 
verplichten om werk te aanvaarden dat 
minder betaalt, ver van hun woonplaats 
ligt, of beneden hun opleidingsniveau is. 
Van het begrip passende arbeid zal in zijn 
visie niets overblijven. Daarnaast blijft hij 
voorstellen ontwikkelen om arbeidsonge
schikten zoveel mogelijk in de WW (en dus 
in de Bijstand) te drukken. Massale af
schattingen zullen nodig zijn om te gaan 
vaststellen voor hoeveel procent iemand 
nu precies arbeidsongeschikt is. 

* * * 

GEEN KADERWET ATV Het congres van 
de PvdA spreekt zich in meerderheid uit 
tegen politieke maatregelen op het terrein 
van de arbeidstijdverkorting. Dit om niet te 
treden in de eigen rol en verantwoordelijk
heid van de vakbeweging. Die argumentatie 
doet wat bitter aan als we denken aan de 
tijd van de geleide loonpolitiek. En erg 
enthousiast kunnen we ook niet worden, 
als we zien wat bijvoorbeeld de Industrie
bond dan maakt van die eigen verant
woordelijkheid. Het is zoals de onderhan
delaarster voor de bond bij AKZO ongeveer 
zei: 'Voor de werkende een goed contract, 
voor de werkloze zit er nog maar weinig 
in't vat'. 
Gelukkig dat het PvdA-congres zich nog 
wel verweerde tegen de opvatting van het 
partijbestuur, dat zelfs voor de mensen 
met de allerlaagste inkomens geen koop-
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kracht-garantie gegeven kon worden. Maar 
wat we voor die uitspraak in de toekomst 
kunnen kopen is nog lang niet zeker. 

* * * 

STUDENTEN In heel Nederland protesteren 
studenten tegen de nieuwe studiefinancie
ringsplannen van minister Deetman. De 
Universiteit van Nijmegen, die van Am
sterdam en enkele gebouwen van de ho
geschool in Tilburg worden bezet. Deetman 
wil het nieuwe stelsel per september 1986 
invoeren. Het houdt in dat elke student 
recht heeft op een basisbeurs, behalve 
studenten boven de 27 jaar, zodat groepe
ringen die gebruik willen maken van het 
tweede-kans onderwijs de dupe zijn. Deze 
nieuwe basisbeurs zal geen renteloze 
lening zijn, maar een rentedragende, zodat 
de studenten die gebruik maken van deze 
beurs na hun studie met enorme schulden 
zitten. Tevens wil Deetman het collegegeld 
fors verhogen. Al met al maatregelen die 
het grote groepen onmogelijk maakt een 
universitaire studie te volgen. 

* * * 

STAR WARS De Amerikaanse regering is 
een groot offensief begonnen voor mede
werking van de NAVO-landen aan een 
militair ruimte-project, Strategie Defence 
lnitiative (SDI) oftewel Star Wars. Het zou 
iedere kernaanval in de kiem moeten smo
ren. De kosten van het project worden nu 
al geraamd op meer dan 500 miljard dollar. 
Vele deskundigen hebben gewezen op het 
illusoire van de plannen voor zover ze een 
waterdichte verdediging beogen, en op de 
reusachtige risico's van verdergaande 
bewapening die ze inhouden. 
De VS-autoriteiten houden vooral de gea
vanceerde Europese industrieën voor, dat 
ze uit de bewapeningsruif mee zouden 
kunnen eten door inschakeling in het pro
ject. En dus laat de Nederlandse regering 
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instemmende geluiden horen. 

* * * 

BEVRIJDING Al ligt het einde van de 
Tweede Wereldoorlog dan veertig jaar 
achter ons en heeft de meerderheid der 
bevolking die oorlog niet meegemaakt, de 
bevrijdingsherdenking had een reusachtige 
omvang. Een overstelpende hoeveelheid 
films en TV- en radioprogramma's, ten
toonstellingen, honderden boeken en vele, 
vele duizenden artikelen gingen er over en 
legden de band tussen nu en toen. 

* * * 

NOGMAALS ATV En dan staat gelukkig 
eind april het conflict tussen Bouwbond en 
Bouwwerkgevers weer op scherp. Gesterkt 
door de uitkomsten van de metaalonder
handelingen denken de werkgevers op een 
aantal toezeggingen wel weer terug te 
kunnen komen. Daarmee gooien ze olie op 
een smeulend vuur en dat dat een boel 
geld kan kosten zullen ze in de maand mei 
wel merken. 

* * * 

EMANCIPATIE In een rapport van de 
Emancipatieraad, een adviesorgaan van de 
regering, staat te lezen dat de taakverdeling 
tussen vrouwen en mannen nog nauwelijks 
is veranderd. Dit beeld wordt bevestigd 
door een onderzoek dat Philips heeft laten 
doen onder huisvrouwen naar tijdsbeste
ding en dergelijke. Eenzelfde onderzoek 
werd twintig jaar geleden gedaan en er 
bleek nauwelijks iets veranderd te zijn. In 
1964 besteedden vrouwen acht en een half 
uur per dag aan het huishouden, nu is dat 
een half uurtje minder. In 6% van de huis
houdens werd nu een huisman aangetrof
fen, terwijl daar toen geen melding van 
werd gemaakt. Wel is gebleken dat de 
huisvrouwen van nu negatiever over hun 
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werk oordelen dan twintig jaar geleden. 
Op het seminar Vrouw en Ontwikkeling 
dat 19 en 20 april in Den Haag werd ge
houden, zijn de geluiden iets positiever. 
Daar wordt gezegd dat vrouwen een dui
delijkere rol in de samenleving spelen en 
dat er nu meer naar vrouwen wordt geluis
terd. Het seminar werd georganiseerd ter 
voorbereiding op de vrouwenconferentie 
die in augustus wordt gehouden in Nairobi, 
als afsluiting van het VN-decennium voor 
de vrouw. Maar ook: het percentage vro
wen dat betaalde arbeid verricht op deze 
wereld is hetzelfde als tien jaar geleden, 
35%; twintig jaar geleden was ook het 
percentage analfabetisme onder vrouwen 
even groot als nu. 

* * * 

VOORDEURDELERS Steeds meer gemeen
tebesturen scharen zich achter de grote 
bezwaren van hun ambtenaren tegen de 
voordeurregeling. Niet alleen de grote 
steden, maar ook middelgrote zoals Amers
foort en Alkmaar laten weten dat de rege
ling verwerpelijk en onuitvoerbaar is. Ook 
steunen de gemeenten de acties van uitke
ringsgerechtigden tegen de Wet Onbetaal
de Arbeid Uitkeringsgerechtigden die zo 
goed als alle projecten van werken met 
behoud van uitkering onmogelijk zal ma
ken. Soms ga je denken dat ons land maar 
beter door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten bestuurd kan worden. 

* * * 

DIJKMAN Midden april vond een splitsing 
plaats binnen de uit het CDA getreden 
groep Scholten-Dijkman. Dijkman sloot 
zich aan bij de tot nu toe twee leden tellende 
fractie van de PPR. 

* * * 

STAKING De omroep staakt, een dag geen 
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radio en tv. Daar blijkt hoe serieus deze 
regering en vadertje Brinkman de onder
handelingsvrijheid van vakbeweging en 
werkgevers nemen. Brinkman haalt een 
dikke streep door de overeengekomen 
CAO omdat hij hem niet wil betalen. En 
daarmee ook door de arbeidstijdverkorting 
en de uitbreiding van werkgelegenheid bij 
de omroep. En een tijdje later klaagt De 
Koning dat hij er zich zo'n zorgen over 
maakt, dat er in de nieuwe CAO's zo weinig 
arbeidstijdverkorting zit. Ra, ra!!! 

* * * 

DREIGENDE EXECUTIES Uit Indonesië 
kwam het bericht dat drie leiders van de 
Indonesische Communistische Partij (PKI), 
die al sedert 1968 in gevangenschap zitten, 
geëxecuteerd dreigen te worden. Op een 
bijeenkomst in het kader van de bevrij
dingsherdenking, die de CPN op 20 april 
hield, werd fel geprotesteerd tegen deze 
moordplannen. 

* * * 

MANNEN De laatste zaterdag van april 
werd in Driebergen een congres gehouden 
onder de titel 'Mannen, Geweld, Sexuali
teit'. Het congres werd bezocht door 500 
mensen, mannen en vrouwen. De belang
stelling voor de rol van mannen op het 
gebied van sexueel geweld is momenteel 
groot; recentelijk verscheen er een studie 
over van de psychiater Burgers, die overi
gens hevig werd bekritiseerd op de stelling 
dat verkrachters een afwijkende persoon
lijkheid hebben. De schrijver van het pas 
uitgekomen boek 'Waarom mannen ver
krachten', Bert van der Herk, zoekt de oor
zaak van verkrachtingen in de dominante 
positie van de man in onze samenleving. 
Hij pleit ervoor dat normen over wat man
nelijk en wat vrouwelijk is moeten veran-
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deren en dat het accent moet liggen op het 
veranderen van mannen. 

* * * 

WERELDHANDEL Wie zou denken dat het 
tussen de drie grote economische blokken 
in de wereld- VS, Japan en Europa
allemaal koek en ei is, hoeft alleen maar de 
berichtgeving over de ontwikkeling van de 
wereldhandel in april/mei 1985 te lezen om 
tot andere gedachten te komen. Ondanks 
Reagans vrije-marktpropaganda neemt het 
protectionisme alsmaar toe. Japanse auto's 
en elektronica wordt de toegang tot de 
Amerikaanse- en EG-markt belemmerd, 
stalen pijpen en buizen uit de EG mogen 
Amerika beperkt binnen, Californische wijn 
wordt van de EG-markt geweerd en de 
Japanse markt kent (bewust) zoveel inge
wikkelde administratieve en douane proce
dures dat Europese en Amerikaanse pro
dukten er weinig kans maken. 
Vaak is gebleken dat protectionistische 
tendenzen in een periode van economische 
opleving, zoals we nu meemaken, afnemen. 
Dat is nu niet het geval, o.a. doordat de 
koers van de dollar nog steeds erg hoog 
is. Deze zorgt ervoor dat buitenlandse 
produkten op de Amerikaanse markt relatief 
goedkoop zijn en leidde dus tot een grote 
toename van de import van buitenlandse 
produkten in de VS. Bovendien zijn er in 
tal van economische sectoren in de wes
terse, geïndustrialiseerde wereld nog ver
schijnselen van overproduktie (o.a. te 
grote voorraden), wat eveneens de neiging 
aanwakkert om de eigen markten te be
schermen. Overigens is vrijhandel natuur
lijk een relatieve zaak. In onze min of meer 
volgroeide, kapitalistische wereldeconomie 
zijn er historisch- na het kolonialisme
'zwakken' en 'sterken' ontstaan en vrijhan
del is in het algemeen in het voordeel van 
de 'sterken'. Met name de armste ontwik
kelingslanden staan dan ook niet bepaald 
te juichen bij verdere liberalisering van de 
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wereldhandel. Trouwens, ook de onderne
mers zijn op dit punt verdeeld, wat o.a. 
blijkt uit de felle pleidooien voor protecti
onisme van de kant van de Amerikaanse 
auto- en staalindustrie. 

* * * 

NA LUBBERS Het getouwtrek over de 
sociaal-economische politiek na de volgen
de verkiezingen in 1986 is begonnen. Het 
CDA heeft zijn ontwerp-verkiezingspro
gramma gepubliceerd en wil in de volgende 
regeerperiode f 11 miljard bezuinigen. 
Ruding vindt dat veel te weinig en denkt 
aan minstens het dubbele. Lubbers ver
klaart daarop de eisen van Ruding over
dreven te vinden, maar wil tegelijkertijd 
wel de rentelasten als gevolg van het fi
nancieringstekort van de overheid stabili
seren (wat ook fikse bezuinigingen bete
kent). Het lijkt allemaal op een goed gere
gisseerde vertoning. Ruding in de rol van 
kwaaie pier en het CDA en Lubbers (waar
schijnlijk de lijsttrekker van het CDA) in de 
rol van redelijke lieden die het goed met 
de kiezer voor hebben. ledereen die maan
delijks zijn loon/uitkeringsstmokje bekijkt 
weet echter wel beter. De toneelvoorstelling 
raakte niet uitverkocht. 

* * * 
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Partijdocumenten 

PKI- 65 JAAR 
Op 23 mei dit jaar is het vijfenzestig jaar 
geleden dat op een congres in Semarang 
de Indische Sociaal Democratische Ver
eeniging haar naam veranderde in Partai 
Kommunist di Hindia. Het betekende de 
geboorte van de PKI, die aan de basis 
heeft gestaan van de strijd voor nationale 
onafhankelijkheid, sociale vooruitgang en 
socialisme in Indonesië. 
De PKI heeft een bewogen geschiedenis, 
werd door vervolging en verbod getroffen. 
Zij moest en moet ook nu nog haar strijd 
onder de meest moeilijke omstandigheden 
voeren. Geen beproeving is haar leden 
bespaard gebleven, maar altijd weer her
vond zij de kracht in het belang van het 
Indonesische volk op te treden. 
In de tientallen jaren van anti-koloniale 
strijd hebben Indonesische en Nederlandse 
communisten, te zamen met andere op
rechte voorvechters van de Indonesische 
vrijheid en onafhankelijkheid schouder aan 
schouder gestaan. Zo is het ook nu en zo 
zal het ook in de toekomst zijn. 
Op het 26ste congres van de CPN, in 1978, 
sprak de toenmalige voorzitter Henk Hoek
stra uitvoerig over de plicht van de Neder
landse communisten om de solidariteit 
met de volkeren van de koloniaal over
heerste landen uit te breiden, intensiever 
en actiever te doen zijn. 'Dat is noodzakelijk 
en de tijd is daarvoor rijp', aldus zijn woor
den voor het congres. 'Zeker als het gaat 
om onze solidariteit met de werkelijk natio
nale krachten in Indonesië aan wie geen 
beproeving bespaard is gebleven .... Onder 
zulke omstandigheden is zeker de eenheid 
van de Indonesische communisten van het 
grootste belang en dat is ook juist datgene, 

239 

waarvoor de imperialisten het meest be
vreesd zijn. Het streven naar deze eenheid 
die groeit in de praktische strijd en die het 
oog richt op de toekomst, welke voor het 
Indonesische volk van levensbelang is, 
wordt door ons niet alleen toegejuicht 
maar kan rekenen op de ondersteuning, 
op de solidariteit zoals deze steeds beproefd 
is.' 
Op deze 65ste verjaardag zendt de Indone
sië-Commissie van de CPN alle Indonesi
sche communisten en haar vrienden en 
sympathisanten gelukwensen in een geest 
van optimisme en in de overtuiging, dat 
het Indonesische volk zich van zijn kluisters 
zal bevrijden. 

Indonesië-Commissie van de CPN 
10 mei 1985 

VERKLARING 
De Indonesië-Commissie van de CPN heeft 
met grote verontrusting kennis genomen 
van berichten in de Indonesische pers over 
een mogelijke executie van Rustomo, 
Gatot Lestario en Djoko Untung, bestuur
sleden van de PKI op Oost-Java. In 1984 
en 1985 heeft president Suharto verzoeken 
om gratie afgewezen en volgens Kompas 
(12 april1985) heeft generaal-majoor Wik 
Djatmika op Oost-Java een brief van het 
Openbaar Ministerie ontvangen voor het 
samenstellen van een vuurpeleton en een 
medisch team. De executie zou nog slechts 
afhankelijk zijn van toestemming van het 
ministerie van Justitie. 
Amnesty International heeft inmiddels een 
dringend beroep gedaan op de Indonesi
sche regering geen executies uit te voeren 
en is een 'urgent action' (bliksemactie) 
gestart om de levens van de drie bestuur
ders te redden. De Indonesië-Commissie 
van de CPN zegt deze actie alle steun toe. 
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Meerdere malen werd door de Commissie 
opgetreden voor vrijlating van alle politieke 
gevangenen en het herstel van rechtsze
kerheid en democratie in Indonesië. Onder 
de politieke gevangenen zijn er tientallen 
die jaren en jaren geleden na een schijn
proces ter dood veroordeeld werden. Met 
de genoemde drie PKI-bestuurders ge
beurde dit in 1975 en 1976. 
De Indonesië-Commissie herinnert eraan 
dat in 1980 aan de toenmalige minister 
van Buitenlandse Zaken, Van der Klaauw, 
door de Indonesische regering de toezeg
ging werd gedaan dat er geen doodvon
nissen zullen worden voltrokken. In een 
brief dd. 3 november 1980 werd dit door 
de minister aan de Indonesië-Commissie 
meegedeeld. 
Onlangs nog werd op de CPN-manifestatie 
van 3 februari jl. op grote schaal een petitie 
ondertekend waarin werd aangedrongen 
op herstel van de democratie en rechtsze-
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kerheid in Indonesië en op vrijlating van 
alle politieke gevangenen. Uit het bericht 
in Kompas blijkt dat de martelende onze
kerheid voor de ter dood veroordeelden en 
hun familie blijft voortbestaan. De handel
wijze van de Indonesische regering met 
deze politieke gevangenen tart ieder gevoel 
voor recht en humaniteit. Er dient gratie te 
worden verleend. Zolang dit niet gebeurt 
en zij niet worden vrijgelaten, blijft hun 
leven in gevaar. 
De Indonesië-Commissie van de CPN heeft 
er bij de minister van Buitenlandse Zaken, 
Van den Broek, opnieuw op aangedrongen 
stappen te ondernemen in Djakarta tegen 
een dreigende executie. Zij zal haar in
spanningen vergroten voor het intrekken 
van alle doodvonnissen, vrijlating van de 
politieke gevangenen en herstel van de 
democratie in Indonesië. 

Amsterdam, 22 april1985 
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HET ECONOMISCH BELEID 
ONDER LUBBERS 

Bij zijn indienststelling kondigde het kabinet 
op sociaal economisch terrein een drie-spo
ren-beleid aan. 1 Het eerste spoor was de 
terugdringing van het financieringstekort, 
het tweede spoor de versterking van de 
marktsector (lees: winstherstel) en het 
derde spoor arbeidstijdverkorting. Aan de 
basis van dit economische beleid van dit 
kabinet ligt een soort 'contra-revolutie' in 
de economische theorie. 2 Sinds de grote 
depressie in de jaren dertig was de hoofd
stroom in de burgerlijke economie het 
erover eens dat actief ingrijpen van de 
overheid in de markteconomie noodzakelijk 
was. Niet dat de vrijheid van ondernemers 
moest worden aangetast, maar door een 
kleine bijsturing van de markt met behulp 
van begratingspolitiek van de overheid 
kon de werkloosheid sneller en beter in de 
hand worden gehouden. In de 'nieuwe' 

economische theorie wordt de sturing 
door de overheid van de hand gewezen. 
Het marktmechanisme kan zelf voor volle
dige werkgelegenheid zorgen. Het over
dreven overheidsingrijpen en de groei van 
de collectieve sector zijn de hoofdoorzaken 
van de uit de hand gelopen werkgelegen
heid. Dit verklaart het eerste spoor van het 
kabinetsbeleid, terugdringing van het 
financieringstekort en de omvang van de 
collectieve sector. 
Binnen het kamp van de 'nieuwe' econo
men bestaan overigens nuanceverschillen. 
In de meest rabiate opvatting zorgt de 
werking van de markt altijd en overal voor 

1. Miljoenennota 1984, pag. 9. 
2. Zie ook een artikel van Boe Thio in Politiek en 
Cultuur 85/2. In dit artikel wordt uitgebreid ingeg
aan op de recente ontwikkelingen in de economi
sche theorie. 
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volledige werkgelegenheid. In deze visie 
wordt het bestaan van 'onvrijwillige' werk
loosheid gewoon ontkend. De 800.000 
werklozen van dit moment zijn dus wel 
werkloos, maar niet onvrijwillig. Als zij 
bereid zouden zijn tegen het huidige loon, 
of zelfs daaronder, een baan te accepteren, 
dan zouden ze werk vinden. Blijkbaar vin
den veel werklozen, aldus deze visie, hun 
uitkering echter hoog genoeg en hebben 
ze geen behoefte om te gaan werken voor 
het huidige loon of werken ze liever zwart. 
Naar verluidt zou Korteweg, de hoogste 
ambtenaar op het ministerie van Financiën, 
deze opvatting aanhangen. Publiekelijk laat 
hij zich hier wijselijk niet over uit. 
In de iets minder extreme visie wordt wel 
erkend dat er mensen zijn die zouden 
willen werken voor het huidige loon of 
zelfs voor minder, maar die toch geen 
baan kunnen vinden. In deze gedachte 
kunnen de lonen door het optreden van 
vakbonden en door de minimumloonwet
ten zich niet aanpassen aan de markt. 
Daardoor daalt het loon niet naar het even
wiehtsloon en ontstaat dus werkloosheid. 
Zo schreeftopambtenaar Rutten in 1982 
(het jaar van de formatie van het kabinet
Lubbers) dat er grenzen zijn aan 'de span
kracht van het marktmechanisme'.3) Werk
loosheid veroorzaakt loondruk. Dat is vol
gens Rutten gunstig, want de lonen zijn in 
Nederland te hoog. Naarmate de werk
loosheid echter toeneemt, wordt de loon
druk helaas niet even veel sterker. Er zit 
een bodem in de loonstijging waaronder 
zij niet zal zakken. Daarom, vervolgt Ruttens 
analyse, kunnen we het niet aan de markt 
overlaten om de lonen te drukken. De 
overheid zal bij moeten springen, 'door de 
loonvorming meer in lijn te brengen met 
de eisen die ( .. ) de situatie op de arbeids
markt stelt' en door 'bloedtransfusie' van 
de overheidskas naar de winsten van be
drijven. Ook Duisenberg verdedigt soort
gelijke opvattingen. 
Een belangrijke rol in deze analyse spelen 
de belastingen en sociale premies. 4 Door 
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de groei van de welvaartsstaat moesten 
deze steeds verder omhoog om de stijgen
de kosten te kunnen betalen. De vakbonden 
zouden deze belastingen en premies heb
ben afgewenteld op de ondernemers. 
Hierdoor zouden de winsten zover zijn 
gedaald dat onvoldoende financiële ruimte 
voor investeringen overbleef. 
Samen zijn dit de bouwstenen voor een 
nieuw beleid. Begratingspolitiek om de 
werkloosheid te bestrijden is overbodig 
geworden. De markt zal het werkloosheids
probleem zelf oplossen, als de lonen maar 
voldoende kunnen worden verlaagd. De 
overheid kan hieraan slechts bijdragen 
door: 
- de belastingen en premies zo laag mo

gelijk te maken, zodat die niet meer 
kunnen worden afgewenteld op de win
sten; 

- de salarissen van haar eigen werknemers 
fors te verlagen; 

- de sociale zekerheid af te breken, zodat 
de mensen wel gedwongen worden om 
iedere willekeurige baan met ieder wille
keurig laag salaris te accepteren (ook 
het uithollen van het begrip 'passende 
arbeid' past in deze benadering); 

- wetten af te schaffen of uit te kleden die 
de lonen beschermen, zoals de wet op 
het minimumloon; 

- en tenslotte door te zorgen dat de over-
heidsboekhouding in orde is. 

Dit is het economisch programma dat het 
kabinet de afgelopen jaren heeft uitge
voerd. Ik zal puntsgewijs de resultaten van 
het kabinetsbeleid bespreken. 

Werkloosheid 

Ondanks alle optimisme over de werking 
van de markt, is de werkloosheid de afge
lopen jaren fors opgelopen. Blijkbaar werkt 
de markt niet zo snel als de 'nieuwe' eco-

3. Rutten in ESB, 6-1-1982. 
4. Zie bijvoorbeeld Rutten in ESB, 2-1-1985. 
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nomische analyse had beloofd. De ver
wachting dat de werkloosheid in vier jaar 
kon worden opgelost, was wel wat erg 
overspannen. Het feit dat dat niet gelukt is, 
is niet zo vreemd. Belangrijker is de vraag 
of het beleid bijgedragen heeft aan de 
bestrijding van de werkloosheid of dat het 
de situatie juist rampzaliger heeft gemaakt. 
Voor de ontwikkeling van de werkloosheid 
zijn drie factoren van betekenis: 
- de groei van het aanbod van arbeid: het 

aantal schoolverlaters en anderen die 
voor het eerste werk gaan zoeken; 

- de internationale conjunctuur: als het 
goed gaat in het buitenland kan er meer 
worden uitgevoerd, waardoor meer 
mensen werk vinden; 

- het economisch beleid. 
Zoals uit de tabel blijkt, wordt een deel van 
de stijging van de werkloosheid in de 
afgelopen jaren veroorzaakt door de stij
ging van het arbeidsaanbod. Normaal zou 
de stijging nog groter zijn geweest, maar 
door de hoge werkloosheid hebben veel 
mensen niet eens de moeite genomen zich 
in te schrijven op het arbeidsbureau. De 
werkloosheidscijfers onderschatten dus de 
werkelijke omvang van de problemen. 
De belangrijkste oorzaak van de grote 
stijging van de werkloosheid tussen 1980 
en 1985 is echter het verdwijnen van banen. 
Per jaar verdwenen gemiddeld 54.000 
banen. Om te kunnen beoordelen of dit 
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verlies aan banen te wijten is aan de inter
nationale economische crisis of aan het 
gevoerde beleid is de tweede tabel interes
sant. Uit deze tabel blijkt dat tussen 1980 
en 1985 procentueel de meeste banen 
verdwenen zijn in de bouw. In het totaal 
daalde de werkgelegenheid in de bouw 
met ruim 100.000 arbeidsplaatsen. Onge
veer een kwart van de stijging van de 
werkloosheid is dus te wijten aan de in
storting van de bouw. 
In de industrie zijn de afgelopen vijf jaar 
ook ruim 100.000 banen verdwenen, maar 
dat is 'normaal'. Ook in de perioden 1975/ 
1980 werden een vergelijkbaar aantal 
plaatsen opgedoekt. Opvallend is de ver
andering in de dienstensector. Vroeger 
was dit één van de belangrijkste sectoren 
waar nog nieuwe banen ontstonden. In de 
laatste vijf jaar is de werkgelegenheid daar 
met 2 procent teruggelopen. 

Oorzaken van de verandering 
van de werkloosheid 

~ ~ ~ 

I.Q I.Q I.Q ..... ..... co 
0 U1 0 ..... ..... ..... 
~ ~ ~ 

I.Q I.Q I.Q ..... co co 
U1 0 U1 

arbeidsaanbod 30 40 40 
arbeidsplaatsen -8 27 -54 

bron: Centraal Economisch Plan 1985 
De getallen geven de verandering per jaar weer in 1000 
arbeidsjaren. Een minteken geeft een daling van het 
aantal arbeidsplaatsen aan. 

Opsplitsing van de verandering van de werkgelegenheid per sector 

1975 1975/1980 % 

landbouw 299 - 24 - 8 0/o 
industrie 1179 -129 -11 o/o 

bouw 428 22 5 o/o 

diensten 2154 166 7,5% 
overheid 637 77 12 

bron: Centraal Economisch Plan 1979 en 1985 
Alle getallen zijn in 1000 arbeidsjaren; mintekens duiden 
een daling van de werkgelegenheid aan. Getallen in de 
kolommen 1975/1980 en 1980/1985 duiden de totale 
verandering van de werkgelegenheid in die vijf jaar aan. 

o/o 

1980 1980/1985 % 

275 9 - 3,5% 
1050 -130 -13,5% 
450 -118 -27 o/o 

2320 - 35 - 2,5% 
714 15 2 o/o 
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Welke conclusies kunnen hieruit getrokken 
worden? In vergelijking met de periode 
1975/1980 blijken vooral de dienstensector 
en de bouw harde klappen te hebben 
gehad. Deze sectoren moeten het vooral 
hebben van overheidsopdrachten (de 
bouw) en van de bestedingen van gezinnen 
(de dienstensector, bijvoorbeeld de mid
denstand). In de industrie, die het vooral 
van buitenlandse opdrachtgevers moet 
hebben, wijkt de ontwikkeling daarentegen 
niet veel af van de gang van zaken in de 
voorafgaande vijf jaar. De grote terugval in 
de werkgelegenheid is dus niet in eerste 
instantie te wijten aan de internationale 
crisis, maar is grotendeels veroorzaakt 
door het matigingsbeleid van het kabinet. 

Loonkosten en het buitenland 

Het blijkt dat het werkgelegenheidsverlies 
vooral te wijten is aan het wegvallen van 
de binnenlandse vraag. Verdedigers van 
het kabinetsbeleid zullen echter tegenwer
pen dat het succes van het matigingsbeleid 
juist blijkt uit het feit dat in de industrie de 
werkgelegenheid niet sneller is teruggelo
pen dan in de voorgaande jaren. In de 
jaren zeventig zouden de lonen zo snel zijn 
gestegen dat ondernemers of op de fles 
gingen, of hun prijzen zo ver moesten 
verhogen dat ze nauwelijks meer klanten 
overhielden. Door de loonmatiging in de 
jaren tachtig zou deze situatie weer recht
getrokken zijn. 
De tabel geeft een overzicht van de ontwik
keling van de loonkosten per produkt in 
Nederland vergeleken met die in het bui
tenland over de afgelopen tien jaar. 

in Nederland 
in het buitenland 
koopkracht 
modale werknemer 

1975/1980 198011985 
2,5% 
3,5% 

1,5% 

0 % 
4,5% 

-1,5% 

bron: Centraal Economisch Plan 1979 en 1985 
Gemiddeld procentuele veranderingen per jaar; minte
kens betekenen een daling. 
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Het blijkt dat de loonkosten in Nederland 
de afgelopen jaren schrikbarend zijn ach
tergebleven bij die in het buitenland. In de 
tweede helft van de jaren zeventig is deze 
tendens begonnen en in de afgelopen 
jaren heeft dit zich versneld doorgezet. 
Sinds 1975 zijn de loonkosten in Nederland 
ongeveer 30 procent achtergebleven bij 
die in het buitenland. 
Theoretisch zou een dergelijke loonkosten
matiging gunstige effecten kunnen hebben 
voor de werkgelegenheid. Als de onderne
mers op de lage lonen reageren met het 
verlagen van hun prijzen, dan stijgen daar
door hun afzetkansen op de wereldmarkt. 
Dat leidt tot meer uitvoer en dus tot meer 
werkgelegenheid in de uitvoersector. Dit is 
waar de voorstanders van de loonmatiging 
op hebben gegokt. 
De feiten hebben hen helaas ongelijk gege
ven. Weliswaar is de uitvoer van de afgelo
pen jaren gegroeid, maar die groei is nau
welijks meer dan de groei van de uitvoer 
van andere landen. Loonmatiging zou juist 
hebben moeten leiden tot extra groei van 
de uitvoer. 
De mislukking van dit plan is te wijten aan 
de ondernemers. Zij hebben een deel van 
de gedaalde loonkosten niet doorberekend 
in hun prijzen, maar hebben dit in plaats 
daarvan gebruikt om hun winsten te ver
groten. De kosten hebben niet tegen de 
baten opgewogen. De extra uitvoer die het 
gevolg is van loonmatiging valt in het niet 
bij de gevolgen die de daling van de koop
kracht (7,5% in vijf jaar, zie tabel) heeft 
gehand voor de binnenlandse vraag. 

Investeringen 

Terecht constateert het kabinet dat de 
investeringen in Nederland de afgelopen 
vijftien jaar gevaarlijk ver zijn gedaald. De 
laatste jaren zijn de investeringen nauwe
lijks voldoende om het bestaande machi
nepark op peil te houden. Hierdoor worden 
de produktiemogelijkheden uitgehold. 
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Het kabinet heeft beprobeerd om 'ruimte' 
te maken voor de investeringen door de 
ondernemers allerlei subsidies en lasten
verlichtingen toe te stoppen. Op deze 
manier ontstaat een soort schaarbeweging. 
Enerzijds wordt door loonmatiging geld 
overgeheveld van de lonen naar de win
sten. Het gevolg daarvan is het wegvallen 
van de vraag op de binnenlandse markt 
(door koopkrachtverlies). Anderzijds wordt 
door het kabinet via de lastenverlichting 
(met name de werkgeverspremies) geld 
overgeheveld van de staatskas naar de 
winsten. Het gevolg daarvan is een gierend 
uit de hand gelopen financieringstekort. 
De ondernemers weten zich met de geste
gen winsten intussen nauwelijks raad. De 
van winstherstel verwachte stijging van de 
investeringen is goeddeels uitgebleven. 
Kapitaalexport was een aantrekkelijke 
beleggingsmogelijkheid. Het kabinet vertelt 
nu dat herstel van de investeringen niet te 
verwachten was, omdat de vermogenspo
sitie van bedrijven te zeer was uitgehold. 
Dit lijkt echter meer een praatje om de 
teleurstelling te verbergen dan een serieuze 
analyse van de feitelijke oorzaken. 
Het uitblijven van investeringen mag nie
mand verbazen, die ziet hoe langzaam de 
afzetmogelijkheden van ondernemers 
groeien. Investeren heeft alleen zin als 
voor de geproduceerde goederen ook een 
markt bestaat. Zolang dat niet het geval is 
zullen ondernemers hun geld liever op de 
bank laten staan. 'Ruimte' maken voor 
ondernemers werkt dan alleen maar con
traproduktief. Deze ruimte wordt meestal 
gemaakt ten koste van de koopkracht van 
de gewone mensen. Hun koopkracht is 
voor de groei van de afzet juist van essen
tieel belang. 
Stimuleringsbeleid en behoud van koop
kracht kunnen voor de noodzakelijke bin
nenlandse vraag zorgen. De vraag uit het 
buitenland is helaas echter niet met beleid 
te beïnvloeden. Een Nederlands kabinet is 
hier voor een belangrijk deel afhankelijk 
van buitenlandse regeringen. Als alle rege-
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ringen tegelijk een stimuleringsbeleid 
zouden doorvoeren, dan zou daardoor de 
internationale vraag stijgen. Gezien de 
ruzies die binnen de EEG op dit moment 
worden uitgevochten lijkt de kans op inter
nationale coördinatie van het beleid echter 
gering. 
Hetzelfde geldt voor de de multinationals. 
Zij onttrekken zich voor een belangrijk deel 
aan de controle van één nationale overheid. 
Als de voorwaarden in het ene land ze niet 
bevallen, verhuizen de investeringen even 
gemakkelijk naar een ander land. Hier ligt 
een groot probleem voor economisch 
beleid. Misschien moet de oplossing ge
zocht worden in investeringsovereenkom
sten met de voor ons land belangrijke 
multinationals. Het huidige beleid, gericht 
op het met grote subsidiebedragen omko
pen van deze giganten, werkt echter niet. 

Groei en internationaal herstel 

Het kabinet heeft mazzel gehad. In het jaar 
voor de verkiezingen was er sprake van 
een internationale economische opleving. 
Door de bewapeningsuitgaven van Reagan 
(de Amerikaanse variant van Keynesiaans 
beleid) is de internationale handel fors 
toegenomen. Dit heeft zijn uitwerking op 
de Nederlandse economie niet gemist. De 
werkloosheid is warempel met een paar 
duizend personen gedaald en de produktie 
groeit aanzienlijk. Een belangrijk deel van 
de recente daling van het financieringste
kort is aan het herstel te danken: de 
belastinginkomsten liepen fors op. 

Mazzel duurt echter nooit lang. Het inter
nationale herstel kan nooit lang aanhouden. 
Om zijn bewapeningsuitgaven te kunnen 
doen heeft Reagan het Amerikaanse finan
cieringstekort moeten laten oplopen. Dat 
kan niet oneindig zo doorgaan. Onvermij
delijk ontstaan op een gegeven moment 
financieringsproblemen. De stimulans van 
de Amerikaanse bewapeningsindustrie 
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verdwijnt en het herstel is voorbij. De 
eerste tekenen van een nieuwe inzinking 
dienen zich al aan. De wereldhandel is dit 
jaar al minder gegroeid dan vorig jaar en 
de produktiegroei van de meest conjunc
tuurgevoelige bedrijven begint weer af te 
nemen. De uitstraling van het herstel van 
het afgelopen jaar houdt voorlopig de 
werkgelegenheid op peil, maar naar ver
wachting komt ook daar binnenkort weer 
een eind aan. Economisch beleid dat louter 
en alleen gokt op internationaal eco
nomisch herstel maakt dus geen kans. Het 
herstel is binnenkort aan zijn eind. 

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid 

Zoals ik eerder heb beschreven hecht de 
'nieuwe' economische theorie veel belang 
aan de rol van de sociale zekerheid in de 
stijging van de werkloosheid in de afgelo
pen jaren. Sociale zekerheid zou de mobili
teit op de arbeidsmarkt hebben aangetast. 
Eén van de doelen die dit kabinet zich had 
gesteld was om aan deze verstarring een 
eind te maken. Sanering van de sociale 
zekerheid moest de werking van de ar
beidsmarkt herstellen. 
Het lijkt erop dat het resultaat eerder om
gekeerd is. Bekend is het voorbeeld van de 
tweeverdienerswet. Na de invoering van 
deze wet hebben veel vrouwen die als 
alfa-hulp werkten, hun baan opgezegd. 
Voor hen was het nauwelijks meer zinvol 
om bij te verdienen. Alle extra inkomsten 
gingen regelrecht naar de belasting. 
De door Lubbers bedachte eenmalige 
uitkering heeft dezelfde werking. Mensen 
in de RWW konden vroeger nog wat bij
verdienen. Die mogelijkheid is nu praktisch 
afgesneden. Bijverdienen kost vaak geld. 
Je verliest het recht op een eenmalige uit
kering. 
Hetzelfde geldt voor het steeds meer toe
gepaste kostwinnersbeginsel. Bij veel 
uitkeringen wordt het inkomen van de 
man en dat van de vrouw bij elkaar geteld. 
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De uitkering van de een is dan afhankelijk 
van het inkomen van de ander. Voor veel 
mensen leidt dit ertoe dat werken zinloos 
wordt, omdat alles wat zij verdienen bij 
hun partner van de uitkering wordt afge
trokken. 
Ruding heeft gezegd dat werklozen onvol
doende hun best doen om aan een baan te 
komen. De oplossing van het kabinet is 
om de uitkeringen te verlagen en de con
trole te verscherpen. De reden waarom 
veel mensen niet meer solliciteren is echter 
niet dat ze hun uitkering wel hoog genoeg 
vinden. Solliciteren op niet bestaande 
banen is moeilijk en iedere keer met dui
zend mensen op één baan solliciteren 
verliest na een paar keer ook zijn charme. 
Het kabinet heeft oorzaak en gevolg omge
draaid. De crisis in de economie is niet het 
gevolg van de crisis in de sociale zekerheid. 
Oorzaak en gevolg liggen omgekeerd. 

Welk spoor: werkloosheid, winsten of fi
nancieringstekort? 

Als we de afgelopen periode bezien, dan is 
van de drie door het kabinet aangekondigde 
beleidssporen het tweede spoor (ruimte 
voor de marktsector) het drukst bereden 
geweest. Het financieringstekort is pas het 
afgelopen jaar, onder invloed van het 
internationaal herstel, enigszins teruggelo
pen en voor het tot nog toe bereikte scha
mele beetje ATV is welhaast meer dan 
evenredig ingeleverd. Dit kan gezien de 
door het kabinet aangehangen 'nieuwe' 
economische theorie niet verbazen. Herstel 
van de marktsector was topprioriteit. 
Op tal van manieren heeft het kabinet de 
winsten van bedrijven proberen te verho
gen. Theorie en praktijk pasten goed bij 
elkaar. Enerzijds moesten de lonen omlaag. 
Vandaar dat werkloosheid onvermijdelijk 
is. Zonder werkloosheid geen loondruk. 
Anderzijds dient zich de 'nieuwe' economi
sche theorie aan, die zegt dat de overheid 
niet kan en mag zorgen voor werkgelegen-



Politiek en Cultuur 

heidspolitiek. De werking van de markt 
moet de werkloosheid oplossen. Werk
loosheid is niet meer de verantwoordelijk
heid van het kabinet. Het een vult het ander 
dus perfect aan. De werkloosheid, die het 
onvermijdelijk gevolg is van het streven 
naar winstherstel, mag het kabinet volgens 
de 'nieuwe' economische theorie niet 
meer worden verweten. 
Deze paradox verklaart misschien ook 
waarom ATV (het derde spoor) zo moei
zaam wordt gerealiseerd. Kabinet en on
dernemers zijn als de dood dat ATV werk
loosheid te snel terugdringt en er dus 
knelpunten op de arbeidsmarkt ontstaan. 
Dan zouden de lonen weer stijgen.5 Voordat 
de ATV-eis ingewilligd zal worden, moet 
eerst loonmatiging zijn gerealiseerd. 
Het laatste probleem is het financieringste
kort (het eerste spoor). In hoeverre verdra
gen winstherstel en gelijktijdige verminde
ring van het tekort elkaar? Deels lopen 
beide sporen parallel. Des te slechter de 
sociale zekerheid, des te groter de loondruk 
(als je geen uitkering krijgt dan zul je wel 
moeten gaan werken voor ieder willekeurig 
loon), en tegelijkertijd des te goedkoper de 
uitkeringen en dus des te lager het tekort. 
Aan de andere kant staan beide sporen 
haaks op elkaar. De bloedtransfusie voor 
de winsten van bedrijven kost jaarlijks 
handen vol overheidsgeld. Ten tweede 

5. Soortgelijke bedenkingen tegen ATV zijn geuit 
in het rapport 'Om een werkbare toekomst' van 
Van Kemenade c.s., zie mijn artikel in Politiek en 
Cultuur 84/10. 
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heeft de loonmatiging de afgelopen jaren 
de belastinginkomsten danig uitgehold. 
Vroeger werd altijd gedacht dat loonmati
ging gunstig was voor het tekort, omdat 
daardoor minder ambtenarensalarissen 
hoeven te worden betaald. 
Men heeft echter gemerkt dat de daling 
van de opbrengst van de loonbelasting 
veel zwaarder weegt, vooral ook omdat de 
belastingen meer dan evenredig stijgen 
met de lonen (progressief tarief). Tenslotte 
is het tekort opgelopen door de stijging 
van de werkloosheid. Niet alleen gingen 
hierdoor de uitgaven voor de sociale ze
kerheid omhoog, maar ook werden allerlei 
inkomensafhankelijke regelingen als huur
subsidie en studiebeurzen hierdoor steeds 
kostbaarder. Winstherstel en terugdringing 
van het financieringstekort zijn dus deels 
vijandige doelen. Zoals gezegd: het kabinet 
is in winstherstel het best geslaagd. De 
meeste ondernemers zullen wel tevreden 
zijn, maar de werkloosheid bedraagt nog 
steeds 800.000 personen. 

Koen Teulings 

Dit artikel is mede ontstaan tijdens discus
sies met Clemens Lutz, Miriam Nijhof, Jan 
Peerdeman, Henriëtte Past, Boe Thio en 
Maarten Veraart. 
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CHINA IN 336 UUR 

Mensen lijken toch in veel opzichten op el
kaar. 
Dat blijkt weer eens als je, terug uit China, 
anderen spreekt die er ook kort geleden 
voor het eerst geweest zijn (die kans wordt 
met de dag groter; in de Jumbo-jets die af 
en aan vliegen van Europa naar Peking en 
Shanghai zitten altijd wel Nederlandse 
zakenlieden, voetballers of bestuurders). 
Zij hebben, net als jij, de eerste weken na 
hun terugkeer over niets anders kunnen 
praten dan over China, over wat ze gezien, 
gehoord, geproefd, gedacht en gevoeld 
hebben gedurende de dagen of weken 
daarginds; ze hebben iedereen die daar de 
kans voor gaf pakken foto's in de handen 
geduwd; en als ze wakker werden, 's mor
gens of midden in de nacht, wisten ze dat 
ze van China gedroomd hadden. 
Dat duurt zo een paar weken, allengs wordt 
het minder, maar het gevoel iets unieks te 
hebben beleefd blijft lang hangen. De 
korte kranteberichten over een besluit of 
gebeurtenis in Nanking of Kanton worden 
voortaan met andere ogen gelezen. Er 
schuiven meteen beelden achter. 

Op het gevoel van overrompeld, overwel
digd te zijn door iets dat groot, anders en 
fascinerend is, kan de reiziger naar het 
huidige China geen eigendomsrechten 
doen gelden. Allen die hem, van Marco 
Polo af, zijn voorgegaan- eigenlijk iedereen 
die voet aan land zet in een andersoortigen 
wereld dan de eigen - heeft dat gekend of 
kent dat. Maar die wetenschap neemt niets 
weg van de hierboven vermelde ervaring. 
En er komt nog iets bij: er is zoveel aan de 
hand in China, nu. Het is in beweging, 
steeds sneller lijkt het wel, en niemand 
weet precies waarheen. 

Doel van mijn reis was deelname aan een 
vredesforum, georganiseerd door het 
Chinese Genootschap voor Internationaal 
Begrip, een organisatie die relaties onder
houdt op ander dan staats- of partij niveau. 
Wel was de uitnodiging waarvan ik gebruik 
maakte gericht tot het partijbestuur van de 
CPN, maar dat was te verklaren uit de 
bijzondere rol die onze Communistische 
Partij van de aanvang der huidige vredes
beweging af daarin gespeeld heeft. 
Geïnviteerd was een vijftigtal mensen, als 
persoon of namens een organisatie, die 
actief zijn in die vredesbeweging. Een 
groot deel kwam uit de niet-socialistische 
landen van Europa, er waren groepen 
Amerikanen en Japanners en enkelingen 
uit verspreide landen, zoals Nieuw Zeeland, 
Argentinië, Algerije. De lijst is niet compleet. 
De opzet van het forum was om, zonder 
dat daar pers of diplomaten bij zaten, een 
gesprek te hebben van een vijftigtal niet
Chinezen met een vijftigtal Chinezen, over 
vredesstrijd, ontwapening en de ontwikke
ling van vreedzame verhoudingen. Het zou 
een beetje uit de losse hand moeten gaan. 
Na de inleiding zou niemand langer praten 
dan een minuut of tien, er was gelegenheid 
om op elkaar in te gaan, en tussentijds, bij 
lunches en in pauzes, konden onderwerpen 
verder uitgediept worden. 
Die opzet was, naar later bleek, te ambi
tieus. Er waren te veel hinderpalen om zo 
maar een, twee, drie tot een geanimeerd 
gesprek te komen in een flink gezelschap 
van Chinezen en niet-Chinezen. De belang
rijkste daarvan was, lijkt mij, het verschil 
in de posities van de Chinese aanwezigen 
en die van de anderen. De mensen van de, 
vooral westerse, vredesbewegingen waren 
in Peking als individu of als vertegenwoor-
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diger van een niet direct met een regering 
verbonden organisatie. Dat is nu eenmaal 
het karakter van die vredesbeweging. Zij 
hadden de ruimte om met een persoonlijke 
benadering van problemen te komen, om 
moeilijke of domme vragen te stellen, of 
voor eigen rekening conclusies te trekken. 
De Chinezen van hun kant waren, althans 
voelden zich duidelijk vertegenwoordigers 
van dat ene China, met zijn ene, in de 
leiding van het land ontworpen en van 
daar uit gevoerde buitenlandse politiek. 
Daarbij kunnen er wel accent-verschillen 
zijn, die politiek kan vanuit verscheiden 
motiveringen verdedigd worden, maar een 
situatie waarin de ene Chinese forumdeel
nemer de afwijzing van het non-proliferatie
verdrag verdedigt en de andere onderteke
ning daarvan bepleit is vooralsnog on
denkbaar. Of men het wilde of niet, het 
Pekingse gesprek was er een tussen men
sen die zich niet, en mensen die zich wel 
gebonden voelen door de buitenlandse 
politiek van hun eigen regering. Dat maakte 
het moeizaam. 
Het is mij niet duidelijk geworden of onze 
Chinese vrienden zich tevoren, of in elk 
geval toch na afloop, dit probleem op die 
wijze gerealiseerd hebben. Zij moeten in 
elk geval wel hebben gevoeld, dat er sprake 
was van complicaties. In de loop van de 
trip die wij na het forum hebben gemaakt 
bleek dat. 
Er was dus na afloop van het forum, dat 
een dag of vier duurde een rondreis opgezet 
die ons naar een aantal bezienswaardighe
den in en rond Peking, en naar drie grote 
steden voerde: Xian, Nanking en Sjanghai 
(het neerschrijven van die namen alleen al 
roept nog steeds een ietwat onwerkelijk 
gevoel bij me op; steden uit boeken en 
verhalen, waar je zomaar gewoon op straat 
liep). Het is juist tijdens zo'n bliksembezoek 
dat je al die indrukken opdoet, waarover ik 
het aan het begin van dit stuk had. Een 
snelle tocht naar de Grote Muur, ooit op 
bevel van een van de vele despoten uit 
China's geschiedenis aangelegd over een 
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lengte van 6000 kilometer door woestijnen 
en over bergkammen, om het land voor 
invallen te behoeden; niet zomaar een 
muur als om onze middeleeuwse steden, 
maar een weg waar karren overheen kon
den, waar tien man naast elkaar konden 
lopen en dat zo hoog als een huis van 
twee verdiepingen, al die 6000 km. lang. 
Een langzame wandeling door de Verboden 
Stad, heiligdom aller heiligdommen van 
keizerlijke families, met poort na poort na 
poort tot men komt waar vroeger bijna 
niemand ooit komen mocht, de eigenlijke 
vertrekken der heersers. 
Sjanghai, de Nankingstraat die op de haven 
uitkomt zoals het Damrak op het IJ als 
iemand even het Centraal Station weg zou 
halen -van de vroege ochtend tot laat in 
de avond één ononderbroken zee van 
zwartharige hoofden. 
Nanking, overnachtingen in een protserig 
hotel van Amerikaanse snit, 36 verdiepin
gen hoog, omringd door een volkswijk 
waar hele families in één of twee kamertjes 
wonen, de bedden aan de ene kant, een 
tafel en fietsen aan de andere. 
Bezoek aan een gigantisch hoogoven- en 
staalbedrijf, geleverd door Japan en, naar 
je later leest, ernstig omstreden. Met de 
auto door dorre noordelijke streken waar 
duidelijk met ontzaglijke moeite wat akker
tjes zijn gewonnen uit rotsachtig terrein; 
met de trein zes uur lang door de Jangtse
vallei, waar geen vierkante meter onbenut 
is gelaten om er rijst, groenten, vruchten 
en diverse graansoorten te doen groeien. 
Indrukwekkende godsdienstige gebouwen, 
schitterende keizerlijke paleizen, grauwe 
buurten vol sloppen en stegen, saaie fa
brieken met verdieping op verdieping van 
lopende banden, lanen vol bomen die op 
hoogte van een meter of vier afgetopt zijn 
en als parasols de wegen van schaduw 
voorzien, fietsen. Miljoenen keurig onder
houden fietsen, meest herenmode!, zonder 
lamp en met grote bellen die gretig gebruikt 
worden. 
En muren. Chinezen, zeker in het noorden, 
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zijn bezeten murenbouwers. Om ons hotel 
was een muur. Er is een Grote Muur, er 
zijn muren van de verboden stad, maar er 
moeten honderdduizenden volks-muren 
zijn. In de buitenwijken waar nog geen 
flats staan vormen muren en muurtjes in 
alle soorten en maten de straatafscheiding. 
Op het land ziet men boerderijtjes in aan
bouw, maar de muur staat er al omheen. 
Soms zijn ze gemetseld, soms zijn het 
ruwe brokken rots die min of meer passend 
op elkaar zijn gestapeld, af en toe is er 
geen specie aan te pas gekomen en liggen 
de stenen schuin op elkaar. 
Misschien zijn al die muren en muurtjes 
wel een bevestiging van de huidige politiek, 
die haastige coöperatievormen en samen
voegingen van grond en bedrijfjes als 
linkse overdrijvingen kritiseert en die, min 
of meer voorzichtig, op dat terrein stappen 
terug wil zetten. 

Stukje geschiedenis 

China vandaag dus. Een nieuwe, weer een 
nieuwe politiek, die een jaar of zeven gele
den in gang is gezet na de dood van Mao 
en na de strijd tegen wat nog steeds met 
grote vanzelfsprekendheid de 'Bende van 
Vier' genoemd wordt, het groepje mensen 
dat in de laatste fase van Mao's leven en 
kort na diens dood de kernleiding van het 
land vormde. Die nieuwe politiek bestrijkt 
alle terreinen waar politiek nu eenmaal 
over gaat, maar ze spreekt de buitenlander 
het duidelijkst aan, is ook waarschijnlijk 
het belangrijkst, op twee met elkaar verwe
ven terreinen, de economie en de buiten
landse politiek. 
Daarbij gaat het voornamelijk om een 
afrekening met de zgn. Culturele Revolutie, 
het beleid- als men dat woord al kan 
gebruiken- dat vanaf het midden van de 
jaren zestig tot de tweede helft van de 
jaren '70 de gang van zaken in het land be
paalde. 
De Culturele Revolutie was eigenlijk een 
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van die campagnes die zo sterk hun stempel 
hebben gezet op de ontwikkeling van het 
na-revolutionaire China en die daaraan zo 
een eigenaardig golfkarakter hebben gege
ven. 
Een paar woorden over dit stukje geschie
denis zijn hier op hun plaats, mede omdat 
het al geruime tijd niet meer in dit blad 
aan de orde is geweest. 

De revolutie in China heeft een geheel 
eigensoortig karakter gehad, niet te verge
lijken met wat dan ook in de geschiedenis 
-ook niet in die van de socialistische be
weging. Ze is al begonnen in de jaren 
dertig, in een uiterst gecompliceerde toe
stand. 
In die tijd had de Japanse militaire macht 
grote delen van het land bezet, vooral in 
het dichtbevolkte oosten, en ze trachtte die 
militaire overheersing voortdurend uit te 
breiden. 
Het officiële bestuur van het land werd 
uitgeoefend door de Kwomintang-partij 
onder leiding van Tsjang Kai-sjek, die 
steunde op de feodale en grootgrondbezit
ters van het overwegend agrarische land, 
op de grote kapitalisten in de steden van 
het oosten en op de westerse kapitalisten 
die al een eeuw lang koloniale belangen in 
China hadden opgebouwd. 
Het derde machtscentrum vormden de 
Communistische Parij en het door haar 
opgerichte bevrijdingsleger, die delen van 
China onder controle hadden - soms, door 
het verloop der militaire gebeurtenissen, 
verschillende delen. 
Tenslotte bracht de zwakte van de centrale 
regering en de door haar gevoerde politiek 
nog met zich mee, dat in bepaalde provin
cies min of meer autonome militaire appa
raten opereerden. 
Waar de communistische (strijd-)krachten 
optraden, stuurden zij aan op democrati
sche, tegen het feodalisme gerichte her
vormingen, vooral door landverdeling. Op 
die gronden richtten de Kwomintang-legers 
zich vaak in de eerste plaats tegen de com-
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munisten in plaats van tegen de Japanse 
overweldigers en was het Volksleger ge
dwongen naar twee kanten te strijden. Na 
de nederlaag van Japan in 1945 bleek de 
zwakte en corruptie van het bestuur van 
Tsjang Kai-sjek al zeer snel; er werden nog 
enige laatste, wanhopige pogingen gedaan 
om via onderhandelingen en op het slag
veld de communistischeonvloed teniet te 
doen, maar de feitelijke krachtsverhoudin
gen werden steeds duidelijker. In 1949 
bevrijdde het Volksleger het hele vasteland 
van China. 

De Chinese Volksrepubliek werd uitgeroe
pen en op grote schaal werd wat men 
noemde de Democratische Revolutie door
gevoerd. Het feodale en andere groot
grondbezit werd verdeeld (niet dat van 
middelgrote boeren; en de grootgrondbe
zitters zelf kregen een zelfde stukje land als 
de kleine boeren). In de steden kwam tiet 
grote kapitalistische bezit aan de staat, de 
kleine en middelgrote zakenmensen hiel
den hun positie, 'nationale' ondernemers 
konden hun bedrijf voortzetten. 
Tegelijk met deze herverdeling werd een 
beweging in gang gezet voor samenwer
king tussen kleine producenten, die al na 
enkele jaren werd omgevormd tot ware 
campagnes voor samenvoeging -eerst 
met erkenning van de ingebrachte eigen
dom, maar al snel met de overheveling 
daarvan in grotere organismes, coöperaties 
en later communes, en een beloning alleen 
op grond van verrichte arbeid. 
Die overhaasting had negatieve resultaten 
en moest dan weer worden teruggedraaid, 
maar het terugdraaien zelf leidde weer tot 
verschillen in bezit en macht. Voortdurend 
lag het herstel van de in China diepgewor
telde bureaucratie, in nieuwe vormen, op 
de loer. 
De slinger van de klok sloeg als het ware 
voortdurend uit, aan de ene kant naar 
overhaaste opbouw van het socialisme in 
een tempo dat de bevolking niet begreep, 
dan weer naar de andere kant met correc-
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ties die leidden tot concentraties van bezit 
en macht. 
Om deze terugval, en de machtsgroei der 
'apparaten', voorgoed te verhinderen werd 
op instigatie van Mao- Zedong in het 
midden van de jaren zestig de zgn. Culturele 
Revolutie aangespannen. Vooral de jeugd, 
en dan nog in het bijzonder de studerende, 
werd aangemoedigd de bestaande 
machtsstructuren omver te werpen en 
daar nieuwe voor in de plaats te stellen. 
De vlag waaronder deze actie zich ontwik
kelde was de stelling, dat zich in de partij 
mensen op hoge posten bevonden die de 
kapitalistische weg hadden gekozen. 
Aanvankelijk, en op verschillende plaatsen 
in verschillende mate, maakte deze cam
pagne in delen van China grote energieën 
los. Maar na korte tijd verwerd ze tot pure 
machtsstrijd tussen groepen en personen, 
ontstond een toestand van rechteloosheid, 
werd verdachtmaking het belangrijkste 
politieke wapen en stagneerde het gehele 
culturele, wetenschappelijke en politieke 
leven -en ook de economie. Internationaal 
isoleerde het land zich steeds meer. 
Pas na ruim tien jaar, toen Mao gestorven 
was en de groep die zich het meest na
drukkelijk op hem beriep, de 'Bende van 
Vier', was uitgeschakeld, werd weer een 
andere koers ingeslagen. Dat was op het 
einde van de jaren '70. 

De ervaring van mensen die een paar jaar 
geleden China bezochten was nog, dat in 
gesprekken volstaan werd met vage ver
wijzingen naar de tijd van de Culturele 
Revolutie. Er werd aangeduid dat het niet 
prettig of zelfs heel erg was geweest, maar 
liefst ging men maar snel over tot de orde 
van de dag. 
Dat lijkt nu veranderd. Diegenen waarnee 
je in gesprek komt (en dat zijn bijna altijd 
intellectuelen die Engels spreken of lei
dinggevende mensen waarmee je tijdens 
een bezoek aan een fabriek, een instantie 
of een streek via een tolk kunt praten) zijn 
veel minder terughoudend om zich over 



Politiek en Cultuur 

hun ervaringen te uiten dan blijkbaar tot 
voor kort nog het geval was. Mensen zijn 
gepest, getreiterd, geslagen, de dood in 
gejaagd. Er was weinig of geen recht- en 
als er geen recht is wordt de verdachtma
king het wetboek van strafrecht. Kaders en 
ontwikkelde mensen werden op grote 
schaal weggevoerd 'ter heropvoeding'- en 
dat was dan vaak een leven van uiterste 
ontberingen, onder zware geestelijke ter
reur. Op dit ogenblik worden overal in de 
Communistische Partij de 'heropvoeders' 
zelf ter verantwoording geroepen. Een 
groot deel van hen krijgt nieuwe kansen, 
een betrekkelijk klein percentage van de 
leden wordt uit de partij gezet (men spreekt 
over één procent; dat zijn er in China nog 
altijd ettelijke tienduizenden). 
Herstel van rechtszekerheid lijkt een be
langrijk element te zijn in de huidige politiek 
-waarbij niet vergeten kan worden dat in 
China het geschreven recht nog altijd zeer 
beperkt in omvang is. 
Maar de meest tastbare veranderingen zijn 
zich gaan aftekenen op het gebied van de 
economie en dat van de internationale po
litiek. 

Economische problemen 

De problemen die op het terrein van de 
economie centraallijken te staan -of tot 
voor kort hebben gestaan -zijn ongeveer 
de volgende: 
- De explosieve groei van de bevolking. 

Toen in 1949 de Volksrepubliek werd 
uitgeroepen telde het land 450 miljoen 
inwoners. Dat is in de afgelopen 35 jaar 
meer dan verdubbeld! Een nieuwe ver
dubbeling in nog eens dezelfde tijd 
moet vermeden worden; vandaar de 
drastische geboortebeperking. 
De onderontwikkeldheid van het land. In 
onze termen gesproken stapt China met 
het overgrote deel van zijn economie 
regelrecht uit de Middeleeuwen. Er was 
vrijwel geen mechanisatie in de land-
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bouw, het kende geen moderne produk
tiemethodes, de industrie was weinig 
ontwikkeld. 
Bovendien bestaat een zeer groot deel 
van het land uit onherbergzame woestij
nen en rotsgebieden. 

Daarnaast zijn er dan de omstandigheden 
die samenhangen met het tot nu toe 
gevolgde beleid. Punten van kritiek in de 
meeste uiteenzettingen daarover zijn: 
- Bij de ontwikkeling van de industrie is te 

zeer op grote bedrijven gekoerst. Het 
model van de Sowjet-Unie heeft daarbij 
een belangrijke rol gespeeld. Aard van 
het land, geschiedenis en aanwezige 
vaardigheden vragen als het ware om 
een breed gespreide kleinschalige indu
strialisatie- zonder dat daarbij groot
schaligheid verwaarloosd wordt daar 
waar die beslist noodzakelijk is. 

- De planning is, al weer naar het voor
beeld van de Sowjet-Unie, te zeer cen
traal geregeld geweest. Daardoorwerden 
ondernemingen slechts uitvoerende 
organen die geen initiatief toonden en 
werd werking van de markt uitgescha
keld. 
Het prijzenbeleid is te star geweest. 
Een te hoog percentage van de inkom
sten van de staat werd gestoken in de 
productiemiddelen, zodat het welvaarts
peil van de bevolking te langzaam steeg 
en de voortbrenging van consumptie
goederen te weinig aandacht kreeg. 

- Door het gevolgde systeem werd het 
persoonlijke belang bij de produktie, 
zowel op het platteland als in de indu
strie, uitgeschakeld en daardoor werd 
de interesse voor produktieverhoging 
weggenomen. 

Op grond van deze en andere overwegin
gen wordt er, binnen het kader van een 
plan-economie, geëxperimenteerd met 
grotere vrijheid in de produkten-keuze van 
de ondernemingen (met daarbij grotere 
verantwoordelijkheid voor het al of niet 
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voortbestaan daarvan!), meer ruimte voor 
contacten met het buitenland en vrije 
beschikking over een deel van de winst, 
hetzij voor nieuwe initiatieven, hetzij voor 
beloning van de werkers. Het beginnen 
van een eigen zaakje wordt aangemoedigd, 
het kredietwezen is minder strak geleid. 
Op het land zijn de prijzen voor de boeren 
verbeterd en wordt de betekenis van het 
eigen stukje land nadrukkelijk onder
streept. 
De, uiteraard oppervlakkige, indruk die je 
krijgt is die van een vrij snelle vod'ruitgang 
onder de boeren in de laatste jaren. In de 
winkels in de steden lijken de voorzieningen 
redelijk voor zo'n arm land, er staan geen 
rijen voor bepaalde zaken, het hoofdzake
lijke is er en er is variatie. In de kleding is 
de eenvormigheid van kort geleden geheel 
verdwenen. Het viel mij trouwens steeds 
op hoe verzorgd de mensen er op straat 
uit zien -opmerkelijk als je weet hoe ze 
behuisd zijn, en hoe weinig ze verdienen. 

Een belangrijk instrument dat China han
teert voor zijn economische opbouw is het 
kopen van kennis. Er komen steeds meer 
bedrijven tot stand met gezamenlijk Chi
nees en buitenlands kapitaal, op alle ge
bieden die men zich maar denken kan. In 
die 'joint ventures' houdt de Chinese staat 
een meerderheids-aandeel en er is, als ik 
het goed begrijp, een uitkoop-regeling in 
opgenomen. Op die wijze worden grote 
westerse ondernemingen naar China ge
haald, maar er wordt ook met duizenden 
kleinere zaken gedaan. Vooraan staat daar
bij Japan, dan volgt de EEG en vervolgens 
komen de Verenigde Staten. Ook met de 
Europese socialistische landen neemt de 
laatse tijd het economisch verkeer aanzien
lijk toe, hoewel het veel geringer is dan 
met de kapitalistische wereld. 

Een hoofdstuk apart is de regeling in enkele 
zuidelijke streken, waar een eigensoortige 
economie van de grond komt met een 
grote ruimte voor buitenlands kapitaal -
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vooral van rijke Chinezen in Hongkong, de 
VS, Singapore etc. Dit experiment sluit aan 
bij de overeenkomst van China en Engeland 
over Hongkong, waarin is geregeld dat 
Hongkong zijn bestaande structuur nog 
lange tijd zal behouden, ook als het straks 
deel van China zal uitmaken. China zal dan 
binnen één staat naast zijn socialistische, 
ook een stuk(je) kapitalistische economie 
herbergen. Het speciale economische 
regiem in een aantal provincies zoals het 
nu van de grond komt, loopt daarop min 
of meer vooruit. 
Er zijn onder linkse buitenlanders nogal 
wat mensen die deze ontwikkeling, in 
samenhang met het terugdraaien van 
socialisatieprocessen zoals ik hiervoor heb 
beschreven, met zorg aanzien. Verant
woordelijke mensen in China echter verde
digen ze met verve en met groot zelfbe
wustzijn. Ik weet er niet genoeg van om er 
zinnig over te kunnen schrijven. De redactie 
van P. en C. zal zeker mensen proberen te 
vinden die dat wel kunnen. 

Internationale politiek 

Er is altijd een nauw verband tussen de 
economische politiek van een land en zijn 
internationale beleid. Dat is in dit geval al 
heel duidelijk. Vooraanstaande staatslieden 
uit China reizen de hele wereld rond en 
overal waar zij komen blijken de economi
sche betrekkingen boven aan de agenda te 
staan. 
Daarbij gaat het dan niet in de laatste 
plaats om de verkrijging van goedkope 
kredieten - het zal duidelijk zijn dat vele 
van de genomen maatregelen nogal wat 
deviezen vragen en voor zover ik het heb 
kunnen beoordelen uit allerlei gesprekken, 
kijkt men in Peking met argus-ogen naar 
de betalingsbalans, om er voor te waken 
dat die niet uit het lood raakt. Kredieten 
dus, maar ook de relaties tussen regeringen 
als zodanig zijn van groot economisch 
belang. Er is tenslotte vrijwel nooit een 
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betere introductie bij grote ondernemingen 
dan wanneer die door de leiders van de 
staat gegeven wordt. 
Het motto dat wij, op ons reisje door China 
na het vredesforum, steeds te horen kregen 
was 'vrede en opbouw'. De redenering van 
onze gastheren en -vrouwen daarbij was 
even eenvoudig als ijzersterk: China heeft 
een lange weg te gaan om te komen op 
het ontwikkelingspeil dat het wenst, het is 
bezig met een kolossale inspanning daartoe 
en oorlog is wel het allerlaatste dat het 
daarbij kan hebben. 
De buitenlandse politiek die China op dit 
moment voert lijkt dat uitgangspunt te be
vestigen. 
In het begin van de jaren zeventig zijn er 
betrekkingen tot stand gekomen met de 
V.S., juist in een tijd toen de relaties met 
de Sowjet-Unie het gevaarlijke dieptepunt 
van gewapende grensstrijd hadden bereikt. 
Nadien is ook de verhouding tot Japan 
aanzienlijk verbeterd, mede via een druk 
handelsverkeer. Met de Sowjet-Unie zijn 
de betrekkingen tot voor zeer kort koel tot 
slecht gebleven, waarbij voor de Chinezen 
de zware bewapening aan de Russisch
Chinese en de Mongools-Chinese grens, 
de Sowjet-bezetting van Afghanistan en de 
Vietnamese overheersing van Cambodja 
de voornaamste stenen des aanstoots zijn. 
Er zouden aanwijzingen kunnen zijn, dat er 
op dat punt de laatste maanden iets aan 
het veranderen is. 

Een betrekkelijk nieuw element in de Chi
nese politiek van de laatste jaren vormt de 
grote belangstelling voor West-Europa. De 
handelsbetrekkingen met de EEG als zoda
nig en vooral met België en West-Duitsland 
zijn bijzonder goed, Westeuropese staats
lieden reizen af en aan naar China en hun 
bezoeken worden prompt beantwoord. 
In de Chinese internationale zienswijze zijn 
er twee supermachten, Amerika en Rus
land, die de voornaamste verantwoorde
lijkheid dragen voor de internationale 
spanningen. In West-Europa (evenals in 
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Japan en in de ongebonden landen) zien 
de Chinezen internationale krachten, die in 
principe aan die overheersende macht van 
de twee 'hegemoniale' krachten weerstand 
kunnen bieden. 
In het tamelijk recente verleden hebben 
Chinese politici West-Europa vooral gezien 
als een mogelijk bolwerk tegen de Sowjet
Unie en dus een soort natuurlijke bondge
noot voor hun eigen land. Ze gingen daarbij 
zo ver, dat zij ook de NAVO prezen. Dat is 
voorbij. Maar de laatste tijd waren er wel 
weer verantwoordelijke bestuurders, die 
de vorming van een 'sterk West-Europa' 
aanbevalen aan regeringsleiders, die hen 
in Peking kwamen bezoeken. 
Te zelfdertijd bleek echter dat men in 
China de betekenis van de Westeuropese 
vredesbeweging ging inzien en dat men 
daar een relatie voor gezamenlijke doelein
den mee tot stand wilde brengen. 
Dat leek dan ook een van de voornaamste 
doelen van het forum van begin juni. 

Vragen 

Mensen uit verschillende landen brachten 
op dat forum verschillende, moeilijke 
vraagstukken naar voren. 
Dit bijvoorbeeld: China heeft zijn eigen 
kernwapens. Het meent die nodig te heb
ben om niet door een van de supermo
gendheden of door beide, gechanteerd te 
kunnen worden. Maar: de Westeuropese 
vredesbeweging wil juist van de kernwa
pens af. Hoe kan zo'n coalitie dan functi
oneren? 
Of dit: Het niet-spreidingsverdrag is een 
van de weinige wapen-beheersende over
eenkomsten. Maar China wil het niet teke
nen omdat het discriminerend is. 
Al dit soort vragen laten de spanning zien 
tussen een niet aan regeringen gebonden 
beweging en een staat, hoe goedwillend 
die ook is. 
Ikzelf had voor mijn korte discussie een 
ander punt gekozen dat kort samengevat 
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luidt: Je kunt niet tegelijkertijd een 'sterk 
West-Europa' bepleiten (van Kohl en Lub
bers, van de Franse en de Engelse atoom
wapens) en zeggen de vredesbeweging te 
steunen, die juist in belangrijke mate tegen 
dat zogenaamde sterke Europa (als deel 
van de NAVO) gericht is. Westeuropese 
vredespolitiek zal uiteindelijk juist tot stand 
komen via de ontwikkeling van zelfstandige 
en souvereine, vredelievende Europese sta
ten. 
Op het forum zelf kwamen er op dit soort 
discussies eigenlijk geen antwoorden. 
Maar in de loop van het verdere bezoek, in 
gesprekken, bleek dat er wel degelijk ge
luisterd was. 
En tegen het slot hadden sommigen van 
ons, buitenlanders, soms nog onverwacht 
de gelegenheid om met mensen op be
stuursposten nader van gedachten te wis
selen over wat wij naar voren hadden 
gebracht. Dat werden dan, voor zover ik 
kan oordelen uitermate openhartige ge
sprekken, soms zelfs fel, waarna je uit 
elkaar ging met het prettige gevoel dat je 
ècht gepraat had - ook, omdat je eerlijk 
bedankt werd en je de verzekering kreeg 
dat er verder over het probleem dat je had 
aangesneden, zou worden gesproken en 
nagedacht. 

China een vredesmacht? 
Naar mijn gevoel, zeker met de politiek die 
het nu - zoekend en tastend, lijkt me -
ontwikkeld, stellig. Al wil het dan niet he
gemoniaal zijn, het is in wezen de grootste 
macht ter wereld met een bevolking die 
enige malen groter is dan die van welk 
groot land ook. 
Als dat land, binnen zijn mogelijkheden, 
een actieve en wijze rol speelt in het we
reldgebeuren, met het doel de internatio
nale spanningen te verminderen, dan kan 
het terechte hoop en verwachtingen wek
ken over de hele aardbol. 
Er zijn er die dat inzien, maar die vrezen 
dat China in zijn begrijpelijke wens tot 
zelfverdediging en in zijn streven om daar-
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toe 'bij' te blijven, onvermijdelijk terecht 
komt in het soort militaire logica dat huns 
inziens nu al overheerst in de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie: steeds meer, 
steeds vernietigender om een voorsprong 
te houden, respectievelijk niet achter te 
komen op de ander. 
Zo'n ontwikkeling is niet uitgesloten. Als 
Chinese woordvoerders vandaag met 
grote klem zeggen dat hun politiek niet 
alleen vandaag geldt maar ook over tien
tallen jaren nog van kracht zal zijn, dan is 
dat alleen maar een verwachting, geen 
zekerheid. Niemand kan voor de toekomst 
spreken. 

Wat wel zeker is, dat is het feit dat de ver
nietigingstechniek in razend tempo 
voortschrijdt en dat in steeds meer ogen 
de grenzen van het zinvolle door nieuwe 
ontwikkelingen worden, of allang zijn, 
overschreden. Het moment waarop een 
algemeen inzicht ontstaat dat een begin 
van oorlog het eind van alles zal betekenen, 
m o e t naderbij komen. 
Het optreden van de vredesbeweging is 
een strijd om dat inzicht te verbreiden, en 
tegelijkertijd om in zekere mate het toneel 
te beheersen zolang de feiten niet erkend 
zijn en daaruit de conclusies zijn getrok
ken. 
Een China dat zich over de hele linie in de 
atoombewapeningskoorts zou laten mee
trekken zou aan het totaal van het gevaren
beeld niet veel veranderen. 
Maar een China dat, in een periode van 
groeiende bewustwording over de nood
zaak de ontwikkeling te keren, met zijn 
hele inzet een actieve vredespolitiek zou 
voeren, spanning-verminderend en oplos
singen aandragend, dat zou voor de mens
heid een heel verschil uitmaken. 
Als het daarvoor de openingen biedt, ver
dient het ook met zulke ogen bekeken te 
worden. 

Marcus Bakker 
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de bouwstaking van 1985 

EEN KWESTIE VAN 
TERUGSLAAN 

Op maandag 6 mei gingen 3.000 bouwvak
kers in staking op 68 objecten. De actie zou 
precies drie weken duren en zich uitbreiden 
tot meer dan 10.000 stakers op 380 bouw
objecten. Inzet van de actie was de ver
nieuwing van de CAO-bouwbedrijf. Hier
mee waren zo goed als alle hoofdpunten 
van het FNV-beleid aan de orde: de ar
beidstijdverkorting en herverdeling van 
werk, de sociale zekerheid (ziekengeld en 
aanvulling WAO en WW). de loonstructuur, 
de jeugdlonen, de bedrijfsgezondheidszorg 
en de pensioenen. 
Voor veel mensen was deze staking een 
verrassing. Dat gold voor de actiebereid
heid, voor de effectiviteit van de actie en in 
zeker zin ook voor het bereikte resultaat. 
De bouw staat er immers slecht voor: 
100.000 werklozen op ongeveer 250.000 
arbeidsplaatsen. De mensen staan bij wijze 
van spreken met de pet in de hand om aan 
het werk te komen. Daar kwam nog bij dat 
het tijdstip ongunstig genoemd kan wor
den: in de belangrijkste sectoren was de 
CAO al rond en met name in de grote 
industriebedrijven waren compromissen 
gesloten inzake de arbeidstijdverkorting, 
zonder dat er sprake geweest was van ac
ties. 
De bouwstaking van 1985 toont aan dat 
het mogelijk is om te staken in een periode 
van grote werkloosheid. De staking toont 
ook aan, dat de mensen bereid zijn om 
samen op te treden voor een program, 
waarbij zekerheid en werkgelegenheid 
voorop staan. In die zin is de staking goed 

geweest voor het vertrouwen in eigen 
kracht. 
De bouwstaking van 1985 was in hoge 
mate een staking die om het landelijke, 
centraal vastgestelde eisenpakket van de 
FNV ging. Tegelijkertijd was de manier van 
actievoeren, waren de discussies onder de 
stakers en was het tegenspel van de werk
gevers heel typerend voor de bedrijfstak. 
Het was dus uit en te na een bouwvaksta
king. Het lijkt me de moeite waard om een 
aantal hoogte- (en diepte)punten uit de 
actie te beschrijven. 

werkgevers zoeken confrontatie 

Op 23 april waren overal in het land kader
vergaderingen belegd om een tussenba
lans op te maken en voorbereidingen te 
treffen voor eventuele acties. De onder
handelingen waren toen nog volop aan de 
gang. De bijeenkomst in Waddinxveen die 
ik bijwoonde had een merkwaardig karak
ter. De opkomst was goed en er was een 
vrij goed beeld van de actiebereidheid op 
de belangrijkste bouwobjecten. Kaderleden 
en bestuurders waren al in een vroeg 
stadium de bouwwerken langsgegaan en 
het algemene beeld was: 'er zit veel rottig
heid onder de mensen'. Desondanks was 
er grote onzekerheid. Gevreesd werd, dat 
de werkgevers in de onderhandelingen 
wèl akkoord zouden gaan met een aantal 
concrete eisen, die op de bouwplaats be
langrijk gevonden worden. Dit waren dan 
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vooral: aanvulling van het ziekengeld en 
verbetering van de vakantietoeslag. De 
bonden zouden dan blijven zitten met de 
wat principiële punten, zoals de arbeids
tijdverkorting, de jeugdlonen en verbete
ring van de loonstructuur. De algemene 
stemming in de bond was dat het buiten
gewoon moeilijk zou worden om alleen op 
deze punten de strijd aan te gaan. 
Het dilemma hing al een paar weken boven 
de markt. En zo rond de 23ste april moest 
toch eens duidelijk worden: welke eisen 
vinden wij als vakbeweging belangrijk 
genoeg om voor te gaan staken? Omge
keerd: met welk aanbod stellen wij ons 
zonder grootscheepse acties tevreden? 
Op de genoemde kaderbijeenkomst kwam 
dan toch de nodige duidelijkheid. Aan het 
eind van de avond kwamen er namelijk 
telefoontjes binnen, waaruit bleek dat de 
werkgevers de confrontatie zochten. De 
cao-onderhandelingen waren in de vijfde 
ronde na verscheidene schorsingen afge
broken. De werkgeversdelegatie had nieu
we barrières opgeworpen en oude toezeg
gingen ingetrokken. Het leek een erg dui
delijke aanwijzing: we moesten rekening 
houden met stakingsacties vanaf de eerste 
maandag in mei. De stemming was duide
lijk omgeslagen op onze vergadering. 

Nu is onderhandelen natuurlijk een kwestie 
van tact. Er is geen vakbond in Nederland, 
die zomaar een landelijke staking uitroept, 
zolang het idee bestaat dat er nog wat aan 
de onderhandelingstafel te bereiken is. En 
als er sprake is van een diepe crisis in een 
bedrijfstak bestaat bovendien het gevaar 
dat een vakbond zich min of meer kapot 
staakt, of posities voor jarenlang prijsgeeft. 
De bouwondernemers hebben zich in dit 
conflict hard èn aanvallend opgesteld. Zij 
weigerden het ziekengeld aan te vullen 
toen er na 30 april geen cao meer was 
(hiermee dupeerden ze duizenden zieke 
werknemers, die plotseling vijftig tot tachtig 
gulden per week minder ontvingen terwijl 
ze ziek thuis waren). De werkgevers maak-
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ten ook een eigen pamflet (een soort persi
flage op het onze), dat overal in de bouw
keet werd opgehangen. Ik denk dat er 
onder de werkgevers een wijdverbreide 
mening bestond, dat het mogelijk was om 
in dit conflict de vakbeweging een forse 
klap toe te dienen. 
Het verloop van de staking en het uiteinde
lijke resultaat laten zien, dat dit niet gelukt 
is. Gelukkig niet. Een verloren staking in de 
bouw op dit moment zou zorgelijk zijn 
voor de positie van de FNV. De bouwnij
verheid met zijn (op dit moment) lage 
lonen, zijn 100.000 werklozen en zijn tien
duizenden WAO-ers is immers een belang
rijk strijdterrein voor en van de minima en 
uitkeringsgerechtigden. 

Grote en kleine werken 

Op 6 mei was het dan zover. Er gingen 
bijna 3.000 mensen in staking nadat daartoe 
opgeroepen was door de Bouw- en hout
bond FNV. Het was niet zo moeilijk om de 
eerste dag met grote getallen uit de bus te 
komen. In de meeste districten waren 
grote bouwwerken uitgekozen, waar als 
het een beetje wil veel kaderleden van de 
bond werkzaam zijn en waar de actie al 
bijtijds besproken en voorbereid was. 
Zo ging de Stopera in Amsterdam plat, de 
Am robank in de Bijlmer, het Academisch 
Ziekenhuis in Utrecht, het provinciehuis in 
Maastricht. Om goed in de publiciteit te 
komen werd ook gekozen voor plaatselijk 
bekende bouwerijen. Zo was in Rotterdam 
het platleggen van de technologie-ten
toonstelling (Fenomena) die op dat mo
ment in aanbouw was een goede greep. 
Het kostte uiteraard veel organisatie om 
die grote werken stil te leggen en alle 
stakers te registreren, het werk af te sluiten, 
de pers te woord te staan enz. enz. Maar 
het was toch wel duidelijk dat de echte 
krachttoer daarna zou komen. 
Op een redelijk groot bouwobject werken 
vandaag de dag veertig mensen. Als het 
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werk in het stadium van de afbouw is 
werken er nog maar heel weinig timmer
lieden enz. Dan zijn het vooral cv-monteurs, 
installateurs, enz. En deze mensen hadden 
op dat moment al een nieuwe CAO want 
zij vallen onder de metaal. Het is geen 
zeldzaamheid, wanneer de bouwvakkers 
op één object in dienst zijn van zes ver
schillende onderaannemers. De grote 
aannemers hebben er een gewoonte van 
gemaakt, om het werk zoveel mogelijk aan 
derden uit te besteden, om de risico's af te 
wentelen. Bovendien is het 'specialisme' in 
de bouw zover doorgevoerd, dat er voor 
elk afzonderlijk karwei een nieuwe onder
aannemer wordt aangetrokken. 
Door de kleinschaligheid èn door het ver
schijnsel van de onderaannemers moet er 
dus op héél veel plaatsen wat gebeuren, 
voordat er sprake is van een behoorlijke 
staking. Er komen nog een paar dingen bij 
die actievoeren in de bouw (op het eerste 
gezicht) nog veel moeilijker maken. Door 
de produktiviteitsverbetering gaat het 
bouwen vandaag de dag zo snel, dat de 
mensen soms maar enkele weken op één 
bouwplaats werken, daarna gaan ze weer 
ergens anders naar toe. Bepaalde speci
alistische bedrijven werken soms maar 
enkele dagen op dezelfde plaats. En nog 
een laatste bijzonderheid: bouwvakkers 
werken eigenlijk maar zelden in hun eigen 
woonplaats. Een zeer grote groep bestaat 
uit pendelaars. In feite komt de meerder
heid van de mensen die in de grote steden 
in de Randstad aan het werk zijn uit Bra
bant. 

In de keet. 

Er is dus maar één manier om in de bouw 
een staking te organiseren: met een ploegje 
mensen naar de schaftkeet gaan en op het 
werk zelf over de actie en de eisen discus
sieren. Zo gebeurde het ook. In alle distric
ten waren vooraf, meestal goed bezochte 
'werkbesprekingen' gehouden. Hier waren 
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de bekende bouwwerken ingedeeld en 
verdeeld over de verschillende ploegen. 
Als er even tijd genoeg was gingen deze 
ploegen eerst een keertje langs de aange
wezen bouwobjecten, een manifest langs
brengen, kijken hoeveel mensen er werk
ten, kijken of er kaderleden van de bond bij 
waren, de stemming peilen. Enkele dagen 
later werd er dan 's morgens vroeg verga
derd in de keet. Daar werd bij handopsteken 
gestemd, meestal na uitvoerige discussies 
en vervolgens was de staking dan (wel of 
niet) een feit. Daarna volgde dan nog het 
registreren (gironummers noteren en 
dergelijke zodat de bond de mensen kon 
uitbetalen). En tenslotte werd het werk dan 
afgesloten: hierover werden afspraken 
gemaakt met de leiding van het werk (de 
uitvoerder). Het nakomen van die afspraken 
moest naderhand weer even gecontroleerd 
worden, want het is in de bouw altijd mo
gelijk, dat er toch weer een nieuwe ploeg 
werklieden verschijnt, die misschien niet 
eens weten dat er hier gestaakt wordt. 

Op de brommer 

Het is wel duidelijk dat het niets geworden 
was met deze staking als de vakbond niet 
bestond uit een zeer grote groep actieve 
leden. Er waren allerlei mensen nodig. De 
ploegen die de werken bezochten beston
den voor een deel uit werklozen en WAO
ers, voor een deel ook uit kaderleden die 
zelf al in staking waren, verder natuurlijk 
uit bezoldigde bestuurders en iedereen uit 
het betaalde apparaat die maar gemist kon 
worden. Onze ploeg bestond uit een afde
lingsbestuurder uit Capelle, een WAO-er 
en ondergetekende. ledere ochtend om 
zes uur verzamelden we en dan probeerden 
we eerst om zeven uur een werk plat te 
leggen en om negen uur (vroege schaft) 
nog een tweede. Als de werken erg dicht 
bij elkaar lagen konden we er nog wel een 
derde bij pakken. Het begin van de middag 
gebruikten we dan voor het in kaart bren-
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gen van een aantal objecten voor later in 
de week. En daarna reisden we naar het 
regionale actiecentrum in Gouda waar 
iedere dag de balans moest worden opge
maakt, de pers geïnformeerd, de admini
stratie (voor de stakingsuitkeringen) werd 
bijgehouden en waar ook de nieuwste 
capriolen van het CNV werden besproken. 
Op die manier kwamen er iedere dag uit 
alle delen van het land nieuwe stakingsob
jecten bij. In de regel gingen de mensen 
voor onbepaalde tijd in staking, zodat er 
wel nieuwe stakers bijkwamen terwijl we 
maar weinig stakers 'verloren'. Op een 
groot schoolbord op het landelijke actie
centrum in Woerden werd alles bijgehou
den, zodat er steeds een goed overzicht 
was voor het hele land. 

In Rotterdam en omgeving, waar onze 
ploeg zat, hadden we vooral met de grote 
bouwbazen te maken. In het noorden en in 
Zeeland lag dit anders. Vooral toen bekend 
werd, dat de kleine bouwbazen een akkoord 
in de weg stonden, werd het nodig gevon
den om ook de heel kleine bouwputjes op 
te zoeken. In Zeeuws-Vlaanderen zijn toen 
afdelingsbestuurders van al die kleine 
vakbondsafdelinkjes de regio gaan uitkam
men. Met de auto en op de brommer wer
den alle dorpen bezócht en iedereen, die 
iets aan het bouwen of verbouwen was 
werd gevraagd om te staken. Wat niemand 
verwacht had: dit lukte heel goed. Met één 
of twee stakers per bedrijf wisten ze in 
Zeeuws-Vlaanderen een unieke actie te voe
ren. 
Ook in Groningen en Friesland zagen we 
kans om de kleine regionale bedrijven in 
de actie te betrekken. Het lijkt misschien 
niet belangrijk (want ook in de bouw heb
ben de grote werkgevers het voor het 
zeggen). Maar we moeten er rekening mee 
houden dat er bijna 20.000 kleine bedrijven 
in de bouw zijn. De kleine bazen zijn goed 
georganiseerd en hebben een eigen werk
geversvereniging. Aangezien het kleinbe
drijf tot nu toe nooit door stakingen werd 
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getroffen, konden ze zich gemakkelijk per
mitteren om dwars te liggen. 
Het was na een week staken wel duidelijk 
geworden, dat de ontevredenheid onder 
de mensen ontzettend groot is in de bouw 
en ook heel massaal wordt gevoeld. Sinds 
een jaar of drie is er een hevige concurren
tieslag gaande (de bedrijfstak kampt met 
een enorme overcapaciteit) en de bouwpa
troons kiezen ervoor om steeds lager in te 
schrijven voor werk, in de hoop dat daar
door de concurrentie het leven laat. Die 
prijsdaling wordt op twee manieren op de 
arbeiders afgewenteld: ten eerste wordt er 
bezuinigd op alle loonkosten, vergoedin
gen, enz. Hierdoor zijn de werkelijk ver
diende lonen snel achteruitgegaan. In de 
tweede plaats is het werktempo opgevoerd. 
Dit heeft weer tot gevolg, dat er op de 
bouwplaats een waar schrikbewind heerst: 
de ouderen en zwakkeren zijn er al uitge
werkt; de algemene mentaliteit is: voor 
jou tien anderen. De bouw anno 1985 is 
dus alles behalve een sociaal paradijs. De 
politiek van de rechtse regering speelt hier 
nog eens doorheen. Bijna alle maatregelen 
en plannen met betrekking tot de sociale 
zekerheid worden door de werknemers in 
de bouw bijzonder hard gevoeld. Een 
bouwvakker heeft nu eenmaal zelden een 
levenslange loopbaan bij dezelfde baas en 
hij is vaak aangewezen op de sociale ze
kerheid. 
In Rotterdam hadden we vooral te maken 
met de bekende Rotterdamse aannemers, 
grote bedrijven die in de gouden tijd enor
me bouwwerken neerzetten en gouden 
winsten maakten. We schrokken nu van de 
omstandigheden, waaronder op dit mo
ment werd gebouwd. De bouw is altijd 
rommelig, zowel de terreinen als de 
schaftketen, maar de ouwe sloop die we 
nu soms tegenkwamen is in geen enkele 
bedrijfstak meer te vinden! We liepen ook 
voortdurend tegen klachten aan over on
geoorloofde ontslagpraktijken, vermoe
dens van zwartwerken, enorm lange werk
tijden en intimidatie. 
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Het kader van de bond was uiteraard wel 
min of meer voorbereid op zulke toestan
den. Wat we op sombere momenten wel 
verwacht hadden bleek echter niet op te 
gaan. Wij hadden rekening gehouden met 
een enorme angst onder de mensen en 
ook met een behoorlijke verdeeldheid. 
Zeker dat laatste viel eigenlijk iedereen 
mee: bouwvakkers mogen dan van hot 
naar her gestuurd worden, allemaal bij een 
verschillende onderaannemer zitten, ieder 
voor zich weer een ander loon verdienen: 
het blijft toch één bedrijfstak, met één 
mentaliteit en een enorm vertrouwen in de 
vakbond. 
Het kwam erop neer dat we in bijna iedere 
Rotterdamse keet tot staken kwamen. Wij 
hadden opdracht om zorgvuldig te werk te 
gaan. We wisten dat de pers graag zou 
schrijven 'de Bouwbond intimideert werk
willigen' en we zaten natuurlijk geweldig 
met de praktijken van de CNV-bond in 
onze maag. Als regel zetten wij heel precies 
de bedoeling en de eisen van de staking 
uiteen. In alle gevallen was er discussie en 
de mensen wilden (terecht) heel precies 
weten wat nu de betekenis was van het 
werkgeverspamflet, dat in iedere Rotter
damse keet aan de wand hing. Onze erva
ring was dat er maar heel weinig mensen 
tegen staken stemden. Wel waren er soms 
onthoudingen, vooral als er bazen of uit
voerders in de buurt waren. 

Ik zit al de hele ochtend op jullie te wach
ten 

De tweede actieweek was voor onze ploeg 
het grootste succes. We zaten in die week 
meestal in de grote stadsvernieuwings
buurten van Rotterdam. De staking lag 
lekker en met name in Crooswijk wordt 
nog veel gebouwd, op loopafstand van el
kaar. 
Op dinsdagmorgen gingen de drie grote 
objecten uit de buurt plat. In de schaft van 
negen uur schoten er nog een stuk of wat 
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over, waar we met onze vaste ploegen nog 
de handen aan vol hadden. Dat waren 
bijvoorbeeld renovatiewerken, waar overal 
ploegjes van vier man in een woninkje 
koffie zaten te drinken. Om een uur of elf 
was de stemming opperbest. Wij werden 
daar als actievoerders ook wat brutaler 
van en riepen dan, als we nog langs een 
bouwwerk kwamen: 'Moeten jullie niet 
staken?' Op zulke momenten had je als 
activisten van een vakbond eindelijk weer 
eens het gevoel dat je de macht had. Zo 
werd dat ook door de mensen op de steiger 
ervaren. Overigens werd ook in die gevallen 
nog de grootste zorgvuldigheid in acht 
genomen. Terwijl een of twee mensen van 
onze ploeg de stakers registreerde, over
legde iemand anders met de werkleiding 
over het beëindigen en afsluiten van het 
werk. Vooral als er beton gestort moest 
worden waren zowel de stakers als onze 
ploegen heel precies. Daarmee kochten we 
ook een stuk goodwill bij de uitvoerders en 
de leiding. In het algemeen lieten deze 
mensen zich eenvoudig voor voldongen 
feiten stellen en maakten zij afspraken met 
ons, zodat de technische schade beperkt 
bleef. Een enkele keer verloor een uitvoer
der toch de zelfbeheersing, soms ontston
den er dan hevige problemen in de keet. 
Nog steeds in Crooswijk. Wij wilden eigen
lijk al vertrekken, maar toen bleek er nog 
één belangrijk werk in een achterafstraat te 
staan. De kraanmachinist, ene Dirk, had 
hier alles al geregeld en ze hadden zelfs al 
een heel plan klaar hoe het op de andere 
bouwwerken van diezelfde werkgever zou 
moeten (ze waren namelijk bang dat hun 
baas 'werkwilligen' op één bouwput bijel
kaar zou halen). Dirk had het allemaal 
mooi voor elkaar. Hij was er echter vanuit 
gegaan dat wij hem in zijn hoge kraan net 
zo goed in de gaten hadden als hij ons. 
Dus hij zat daar maar te wachten, terwijl 
overal in dit deel van de stad de bouwkra
nen stil vielen. Nou ja, het is een prima 
gevoel als de mensen tegen je zeggen: 
'Daar komt de bond pas'. 
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Een strijdbaar congres 

Al een jaar van te voren was de zaalruimte 
besproken voor het vierjaarlijks congres 
van de Bouw- en Houtbond FNV. En er 
waren vooruitziende geesten geweest, die 
gezegd hadden: 'Maar dan staken we'. Dat 
werd nu in een keer ook de praktijk. De 
meeste actievoerders bleven 'in het veld' 
en het congres, met hier en daar een lege 
rij stoelen, ging gewoon door. Maar het 
congres kreeg gelukkig toch een beetje de 
sfeer van de staking. De discussiebijdragen 
hadden een grimmig karakter. En het was 
vooral een roerend moment toen een 
grote delegatie van stakers uit alle provin
cies de zaal binnen marcheerde. Het viel in 
één keer op dat, ook al heb je nog zoveel 
kader en al doe je veel aan nieuwe kader
vorming, er toch een verschil is tussen de 
actieve leden van de bond en de door
sneemensen op de bouwsteiger. Die sta
kers waren onmiskenbaar veel jonger dan 
de gedelegeerden op het congres. Dat is 
één van de dingen die ons als linkse bewe
ging aan het denken moet zetten! 
Nog een paar flarden van het congres. Er 
werd een scherpe resolutie tegen Woens
drecht aangenomen (want die bunkers 
zullen, als ze er komen, toch door bouw
vakkers neergezet worden) en er was een 
intelligent en aansprekend betoog van de 
enige timmervrouw, die het inmiddels tot 
kaderlid van de bond heeft gebracht. Tot 
nu toe waren vrouwen in de Bouwbond 
administratief medewerkster, koffiejuf
frouw, of boekhoudster, maar nu dan toch 
een vakvrouw. Ik wil de handarbeid niet 
verheerlijken, maar ik had toch een gevoel 
van: dit is een historisch moment. 
Nog een enkele opmerking over de al 
eerder genoemde CNV-bond, Het CNV 
deed het slecht. De bond, of in elk geval de 
voorzitter van die bond veranderde in r)og 
geen vijf weken tijd verschillende keren 
van koers. Dat schiep verwarring en kostte 
vooral erg veel praten en uitleggen, ook 
voor ons. Talloze stakers, vanaf het begin, 
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waren lid van het CNV, onder anderen de 
hier genoemde Dirk. Daar zat de pijn dus 
niet. 
Onvergeeflijk was het, dat Van Commenee 
voortdurend een glansrol probeerde te 
spelen in de pers, op kosten van anderen, 
die keihard aan de staking hebben moeten 
werken. En onvergeeflijk blijft het dat het 
CNV voor de rechter heeft proberen af te 
dwingen, om een CAO te creëren zonder 
de handtekening van de FNV-bond. (Terwijl 
de FNV-bond drie à vier keer zo groot is). 
Dit doet toch een beetje denken aan de tijd 
van de gele, op stakingsbrekerij beluste 
confessionele bonden. 

Er is wel eens een akkoord gesloten tijdens 
een grote staking in Nederland, dat de 
naam Pasenakkoord meekreeg. Dat was 
in 1973 tijdens een van de metaalstakin
gen.Dit akkoord viel slecht, het viel namelijk 
midden in een actie die er bijzonder sterk . 
voorstond. Het is wel te begrijpen, dat er 
toen veel mensen waren die meer van het 
resultaat hadden verwacht.. 
Het Pinksterakkoord in de bouw van 1985 
was volgens mij een niet al te slechte 
afsluiting van een actie, die er inderdaad 
ook goed voorstond, maar die toch niet al 
te lang meer vol te houden was. Het resul
taat mag matig genoemd worden, er is 
een klein doorbraakje gemaakt op het 
arbeidstijdverkortingsfront, maar een grote 
klap is het niet geweest. Ook zijn er op het 
gebied van de sociale zekerheid en vooral 
op het gebied van de jeugdlonen dingen 
bereikt die er zonder staken niet uitgehaald 
zouden zijn. 
ledereen hoopt natuurlijk met een staking 
recht te zetten, wat al jaren lang verkeerd 
zit. Dat is niet in één klap gelukt. Ik denk 
dat de leiding, kader en leden van de Bouw
bond en alle mensen die nog geen lid zijn 
nog kansen krijgen om daar de komende 
maanden wat aan te doen. Een grote en 
niet verloren staking in crisistijd is winst. 

Kees Korevaar 
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In de loop van 1982 trad het kabinet-Lub
bers aan. In het voorjaar van 1986 verdwijnt 
het hopelijk weer. Maar dat dit kabinet, 
onder andere wat betreft de inkomens in 
Nederland, zijn sporen zal nalaten lijkt nu 
al zeker. Wie zich door de geheimtaal van 
de stukken van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (voortaan aan 
te duiden als: SZW) weet heen te werken, 
aanschouwt met verbijstering een slagveld 
van algehele nationale verarming. Onder 
de noemer 'bezuinigingen' - 'noodzakelijk 
vanwege het financieringstekort', zegt de 
regering - zijn bijna alle inkomens in Ne
derland in enkele jaren drastisch gesnoeid. 
Eind juli 1985 kon de regering dan ook 
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verheugd melden dat de sociale lasten in 
1984 voor het eerst in de geschiedenis 
gedaald waren. Looninkomens en uitke
ringen, niets kon aan het mes ontkomen. 
In dit artikel wil ik laten zien hoe het snoei
mes van Lubbers c.s. de afgelopen drie 
jaar - let wel: we hebben nog een jaar 
tegoed - in de diverse inkomenscategorie
ën heeft huis gehouden. Voorzover moge
lijk zullen we exacte cijfers geven, maar 
soms blijft het- bij gebrek aan statistisch 
materiaal - bij indicaties of schattingen. Er 
is gebruik gemaakt van de stukken van 
het Ministerie van Sociale Zaken zelf en 
van statistieken van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). 

WAT HEEFT LUBBERS 
ONS GEKOST? 

De verdediging van de ingrepen in de 
diverse inkomens door SZW gaat uit van 
de veronderstelling dat er bezuinigd moet 
worden op de overheidsuitgaven en wel 
voor een groot deel op de loon -en uitke
ringsinkomens. Dat betekent dat de discus
sie dan alleen nog maar kan gaan over de 
verdeling van de pijn, d.w.z. over vragen 
als: Zullen we de Ziektewet aanpakken, 
want die is nog niet aan de beurt geweest? 
Of: de alleenstaanden kunnen nog wel wat 
missen. Of: de huursubsidie dreigt teveel 
gebruikt te worden en dat is niet rechtvaar
dig voor degenen die geen huursubsidie 
ontvangen. Enz. 
Allerlei vormen van schijnrechtvaardigheid 
worden geïntroduceerd, waarbij de essen
tiële discussie over de noodzaak van bezui
nigingen en waar dan (dus naast de inko
mens bijvoorbeeld bij defensie of de onge
richte steun aan bedrijven) in het verre 
verschiet verdwijnt. Deze toonzetting van 
de discussie over bezuinigingen op de 
lonen en uitkeringen had als nadelig 

neveneffect (voor ons dan) dat de beweging 
tegen de bezuinigingen geen gesloten 
front vormde. Ook daarom is dit artikel 
nodig, opdat we tenminste van elkaar 
weten wat er met de inkomens gebeurd is. 

Samenstelling bevolking 

Men kan uit diverse bronnen een inkomen 
verkrijgen. Degene die in loondienst werkt 
ontvangt een loon of salaris, ouden van 
dagen ontvangen een pensioen, werklozen 
en arbeidsongeschikten een uitkering, enz. 
De totale beroepsbevolking (werkenden) 
bestond in 1984 uit ca. 5,9 miljoen mensen. 
Van hen werkten er ca. 5,3 miljoen in loon
dienst, de overige 600.000 waren dus zelf
standigen, ondernemers, enz. In arbeidsja
ren gemeten ging het om ca. 4,5 miljoen 
mensen in loondienst; omdat zo'n half 
miljoen mensen (merendeels vrouwen) in 
deeltijd (minder dan 15 uur per week) 
werken ligt dit cijfer lager dan eerder ge-
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noemde 5,3 miljoen. Van de mensen in 
loondienst (werknemers) zijn er ca. 1,5 
miljoen in dienst van de overheid of door 
de overheid gesubsidieerde instellingen. 

Naast de 4,5 miljoen werkenden (in ar
beidsjaren) zijn er nog ca. 3,3 miljoen an
dere inkomensontvangers. Het ging in 
1983 om: 

Bron inkomen 

Gepensioneerden/weduwen/wezen (AOW/AWW) 
Arbeidsongeschikten (WAO/AAW) 
Werklozen (WW/WWV/RWW) 
Mensen in de Ziektewet (gemiddeld per dag), Bijstand 
(excl. RWW), WSW, BKR 

1) Het aantal geregistreerde werklozen was in 1984 gestegen 
tot gemiddeld 825.000; van hen was 72% meer dan zes 
maanden werkloos. 

Men kan de huishoudens ook indelen naar type. Dat ziet er 
dan zo uit (in 1981): 

Totaal 

Aantal 

1.560.000 
645.000 
625.00011 

495.000 
3.325.000 

Type In procenten van het totaal aantal 
huishoudens'1 

Alleenstaanden 
Meerpersoonshuishoudens; één inkomen 
Meerpersoonshuishoudens; 2 of meer inkomensbl 
Eénoudergezinnen 

43 
35 
19 
3 

Totaal 100 

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau 'Berekend Beleid" 
a) een huishouden is volgens de definitie van het SCP: iedereen van 18 jaar of ouder 
b) zgn. Tweeverdieners. 

In totaal telde Nederland in 1981 ca. 5,3 inzicht in de opbouw van het inkomen: 
miljoen huishoudens. Het gemiddeld aantal 

personen per huishouden was 2,66. Van verdiend naar tertiair inkomen 

Inkomens 

Zoals iedereen weet maakt het nogal wat 
verschil uit of je nu praat over bruto-inko
men, netto-inkomen of besteedbaar inko
men. Het volgende schema geeft enig 

Verdiend inkomen 
Incidenteel 

+ vakantietoeslag 
+ Kinderbijslag 

Bruto-inkomen 
- Pensioenpremie 
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Premie-inkomen werknemerverzekeringen Aan de hand van het behandelen van de 
- Premies WW/ZW/WAO/ZFW posten in het schema zullen we ook probe

Premie-inkomen volksverzekeringen 
- Premie AOW/AWW 

Belastbaar inkomen 
-(na belastingaftrek) Loon- of inkomsten

belasting 

Nominale netto-inkomen (of: besteed
baar inkomen) 

- Prijsstijging 

Reële netto-inkomen (of: koopkracht van 
het inkomen) 

+ Voordelen van gesubsidieerde goederen 
en diensten 

- Aan goederen en diensten gebonden 
overdrachten aan de overheid 

Tertiair inkomen 

Achtereenvolgens zullen we de voornaam
ste posten in dit schema behandelen. Hier 
alleen iets over de post 'incidenteel'. Deze 
geldt alleen voor werknemers en omvat: 
toeslagen, premies, overwerkverdiensten. 
Maar niet: reis- en andere onkostenver
goedingen. De incidentele looncomponent 
kan uiteraard per individu en sector ver
schillen. SZW schat de incidentele loon
component (macro-economisch gezien) 
voor de periode 1978-1983 op 8-8,5%. In 
het hiernavolgende wordt met deze inci
dentele looncomponent geen rekening ge
houden. 

Ter illustratie van het schema hierbij ook 
nog een klein rekenvoorbeeld. Het gaat 
om het verdiende- en nominale netto-week
loon van een modale werknemer in oktober 
1983: 
Inkomen 
Verdiend weekloon 
Vakantietoeslag 
Kinderbijslag 

Bruto-inkomen 
Premies 
Loonbelasting 

in guldens per week 
701,-
55,62 
58,58 

815,
-232,22 
-70,52 

Netto-inkomen (nominaal) 512,-

ren aan te geven wat er onder Lubbers 
gebeurd is. 

Lonen 

In de diverse statistieken wordt meestal 
het minimumloon en het loon van de 
modale werknemer als richtsnoer gebruikt. 
Met 'modale werknemer' wordt bedoeld: 
een gehuwde werknemer met 2 kinderen 
van 6-11 jaar en een loon even beneden de 
premiegrens voor het Ziekenfonds (c.a. 
f 35.000,-). Overigens is dit niet het gemid
delde huishouden in Nederland want dat 
bestaat- zoals we zagen- uit 2,66 perso
nen. 
Wat de netto-lonen betreft moet een on
derscheid gemaakt worden tussen nomi
naal en reëel netto-loon. Het laatste ligt 
meestallager omdat rekening gehouden is 
met de prijsstijgingen. Stijgt bijvoorbeeld 
het nominale netto-loon met 1% en de 
prijzen met 3%, dan is sprake van een 
daling van 2% van het reële netto-loon. 
Vanwege het wegvallen van de prijscom
pensatie zijn de meeste reële netto-inko
mens in Nederland de laatste jaren ge
daald. 
In de tot nu toe te overziene periode Lub
bers (1982-1984) zijn de verdiende lonen 
(excl. incidenteel) nauwelijks toegenomen 
en voor de modale werknemer en de amb
tenaren gedaald. Het bruto-uurloon (in de 
nijverheid) steeg van f 18,14 per uur in 
1982 tot f 18,80 per uur in 1984. De gemid
delde werkweek daalde van 40,5 uur in 
1982 tot 40,4 uur in 1984. Derhalve stegen 
de gemiddelde bruto-weeklonen nog iets 
minder, n.l. van f 744,- in 1982 naar f 765,
in 1984. 
Deze ontwikkeling is een gevolg van het 
uit november 1982 daterende akkoord in 
de Stichting van de Arbeid (tussen werkge
vers- en werknemersorganisaties), waarin 
werd afgesproken de bruto-loonsom zoveel 
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mogelijk te stabiliseren. Daarnaast werd in 
1983 het zgn. trendbeleid- waarbij de 
salarissen in de overheidssector de gemid
delde loonstijging in de particuliere sector 
volgden- overboord gezet. Dientengevolge 
werden de ambtenarensalarissen in 1984 
bruto verlaagd en wilde de regering ze 
voor 1985 bevriezen op het peil van 1984. 
Zoals we zullen zien betekende dit alles 
voor alle werknemers netto-loondalingen. 
Met de ArbeidsTijd Verkorting (ATV)- één 
van de rechtvaardigingen voor de loonma
tiging -wilde het, althans in 1984, kennelijk 
nog niet erg vlotten, want een daling van 
de gemiddelde werkweek in twee jaar met 
6 minuten (0, 1 uur) kan toch niet spectacu
lair genoemd worden. Volgens SZW zou 
het in 1985 wat beter gaan, n.l. 5% ATV 
met 25% herbezetting (in de particuliere 
sector). Het beantwoordt nog steeds niet 
aan de optimistische verwachtingen die 
SZW ons in zijn publicaties voorspiegelt. 
Daar wordt verkondigd dat een combinatie 
van ATV, 80%-herbezetting en loonmati
ging op den duur lagere werkloosheidsuit
gaven en dus lagere (WW) premies bete
kent. Wel wordt toegegeven dat het op 
korte termijn looninlevering en 
koopkrachtaantasting inhoudt. Loonmati
ging betekent bovendien, aldus SZW, dat 
de premie-ontvangsten dalen en dus de 
premies omhoog moeten. Daardoor dalen 
ook het netto-minimumloon en de sociale 
minima (minimum-uitkeringen), want deze 
laatste zijn op netto-basis gekoppeld aan 
het netto-minimumloon (de zgn. netto
nettokoppeling). En dat alles moet dan 
maar geaccepteerd worden op basis van 
de hoop dat de werkloosheid zal dalen of 
anders gezegd dat o.a. de groei van de 
wereldeconomie voldoende lang zal voort
duren. 

Tot zover iets over de ontwikkeling van het 
'verdiend inkomen' van werknemers (excl. 
incidenteel). Op de ontwikkeling van de 
inkomens van pensioenontvangers en 
uitkeringsgerechtigden, die nog beroerder 
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was, komen we verderop terug. Laten we 
nu eerst de onwikkeling van de diverse 
inkomenscomponenten (zie schema) nader 
bekijken. 

Vakantietoeslag 

De vakantietoeslag werd in 1984 voor alle 
lonen in de particuliere sector op 7,5% 
bevroren, wat een koopkrachtachteruitgang 
van ca. 0,3% betekende. 

Kinderbijslag (KB) 

De KB vergoedt - als norm - ca. 40% van 
de voor kinderen te maken kosten. Het 
geldt uiteraard alleen voor huishoudens 
met kinderen. 
De regering Lubbers heeft ook de KB niet 
ongemoeid gelaten. In 1983 en 1984 wer
den de KB-bedragen bevroren, d.w.z. niet 
aan de prijsontwikkeling aangepast (in 
1983 gebeurde dat op 1 januari nog wel 
voor het eerste en tweede kind, maar dat 
later ook niet meer). Op 1 juli 1983 werden 
de KB-bedragen bovendien met 1% ver
laagd. Het bevriezen van de KB-bedragen 
in 1984 betekende- gezien de prijsstijging 
in dat jaar- voor de betrokken gezinnen 
een koopkrachtachteruitgang van 2,55%. 
De regering wilde de KB ook in 1985 weer 
bevriezen. Per 1 juli '85 blijft de prijscom
pensatie (ca. 0,5%) achterwege. 
Binnen de groep KB-ontvangers gingen 
m.n. de huishoudens met jonge kinderen 
er nog eens extra op achteruit, omdat de 
regering Lubbers besloot de KB 'leeftijds
afhankelijk' te maken. Dat betekent dat een 
huishouden met een kind (kinderen) van 0-
5 jaar nog maar 70% van het KB-basisbe
drag zal ontvangen, die met kinderen van 
6-11 jaar 100% en met kinderen van 12-17 
jaar 130%. De regeling wordt stapsgewijs 
ingevoerd, maar in 1984 gingen huishou
dens met kinderen van 0-5 jaar al naar 
90% van het basisbed rag. 
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Premies 

Als men van het bruto-inkomen de diverse 
te betalen premies voor de volksverzeke
ringen en de werknemersverzekeringen 
aftrekt komt men op het belastbaar inko
men, dat de basis vormt voor de inkomens
en loonbelasting. De premie-verdeling in 
1983 en 1984 was als volgt: 

Premie11 

AOW21 
AWW 
WAO (gemiddeld) 31 
Wg 
AWF41 

ZW (gemiddeld) 5 ' 

ZFW61 

Totaal premies 
Franchise WAO 

1983 
11,65 

1,35 
6,30 
0,50 
4,10 
1,00 
4,90 

29,80% 
!94,-

1984 
11,60 

1,50 
6,55 
0,56 
2,45 
1,00 
4,85 

28,51% 
/91,-

1) in procenten van het premieplichtig inkomen; 
2) Volgens SZW is de premiestijging AOW het gevolg 
van het toenemend aantal bejaarden en dus niet van een 
verhoging van de AOW-uitkeringen, want die waren er 
niet. Integendeel (zie: verderop). Gezien de voortgaande 
'vergrijzing' van de bevolking wordt voor de toekomst 
een verdere stijging van de AOW-premie veJWacht; 
3) Zowel in 1983 als in 1985 heeft een verschuiving 
plaats gevonden van het werkgeversdeel in de WAO-pre· 
mie naar het werknemersdeel. De werkgevers hoeven nu 
nog maar (marginaal) 0,15% van de WAO-premie te 
betalen en de werknemers 16%. Gemiddeld ligt de 
betaalde WAO-premie voor werknemers veel lager, 
vanwege de zgn. franchise in de WAO-premie (die 
overigens in 1984 verlaagd werd). Dit betekent dat men 
bijv. in 1984 over de eerste f 91,· van het dagloon geen 
WAO-premie hoeft te betalen. Dus iemand met een 
minimum-loon of daarop gebaseerde uitkering betaalt 
bijna geen WAO-premie; 
4) Onder de kop 'AWF' vallen ç!e werkloosheidspremies. 
Deze daalde in 1984. In 1983 vond nog een verschuiving 
plaats vn het werkgeversdeel in deze premie naar de 
werknemers, wat voor de werknemerspremie t.o.v. 1982 
een stijging van 0,8%-punt betekende; 
5) de maatregelen m.b.t. de Ziektewet in 1985 worden 
verderop besproken. In 1985 zouden de werknemerspre
mies, volgens de regering, met ca. 0,8% dalen. 

Loon en inkomstenbelasting 

In 1984 vonden belastingverhogingen 
plaats die vooral de hogere inkomensgroe
pen troffen. Volgens SZW betekende dat 
voor de inkomensgroepen tot 2x modaal 
een koopkrachtverlies van 0,5-1 %; boven 
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2x modaal kostte het 2-2,5%. Tot de maat
regelen behoort ook de Tweeverdienerswet 
(individualisering van de belastingen). 

Het nominale netto-loon (besteedbaar in
komen) 

Het nominale netto-loon van een modale 
werknemer lag in 1982 op ca. f 28.000,-. 
Voor de diverse typen huishoudens was 
de situatie in oktober 1983 als volgt: 

Type huishouden Netto-weekloon 
(guldens) 

419 Ongehuwd; tot 35 jaar 
Ongehuwd; 35 jaar en ouder 
Gehuwd; zonder kinderen 
Gehuwd; 1 kind 
Gehuwd; 2 kinderen 
Gehuwd; 3 kinderen 
Gehuwd; 4 kinderen 

435 
454 
476 
512 
548 
591 

In 1983 en 1984 zijn de nominale netto-lo
nen ongeveeer gelijk gebleven. De regering 
zei te streven naar een geringe stijging van 
de netto-lonen in 1985, m.n. voor de inko
mens in de collectieve sector (ambtenaren
salarissen en uitkeringen). 

Reële netto-loon 

Van 1983-1985 werd in de meeste CAO's 
geen prijscompensatie betaald. Dat bete
kende, bij prijsstijgingeng van ca. 3% in 
zowel 1983 als 1984, een koopkrachtverlies 
van 2,5% in 1983 en van ca. 2% in 1984. In 
1983 werd het koopkrachtverlies voor ca. 
0,5% gecompenseerd door premie- en 
belastingverlichting, in '84 voor ca. 1 ,3%. 

Tertiare lonen/inkomens 

Hier gaat het in feite om het bestedingspa
troon van huishoudens en om de mate 
van gebruik van door de overheid gesubsi
dieerde goederen en diensten en om extra 
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betalingen aan de Staat. Statistische infor
matie is maar beperkt voorhanden. Beste
dingspatronen blijken overigens door de 
jaren heen weinig te veranderen. 
Volgens het CBS-Budgetonderzoek 1980 
werd door een huishouden gemiddeld 
30% van de consumptieve uitgaven aan 
wonen uitgegeven. Het aandeel van de 
woonlasten in het totale bestedingspakket 
van een huishouden blijkt te dalen naar
mate het inkomen toeneemt. 
Uit het Woonbehoefteonderzoek 1979 
(door het SCP in 1981 bewerkt) komt naar 
voren dat een huishouden met een bruto
inkomen van minder dan f 20.500,- (in 
1981) relatief veel uitgaf aan huur, verwar
ming en verlichting, en relatief weinig aan 
ontwikkeling en ontspanning (m.n. relatief 
weinig aan vakantie en reizen). 
Volgens het CBS namen de huurlasten in 
1984 bij een netto-jaarinkomen van minder 
dan f 17.000,- 19,9% van het nominale 
netto-inkomen in beslag; bij een netto
jaarinkomen van meer dan f 34.000,- was 
dat slechts 10,3%. D.m.v. huursubsidie kan 
deze zgn. huurquote voor de lagere inko
mens weer enigszins gedrukt worden tot 
gemiddeld 13,1%. In 1982i3 ontvingen 
628.800 huishoudens huursubsidie. 
Het zijn vooral ook de huren en de overige 
woonlasten die in de periode-Lubbers flink 
gestegen zijn. Het Fin. Dagblad van 21 
februari 1985 laat dat door het volgende 
staatje, wat betreft de huren, ook duidelijk 

zien: 

Indexcijfer 
gezinsconsumptie 1982 1983 1984 

Voedingsmiddelen 112 112 117 

Kleding & Schoeisel 108 108 110 

Huurwoningen 117 127 137 

Naast de huursubsidie treffen we in de terti
aire sfeer onderwijssubsidies en studiefi
nanciering aan (beide van 1982-1985 ver
slechterd). Ook de gezinsverzorging en de 
kinderdagverblijven vallen eronder. Maar 
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ook aan goederen gebonden belastingen 
als BTW en accijnzen- die zich volgen SZW 
niet voor inkomenspolitieke doeleinden le
nen - behoren ertoe. Volgens SZW richt het 
subsidiebeleid t.a.v. de diverse overheids
voorzieningen zich op de lagere inkomens
klassen, maar daar is, gezien bijv. de ver
slechtering van de huursubsidiegregeling, 
weinig van te merken. In 1985 waren er in 
de tertiaire sfeer o.a. de volgende lasten
verzwaringen: verhoging van de aardgas
prijs met 3,6 cent; verhoging van de tarie
ven openbaar vervoer; schoolgeldheffing. 

Inkomensverdeling 

Om enige typering te geven over wie we zo
al in de diverse inkomensklassen aantreffen 
het volgende overzichtje. Het betreft netto

inkomens: 
1) rond het minimum-inkomen: alleen

staande AOW'ers, thuiswonende jonge
ren; alleenstaande bijstandontvangers; 

2) inkomens tot modaal: gehuwde AO
W' ers, werknemers met 2 kinderen en 
minimum netto-loon, idem uitkeringsge
rechtigden, éénoudergezinnen, deel van 
de arbeidsongeschikten, werklozen; 

3) modaal tot 2x modaal: meeste werkne
mers, deel van de arbeidsongeschikten 

4) meer dan 2x modaal: tweeverdieners. 

Het minimumloon 

Het minimumloon is de spil waaromheen 
het socialezekerheidsstelsel is opgebouwd. 
De AOW en de Bijstandsuitkeringen zijn er 
direct op gebaseerd. Voor de andere soor
ten uitkeringen en de lonen is het de drem
pel (vangnet) waaronder men niet kan 
zakken. De minimum uitkeringen zijn netto 
gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, 
d.w.z. aan het laagste (nominale) netto-in
komen van een volwassen werknemer met 
een volledige dienstbetrekking. Ca. 6% van 
de werknemers van 23-64 jaar zit op het 

minimumloon. 
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Sinds 1981 bestaat ook het fenomeen van 
de 'echte minima'. Dat zijn mensen die 
naast het minimumloon/uitkering geen 
enkele andere bron van inkomsten hebben. 
In 1981 ging het om 312.000 mensen, in 
1984 om 643.000 mensen. Zij kwamen in 
aanmerking voor de zogenaamde éénmali
ge uitkering, die in 1982 voor het eerst 
verstrekt werd. Als men meerdere jaren 
achtereen op dit (per huishoudenstype 
verschillende) sociale minimum zit wordt 
men gerekend tot de categorie 'meerjarige 
echte minima'. 
Van 1982-1984 daalden de reële netto-mi
nimumlonen met ca. 10%. Voor de echte 
minima werd dit gedeeltelijk gecompen
seerd door de éénmalige uitkeringen in 
1982, 1983 en 1984. In 1985 wilde de rege
ring de uitkering alleen nog maar aan 
meerjarige echte minima verstrekken om
dat, haars inziens, de reële netto-mini
mumlonen dit jaar iets zullen stijgen. Via 
de Tweede Kamer werd daar uiteindelijk 
een koudetoeslag van gemiddeld f 150,
in 1985 aan toegevoegd. 
De achteruitgang in koopkracht van het 
minimumloon werd vooral veroorzaakt 
door het in 1983 en 1984 bevriezen van de 
minimumlonen (dus geen prijscompensatie 
meer). Ook werden de minimumlonen in 
die jaren niet aangepast aan de gemiddelde 
loonstijging in de bedrijven, m.a.w. het 
koppelingsmechanisme werd- volgens de 
regering 'tijdelijk'- losgelaten. Het koop
krachtverlies als gevolg van het bevriezen 
van de minima bedraagt in 1985 meer dan 
1%. 

Uitkeringen 

Het totaal aantal uitkeringsgerechtigden 
steeg van ca. 2,9 miljoen (27% van het 
aantal huishoudens) in 1980 tot ca. 3,5 
miljoen in 1983 (37%). Ca. 2,4 miljoen van 
hen (77%) zitten op het minimumloon (o.a. 
alle AOW-ers) en ondergaan dus de gevol
gen van de maatregelen ten aanzien van 
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het minimumloon. Voor de bovenminimale 
uitkeringen (die we alleen in de WAO en 
de WW/WWV vinden) werden in 1984 de 
bruto-uitkeringen in procenten van het 
laatst verdiende loon eerst met ca. 9% 
verlaagd en daarna teruggebracht tot 70% 
van het laatst verdiende loon (per 1 januari 
1985). Dat laatste betekende dat alle uitke
ringen boven het minimumerf 103,-tot f 
256,- per maand op achteruitgingen. Voor 
de netto-minimumuitkeringen had dat 
geen gevolgen. 
De bezuinigingen op de uitkeringen komen 
niet helemaal bij de overheid en de sociale 
fondsen terecht, vanwege de zogenaamde 
weglekeffecten. De verlaging van de uitke
ringen leidt namelijk tot een groter beroep 
op inkomensafhankelijke subsidies (indivi
duele huursubsidie, studietoelagen, enz.) 
en tot een geringere opbrengst van in
komensafhankelijke bijdragen (bij bijvoor
beeld gezinsverzorging en rechtshulp). 
Ook in 1985 worden de uitkeringen niet 
aangepast aan de loonstijging in de bedrij
ven, wat een koopkrachtverlies van ca. 1% 
zal betekenen. 

WW/WWV 

Volgens de Nota Financiering Sociale 
Zekerheid uit 1985 lag het aantal mensen 
met een werkloosheidsuikering in 1983 op 
644.000 (in 1984: ca. 825.000). Dat was als 
volgt verdeeld: 

WW (korter dan 6 maanden werkloos) 
134.000 

WWV (1/2-21/2 jaar werkloos) 255.000 
RWW (langer dan 2112 jaar werkloos of 
nooit aan het werk geweest- schoolverla
ters) 

255.000 

644.000 
Ca. 99.000 mensen met een WW/WWV-uit
kering en alle RWW-ers boven 23 jaar 
zitten op het minimuminkomen (wisselend 
per type huishouden). In 1983 werd de 
RWW voor thuiswonende 16- en 17- jarigen 
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afgeschaft en verviel het recht op WWV 
voor personen beneden 23 jaar. 

Het modale dagloon in de WWV is in 1984 
sterk gedaald. Dat is o.a. een gevolg van 
het feit dat per 1 januari 1984 het werkge
versdeel van de ZFW-premie (Ziekenfonds) 
gedeeltelijk door de werknemer betaald 
moet worden. Dat betekent voor een mo
dale WWV-er een extra koopkrachtvermin
dering van 2%. Vanwege de netto-netto
koppeling heeft dat geen consequenties 
voor het minimumdagloon in de WWV. En 
de WWV-er met een maximumdagloon zit 
niet in het ziekenfonds en betaalt dus geen 
ZFW-premie. 
Op 1 juli volgde toen, vooruitlopend op de 
uiteindelijk verlaging van de WW/WWv
percentages tot 70% van het laatst ver
diende bruto-loon per 1 januari 1985, een 
extra korting op de daglonen van de bo
venminimale uitkeringen van 3%. In totaal 
werd in 1984 voor 6% op de daglonen 
gekort (WWV: 3%). Op 1 januari 1985 
volgde dan de verlaging tot 70% van het 
laatst verdiende loon. De WW/WWV-uitke
ringen leverden hiermee gemiddeld ca. 2% 
aan koopkracht in (modaal). In één klap 
kwam 15-20% van de werklozen op het 
minimum terecht (1-15% zat er al op). 

WAO/AWW 

Volgens het CBS bedroeg het aantal ar
beidsongeschikten in 1983 ca. 730.000 
mensen, als volgt verdeeld: 

WAO 
AAW 
(zelfstandigen; arb. ongeschikt) 
Overigen 

1983 
548.500 

46.000 

(o.a. mensen in soc. werkplaatsen) 135.000 

729.500 

De meeste arbeidsongeschikten zijn al wat 
ouder. Ca. 108.000 (21%) van hen zit op 
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het minimum. Volgens de Nota Financie
ring Soc. Zekerheid '85 gaat het voor een 
aanzienlijk deel (de Nota spreekt van 50%) 
om geheel of gedeeltelijk werklozen. Zo'n 
constatering, die op geen enkel bewijs 
berust, is natuurlijk bedoeld om de weg te 
bereiden voor de herziening van het sociale 
zekerheidsstelsel. Die 50% komt dan ook 
steeds weer terug. 
Eén van de zaken waar ook WAO' ers in de 
periode Lubbers mee te maken kregen 
was de afbouw van de WAM, die garan
deerde dat de WAO-uitkeringen aangepast 
werden aan de koopkrachtontwikkeling 
voor werknemers. Dat leidde in 1982 en 
1983 tot verlaging van de daglonen. Ook 
besloot de regering Lubbers alle mogelijk
heden voor WAO' ers voor het toepassen 
van arbeidsongeschiktheidsaftrek in de 
loon- en inkomstenbelasting af te schaffen. 
Ook dat droeg bij tot de forse daling van 
het dagloon van de modale WAO' ers met 
7,4%. 
In 1984 volgde dan, evenals bij de WW/ 
WWV, de verlaging van het dagloon met 
in totaal 6% (vooruitlopend op de uiteinde
lijke verlaging van de bovenminimale 
uitkeringen tot 70% van het laatst verdiende 
loon). Volgens een brief van SZW d.d. 4 
mei 1984 gaat het in 1984 om een achter
uitgang van 'slechts' ca. f 100,- per maand 
(-6,5%). In werkelijkheid bleken WAO'ers er 
in de meest extreme gevallen f 212,- op 
achteruit gegaan te zijn. 
Per 1 januari 1985 is dan de verlaging van 
de bovenminimale uitkeringen WAO tot 
70% van het laatst verdiende loon ge
volgd. 

AOW/AWW 

Het aantal mensen in de AOW/AWW be
droeg in 1983 ca. 1,6 miljoen waarvan ca. 
1,3 miljoen in de AOW. Ca. 90% van hen 
heeft (volgens de Nota Financiering Sociale 
Zekerheid) naast de AOW, inkomsten uit 
andere bronnen (bijv. uit vermogen of 
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aanvullende pensioenen). De AWW (in 
1983 ca. 300.000 mensen) is bedoeld voor 
weduwen en wezen. 
De AOW/AWW-pensioenen zijn op netto
basis gekoppeld aan het wettelijk mini
mumloon. Alleenstaande AOW' ers ontvan
gen 70% van het wettelijk minimumloon, 
éénoudergezinnen 90% en gehuwden en 
samenwonenden 100%. 
Gemiddeld is de AOW-uitkering van 1982-
1984 reëel met ca. 8,5% gedaald. In 1984 
lag de netto AOW-uitkering voor onge
huwden op f 1038,38 per maand (excl. 
vakantietoeslag) en voor gehuwden op f 
1554,05 per maand. Een weduwe zonder 
kinderen ontving f 1013,65 per maand 
(excl. vakantietoeslag). 
Ook de bejaarden en weduwen werden 
dus door de regering Lubbers met voor 
hen nadelige maatregelen geconfronteerd. 
Gehuwde AOW' ers met een aanvullend 
pensioen werden al in 1983 getroffen door 
de afschaffing van de mogelijkheden voor 
bejaardenaftrek in de inkomstenbelasting. 
Evenals het minimumloon (zie: aldaar) 
werden de AOW-uitkeringen in 1983 en 
1984 bevroren. Door premiedalingen is het 
nominale netto AOW-bedrag van 1980-1984 
wel gestegen, maar dat is door de prijsstij
gingen ongedaan gemaakt. 

Bijstand 

In de Bijstand zitten RWW' ers (zie ook: 
WW/WWV) en voor de rest merendeels 
alleenstaande vrouwen. Het is bedoeld 
voor mensen die geen enkele andere bron 
van inkomsten meer hebben. In 1983 zaten 
547.000 mensen in de Bijstand, waarvan 
292.000 buiten de RWW. Van deze laatste 
groep bestond ca. 45% uit gescheiden 
vrouwen jonger dan 65 jaar. Zowel het 
niveau als de ontwikkeling van het mini
mum in de Bijstand is netto gelijk aan die 
van het minimumloon. De koopkrachton
twikkeling van de Bijstandsuitkeringen is in 
grote lijnen gelijk aan die van het reële 
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netto minimumloon. Naast de AOW' ers 
kwamen de éénmalige uitkeringen voorna
melijk bij de bijstandsontvangers terecht. 
In 1985 werd de beruchte voordeurdelers
korting voor bijstandsontvangers van 
kracht. Ook wordt de mogelijkheid om 
eventueel van een woonkostentoeslag 
(soort huursubsidie voor bijstandsont
vangers) gebruik te maken ingeperkt. De 
bijstandsuitkering voor een alleenstaande
,ouder dan 23 jaar, bedraagt per 1 januari 
1985 nettof 1029,90 per maand (excl. va
kantietoeslag). 

Ziektewet 

In 1983 zaten er gemiddeld 231.000 mensen 
per dag in de Ziektewet. Ca. 87% van de 
werknemers kreeg bij ziekte 100% van het 
netto-loon doorbetaald (80% van het Rijk; 
20% van de werkgever). In 1985 heeft de 
regering Lubbers enkele belangrijke veran
deringen in de Ziektewet doorgevoerd. Het 
door het Rijk te betalen uitkeringspercenta
ge is namelijk teruggebracht van 80% naar 
75% en gaat per 1 januari 1986 naar 70%. 
Verder moeten over de uitkering bij ziekte 
nu premies betaald worden. Wel wisten de 
meeste werknemers- via de CAO's- een 
bovenwettelijke compensatie van de werk
gevers af te dwingen. 

Conclusie 

De verlaging van alle inkomens in de 'peri
ode Lubbers' overziende, kan men gerust 
spreken van een nationale verarming. Het 
'oogstjaar' voor deze regering was 1984.1n 
totaal zij de netto-inkomens van 1982-1984 
reëel met minimaal 6% (alleen maar geen 
prijscompensatie) tot in sommige gevallen 
met meer dan 20% gedaald. Voor sommige 
WAO-inkomensgroepen of huishoudtypen 
gaat het om een enorme inkomensachter
uitgang, maar ook werklozen, ouden van 
dagen, bijstandsontvangers zijn bijzonder 
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zwaar getroffen. Met name dienen hier 
ook de jongeren genoemd te worden die 
de ene verslechtering na de andere te 
verwerken kregen. 
De ellende begint natuurlijk bij het uit
gangspunt van deze regring dat op de 
overheidsuitgaven voor sociale zekerheid 
besnoeid moet worden. Daarmee gaan 
andere mogelijke posten voor bezuinigin
gen (defensie, ongerichte bedrijfssteun, 
enz.) uit het gezichtsveld verdwijnen en 
wordt er alleen nog maar gekissebisd over 
de vraag welke inkomenscategorieën het 
meest resp. het minst gepakt moeten wor-
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den. Het mededogen met de minima lijkt 
daarbij ontroerend, maar- zoals we zagen 
-is juist ook het minimumloon (de basis 
van het socialezekerheidsstelsel) flink 
gepakt. De éénmalige uitkeringen waren 
slechts een doekje voor het bloeden. 
Tenslotte: het is niet alleen verarming van 
de bevolking waar het om gaat, hoewel 
dat al erg genoeg is. Het gaat echter ook 
om niet onaanzienlijke gevolgen voor de 
nationale economie. Kortom: deze regering 
is voor ons slecht en voor ons land nu en 
in de toekomst slecht, en moet dus ver
dwijnen en niet terugkomen. 

Pim Juffermans 

geraadpleegde bronnen: 
- stukken Ministerie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (1982-1985) 
CBS: 'Statistiek Zakboek 1984' 
Sociaal Cultureel Planbureau: 'Berekend 
Beleid' (februari 1985) 
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DE NEDERLANDSE 
BOURGEOISIE IN EEN 
PERIODE VAN CRISIS EN 
STAGNATIE deel1 

'Wel, ik heb voor alle zekerheid de rede
voering van de heer Lubbers er nog eens 
op nageslagen en ik kan u plechtig de 
verzekering geven dat als hij van de Noord
pool komt en ik van de Zuidpool, wij elkaar 
toch als het gaat om het concrete beleid 
van vandaag, op de evenaar ontspannen 
de hand reiken'. 
Aan het woord is drs J. Den Uyl op de 
openbare ledenvergadering van het Ne
derlands Christelijk Werkgeversverbond 
op 1 oktober 1974 in de Stadsschouwburg 
te Nijmegen. Tien jaar na dato is van die 
ontspannen sfeer niet veel meer te merken. 
De veranderingen zijn er dan ook naar 
geweest. Nationaal en internationaal heeft 
zich een omwenteling voltrokken in het 
denken van de leidende politieke en eco
nomische kringen. Eind 70-er jaren waren 
het de republikeinen onder Reagan en de 
Engelse conservatieven die radicaal braken 
met het naoorlogse model van crisisbe
strijding, waarbij zij zich beriepen op mo
netaristen als Friedman. In een later stadi
um werden die landen gevolgd door West 
Duitsland en Frankrijk. De scherpe koers
wijziging in Frankrijk (1983) betekende dat 
de economische politiek van de (grote) 
kapitalistische landen steeds meer gesyn
chroniseerd is, en dat een tastbaar alterna
tief niet langer meer ter beschikking staat. 
Ook Nederland heeft zich in het liberale 
bestel gevoegd. Die nieuwe orientatie is in 
hoofdzaak samen te vatten in het woord 
'aanpassing', waarvan verminderde aan-

dacht voor de werkloosheid, geen sturing 
van de economie, en absolute prioriteit 
voor inflatiebestrijding weer de kern vormt. 
Er wordt steun gegeven aan uitkeringsge
rechtigden, noodlijdende bedrijven, boe
ren, zoveel als onvermijdelijk is om een 
volledige ineenstorting te beletten, en een 
politieke storm te voorkomen, maar van 
een grootscheepse actie tegen de gevolgen 
van de crisis is geen sprake. Crisis en 
werkloosheid worden gebruikt om de 
invloed van de vakbeweging terug te drin
gen, inkomensverschillen te vergroten, 
oude machtsposities te herstellen,de soci
ale verzorgingsstaat te ontmantelen en 
traditionele besluitvormingsprocessen aan 
de kant te zetten. 
De maatschappelijke weerstanden tegen 
het no-nonsense beleid zijn groot, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de groeiende aan
hang van de Partij van de Arbeid in de 
verkiezings-polls. Van de kant van de rege
ringspartijen CDA en WD komen vertege
waardigers echter om beurt verklaren dat 
de huidige coalitie en in het bijzonder het 
gevoerde beleid ook na de verkiezing van 
1986 voortgezet moet worden. Voor het 
CDA een opmerkelijke keuze vooraf, die 
Trouw onlangs het commentaar on lokte, 
dat die partij haar klassieke 'lood-om-oud-ij
zer theorie' kennelijk vaarwel heeft gezegd, 
en uit lijkt te gaan van een tweedeling. 
Tegenover die visie staat weer een andere, 
die meent dat het appelleren in CDA-kring 
aan een tweedeling vooral ten doel heeft 
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de Partij van de Arbeid op voorhand tot 
concessies te dwingen en tegelijkertijd de 
WD tot meer inschikkelijkheid te pressen. 
Veel zou er dus nog open liggen. 
Of die theorie juist is, waag ik te betwijfelen. 
Met Trouw ben ik van mening dat de twee
deling, dat wil zeggen: opdeling van de 
politieke verhoudingen langs sociaal-eco
nomische scheidslijnen, wel degelijk een 
realiteit aan het worden is, en dat de ruimte 
voor concessies (ter rechterzijde) gering te 
noemen is. Aan de hand van langere ter
mijn ontwikkelingen wil ik die stelling illu
streren. 

Het kabinet van Agt en de nieuwe tijd
geest 

1977 zal in de politieke geschiedenis van 
ons land altijd wel een merkwaardig jaar 
blijven. De Partij van de Arbeid behaalde 
de grootste verkiezingsoverwinning uit 
haar historie, maar bleef tot haar verbijste
ring en ontzetting buiten de regering. Ge
forceerd door het trio Van Agt, Duynstee 
en van der Grinten trok rechts met een 
parlementaire meerderheid van slechts 
twee stemmen de macht naar zich toe en 
zou vier jaar lang in het zadel blijven zitten. 
De absurditeit van de hele situatie werd 
nog eens onderstreept door het kabinet 
Van Agt zelf, dat zonder een krimp het 
bijna akkoord tussen PvdA en CDA (Memo 
11) tot zijn eigen program verhief. In plaats 
van het 'puinruimen' waar VVD-voorman 
met voorliefde over sprak, voerde zijn 
partij een sociaal-democratisch getint 
program uit. Ondanks de schijn van het 
tegendeel zou het echter een misrekening 
zijn, te denken dat rechts louter onder druk 
van de omstandigheden handelde. Volgens 
mij is de stelling verdedigbaar dat burgelij
ke politici zich beter rekenschap geven van 
het nieuwe in de ontstane situatie dan hun 
politieke tegenstrevers. In dit verband is 
het parlementaire debat over de regerings
verklaring van het kabinet-Van Agt I nog 
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steeds het bestuderen waard. Bij monde 
van de toenmalige fractie-leider Rietkerk 
beoordeelde de WD de wisseling van de 
wacht niet als een 'politiek incident' maar 
als de 'afsluiting van een periode''. Onder 
verwijzing naar Engeland en Frankrijk, 
waar een strijd geleverd werd over de 
consequenties van het 'voortdurende 
overheidsingrijpen in de samenleving' 
lanceerde de liberaal een aanval op de 
naoorlogse ontwikkeling. Retorisch vroeg 
hij zich af, of 'we niet voor een fatale grens 
(staan) waarvan overschrijding verlies van 
vrijheid tot gevolg zal hebben?' 
Hoewel Rietkerk in zijn woord dus aansloot 
op de idee van de verzorgingsstaat, valt bij 
nadere bestudering zijn exposé toch te 
zien als een publiekelijke verklaring waarin 
afstand genomen wordt van het Keynesi
aanse compromis. 
Rietkerk zegt dat zelf ook met zoveel woor
den. 'Men begrijpe mij goed: socialisten, 
liberalen en christen-democraten hebben 
aan die ontwikkeling (d.w.z. dat met de 
gestage opbouw van de verzorgingsstaat 
het bureaucratisch gehalte van de samen
leving evenredig is toegenomen: GL) mee
gewerkt. leder stond als het ware zonder 
kritiek de toenemende bureaucratisering 
gade te slaan, als gold het een natuurver
schijnsel en voelde zich - in het beste geval 
- machteloos. Nu begint het tij te keren.' 
De strategie die de liberalen vervolgens 
tegenover de kersverse coalitie ontvouw
den was er een van lange adem. Het kabinet 
had tijd nodig en moest de conservatieve 
tekenen des tijds weten te gebruiken om 
zich een voldoende solide machtsbasis te 
verschaffen. Rietkerk nogmaals 'Als het 
kabinet zijn tijd verstaat zou het wel eens 
op een breder maatschappelijk draagvlak 
kunnen steunen, dat menigeen in dit huis 
vermoedt en het kabinet wellicht zelf ver
wacht.' 
Mocht het kabinet-Van Agt echter de voor
bode zijn van de nieuwe tijdgeest, de vraag 
of zonder instemming van de vakbeweging 
en sociaal-democratie geregeerd kan wor-
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den, was onder de verhoudingen van 1977 
meer dan een academische kwestie. Scherp 
vinden we dit dilemma geformuleerd in 
Aantjes' bijdrage aan het zelfde debat. 
'We hechten aan een grote mate van con
tinuïteit in het sociale beleid' hield hij de 
regering Van Agt voor, 'en dit geldt met 
name voor het sociale beleid'. En liet hij 
erop volgen: 'Wat wij samen in ons land in 
de geweldig moeilijke situatie kunnen 
doen hangt van ons allen af, van het beleid 
van de regering, ook van de eerlijke maar 
kritische loyaliteit van de regeringspartijen, 
ook van de zakelijke houding van de oppo
sitie en ook van alle groepen in de samen
leving. Mocht het vorige kabinet nogal 
eens moeite hebben gehad de lijnen naar 
de ondernemerswereld open te houden, 
waarbij haperingen waarlijk niet altijd de 
schuld van het kabinet waren, zo is het 
duidelijk dat dit kabinet er zorgvuldig op 
zal moeten toezien, dat de kanalen naar de 
werknemers niet verstopt raken'. 
Gegeven het precaire machtsevenwicht en 
gelet op de te verwachten vijandige opstel
ling van de vakbeweging, in het bijzonder 
de FNV, zou ongetwijfeld veel afhangen 
van de manier waarop het ministerie van 
Sociale Zaken bemand ging worden. Boer
sma, de gedoodverfde minister van Sociale 
Zaken in het kabinet-Den Uyl 11 viel op 
voorhand af, maar desondanks slaagde de 
CDA-top erin personen met een identieke 
achtergrond te recruteren. Als staatssecre
taris werd L. de Graaf aangezocht, verant
woordelijke man binneAn het CNV voor 
sociale zekerheid en tweede man in de 
hierarchie. De leiding van het departement 
kwam in handen te liggen van de eveneens 
uit het CNV voortgekomen W. Albeda. Als 
we verder bedenken dat De Koning, in het 
kabinet Van Agt minister van ontwikke
lingssamenwerking, ook een oud-CNV'er 
was, dan had het CDA zich in ieder geval 
verzekerd van goede communicatiekanalen 
maar de christelijke vakbeweging. Terzijde 
zij hier opgemerkt dat met uitzondering 
van Den Uyl (1982) gedurende de crisisjaren 
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ex-CNV'ers en voormalige ARP-ers het 
ministerie van Sociale Zaken geleid hebben. 
Om preciezer te zijn gaat het hier om een 
groep beleidsmedewerkers van het CNV 
uit de jaren vijftig/begin zestig. 
In de persoon van Albeda had het CDA 
ongetwijfeld een man gevonden die aan 
de vereisten van dat moment voldeed. Hij 
gold als een expert op het terrein van de 
arbeidsverhoudingen, genoot een grote 
faam als bemiddelaar ('het vlees geworden 
overlegmodel', om Lubbers te citeren) en 
kon als 'socialistenvriend' zeker op krediet 
rekenen bij PvdA en vakbeweging. Over de 
positie van Albeda in het kabinet-Van Agt 
schrijft dr. Puchinger in zijn boek 'In gesprek 
met het kabinet-Van Agt' (1980) het vol
gende: 'Prof. W. Albeda is ongetwijfeld 
kwa departement en vanwege de politieke 
constellatie een sleutelfiguur in het kabinet
Van Agt. Dat was hij al bij de formatie en 
hij is het nu nog, nu het kabinet al meer 
dan 1,5 jaar aan het werk is. ( ... ) als hij het 
niet ziet zitten dan is het kabinet in zijn 
beleid vermoedelijk onherstelbaar geha
vend.' En op een andere plaats .. .'met Albe
da op Sociale Zaken heeft het CDA een 
van zijn knapste en meest overtuigde soci
ale voormannen in het voorste gelid ge
plaatst, waarmee een deel vandit beleid is 
getekend en getekend zal blijven zolang hij 
de portfeuille van Sociale Zaken beheerst'. 
Hoezeer Puchinger met zijn voorspelling 
de kern van de zaak geraakt heeft, blijkt 
wel uit de gebeurtenissen van voorjaar 
1980. In die periode raakten een drietal 
ontwikkelingen met elkaar in kritische 
verbinding en stimuleerden een scheiding 
der geesten bij de bourgeoisie. Dat was a) 
de tweede oliecrisis, b) de havenstaking en 
de maartacties, en c) het aftreden van 
Andriessen als minister van financiën. 
Albeda speelde daarin, zoals we zullen 
zien, een essentiele rol. 

De tweede oliecrisis 

Fortuyn (1983) kenschetst de periode 1973-
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1983 als een periode van herstructurering 
en stagnatie2 • Vanuit het oogpunt van de 
conjunctuur verdeelt hij die jaren onder in 
drie sub-perioden: 
a) 1973-1977 crisisverschijnselen, maar 

handhaving van de economische groei; 
b) 1977-1979 verdieping van de crisis en 

vermindering van de economische 
groei, en; 

c) 1979-heden(1983) crisis en stagnatie 
van de economische groei. 

Uit de onderverdeling valt op te maken dat 
het kabinet-Van Agt halverwege de rit 
geconfronteerd werd met een verscherping 
van de crisis (olieprijzen). 
De verwachtingen waarop Bestek'81 geba
seerd waren, bleken te optimistisch. Een 
aanwijzing voor de relatieve scherpte van 
de crisis geven de werkloosheidscijfers. 
Opgelopen van 200.000 in 1973 tot 210.000 
in 1979, steeg het aantal explosief vanaf 
1979 en kwam boven de 400.000 in 1981 
(soc. mndstat. cbs. 82/1 ). Absoluut en 
relatief nam de industriële werkgelegen
heid in het totaal af. Samen met de daling 
van het productievolume, onderbezetting 
en dalende investeringsquotes bracht dit 
de Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid ertoe te spreken over 'de-indu
strialisatie'. 
Op het moment dat de crisis een nieuwe 
fase leek in te gaan, zagen kabinet en 
werkgevers zich geconfronteerd met een 
groeiende arbeidsonrust. Eind 1979 brak in 
Rotterdam een 'wilde' staking uit, die 's 
werelds grootste haven wekenlang plat 
zou leggen, en kwa eisen het matigingsbe
leid dreigde te doorbreken. Hoewel de 
staking in een sfeer van verbittering en 
desoriëntatie eindigde, en dat niet het 
minst door de houding van FNV en PvdA 
die een 'cordon sanitair' om de stakers 
legden, en hen verweten de solidatiteit 
met de niet-actieven te willen doorbreken, 
ging van de beweging als zodanig toch 
een sterke impuls uit op het discussiekli
maat binnen de FNV en aangesloten bon
den over het arbeidsvoorwaardenbeleid 

275 

voor 1980. De FNV kwam met een looneis. 
Wat dat betekende, mag bekend veronder
steld worden. Het kabinet-VanAgt vond 
die te ver gaan en plaatste de vakbeweging 
voor de keus: vrijwillig inbinden of anders 
een loonmaatregel. Het een noch het ander 
was op dat moment echter acceptabel, 

1 waarmee de (lang verwachte) confrontatie 
onvermijdelijk was geworden. 
De acties van de FNV, voorjaar 1980, waren 
om de politicoloog Stuurman te citeren41 

'een teken van macht en machteloosheid 
tegelijkertijd'. De actiebereidheid was groot, 
de FNV bleek in staat een enorme hoeveel
heid mensen te mobiliseren, het gebruik 
van het stakingswapen tegen de regering 
was een daad van politieke betekenis, 
zoals Van Agt met zijn uitspraak dat de 
FNV zich tegen de maatschappelijke orde 
zelf keerde, nogeens onderstreepte. Maar 
de zwakte school in het perspectief, omdat 
weinig helderheid bestond over de strategie 
die gevolgd moest worden op het ogenblik 
dat het Parlement de regering zou steunen, 
hetgeen een heel reële inschatting was. De 
interne zwakte van de beweging werd 
nogeens geaccentueerd door het feit, dat 
de acties voor de FNV-leiding - en dat gold 
in het bijzonder voor de Industriebond
een opgedrongen karakter hadden; uitloper 
van de Rotterdamse havenstaking. Reeds 
spoedig na de grote manifestatie op de 
Dam waar tienduizenden aan deelgenomen 
hebben, zat de hele beweging in een im
passe. Binnen de FNV, die toch al behoorlijk 
aangeslagen was door de havenstaking, 
traden scherpe meningsverschillen op 
over de koers (Voedingsbond versus Indu
striebond) en ontstond vervolgens een 
ernstige vertrouwenscrisis tussen kader en 
leiding, zoals de zgn 'ledenwerfcampagne' 
eind 1980 in alle openheid illustreerde. 
Dit alles gevoegd bij de snel oplopende 
werkloosheid en grootschalige herstructu
reringsprocessen maakte de positie van de 
FNV al met al bijzonder kwetsbaar. 
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Andriessen's aftreden 

Met de Rotterdamse havenstaking net 
achter de rug, het verder inzakken van de 
economie in het verschiet en de hete adem 
van de FI\!V in de nek begon het kabinet-Van 
Agt in een crisisachtige sfeer aan de voor
jaarsnota. De tegenstelling daarover spitste 
zich zo toe, dat het kabinet zelfs een poosje 
op de rand van de politieke afgrond balan
ceerde. De minister van financiën, Andries
sen, wilde knopen doorhakken. Voor hem 
lag de prioriteit bij een drastische sanering 
van de overheidsfinanciën en een meerja
rige nullijn. 
Indien de vakbeweging zich niet vrijwillig 
schikte in dat concept moest het maar per 
dictaat (loonmaatregel) uitgevoerd worden. 
De grote opponent van Andriessen binnen 
de regering was zijn politieke geestverwant 
Albeda. Behalve over de omvang en ver
deling van de ombuigingen, verschilden 
beide CDA-ers van mening over de lengte 
van de loonmaatregel en de ruimte voor 
overleg in de Stichting van de Arbeid. 
Albeda keerde zich met name tegen, wat 
hij achteraf noemde, 'de betrekkelijk ge
makkelijke wijze waarop Andriessen sprak 
over ingrijpen in de lonen en het vermin
deren van de rijksbijdrage in de sociale 
zekerheid'. Op die manier werd volgens 
hem het overleg met de sociale partners 
op voorhand gefrusteerd en stevende men 
automatisch op een confrontatie af. (CDac
tueel, 19 september 1981). 
Op 18 februari nam de'regering Van Agt 
het besluit, drie miljard extra te bezuinigen 
en aan het parlement een blanco volmacht 
te vragen om de arbeidsvoorwaarden 
dwingend te kunnen voorschrijven voor 
onbepaalde tijd, Andriessen nam met dit 
'compromis' echter geen genoegen en 
stapte op. Zijn afwijzing richtte zich uit
eindelijk minder tegen de hoogte van het 
bedrag als wel tegen de invulling daarvan. 
De helft van de drie miljard aan ombuigin
gen was onduidelijk en slechts tijdelijk, 
schreef hij in zijn ontslagbrief. Ook wees 
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hij er op dat Nederland op het kruispunt 
van twee wegen stond, waarbij de 'gemak
kelijkste weg op korte termijn spoedig de 
moeilijkste en een zeer schadelijke (zal) 
zijn'. (SER, no 6, 27, 1980) 
Nadat Andriessen het veld geruimd had, 
was er voor Albeda (meer) ruimte om te 
manouvreren. Met steun van CDA-fractie
voorzitter Lubbers en in samenspraak met 
CNV-voorzitter van der Meulen bepaalde 
hij vervolgens zijn tactiek. In het vertrouwen 
dat de rechtse kamermeerderheid zijn 
beleid zou steunen en in de (voor)weten
schap dat het CNV akkoord wilde gaan 
met een (beperkte) invulling van de loon
maatregel, werd de FNV opgewacht. (HP, 
18-3-1980) 

Na de stakingen 

Oppervlakkig geschouwd, lijkt na het fiasco 
van de stakingen (maart 1980) en het con
flict rondom Andriessen alles bij het oude 
gebleven te zijn. De Tweede Kamer steunde 
de regering; Anderiessen, die de steun in 
het kabinet genoot van de VVD ministers 
en daarbuiten van de werkgevers, werd 
vervangen door Van Der Stee. Een man 
met identieke ideeën, maar soepeler in de 
omgang. Wat een kabinetscrisis had moe
ten zijn, bleef aldus beperkt tot een minis
terswisseling. 
Ondanks de schijn van het tegendeel bete
kende de ontknoping van de voorjaarsge
beurtenissen echter een doorbreking van 
het (precaire) machtsevenwicht ten gunste 
van die krachten binnen de bourgeoisie, 
die op een confrontatie met de arbeiders
beweging koersten. Binnen de regering 
zou de komst van Van der Stee een onder
mijning van Albeda's machtspositie met 
zich meegebracht hebben. (HP,27 mrt 
1982). Verder zou als reactie op de strijd 
rondom Andriessen in de Centraal Econo
mische Commissie, (belangrijk adviesor
gaan van de regering dat bestaat uit hoge 
ambtenaren van de diverse ministeries 
onder voorzitterschap van EZ-topman prof. 
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Rutten). het 'besluit' gevallen zijn om voor
taan het bezuinigingsbeleid rücksichtlos 
door te drukken (De Groene, 29-2-1984). 
Buiten het domein van de politiek waren 
het de werkgevers die maar al te zeer 
bereid waren de nederlaag en de ontstane 
crisissituatie in de FNV uit te buiten, zoals 
Drabbe hen verweet. Drabbe daarover: 
'de werkgevers zijn verhard en bereid tot 
het uiterste te polariseren. Zij lachen om 
de moeilijke tijden, die de FNV op het 
ogenblik doormaakt. Dat is onverstandig, 
want op de duur zal blijken dat de werkge
vers een constructieve vakbeweging nodig 
hebben. Wat op het ogenblik gebeurt, 
werkt verlammend en des-integrerend. 
(EW, 27 jan 1981) 
Met een duidelijke toespeling op de Rotter
damse havenstaking en de angst van de 
werkgevers voor 'spontane' acties waar
schuwde Drabbe hen voor 'het gevaru- van 
verradicalisering van de arbeidsbverhoudi
gen. Allerlei groeperingen zullen hun kans 
schoon zien ongewenste en ongecoordi
neerde acties te ontketenen waarop de 
vakbeweging geen enkele controle heeft. 

Uit Drabbes woorden valt nogeens op te 
maken hoe hulpeloos de FNV-leiding zich 
op dat moment tegenover de ontwikkelin
gen voelde. Het zou dan ook geruime tijd 
duren voordat de FNV over de kater van 
maart 1980 heen was. Dat de werkgevers 
in die situatie wilden doordrukken, laat 
zich begrijpen, maar nuanceringen zijn 
hier wel op zijn plaats. Zo schreef de jour
nalist Tertingen naar aanleiding van de 
acties een artikel in Vrij Nederland waarin 
opmerkelijke verschillen tussen de grote 
concerns gesignaleerd werden. Uit zijn 
verslag blijkt dat bij Philips een beleidslijn 
leek te prevaleren die aansloot op Drabbes 
conceptie van de 'constructieve vakbewe
ging'. Phillips' CAO-onderhandelaar Van 
den Brand verklaarde bijvoorbeeld tegen
over hem: 
'vanuit mijn functie houd ik er oog op dat 
het (zwakker worden van de vakbeweging: 
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GL) niet leidt tot echt machtsmisbruik. 
Ik zeg dus niet dat het niet gebeurt. Andere 
stafafdelingen dringen daar wel eens op 
aan: de vakbeweging is nu zwak, dat kun 
je uitbuiten. Dan zeg ik: wat voor soort 
probleem krijg je dan? Heb je daar wel 
eens over nagedacht? Dat zou toch hele
maal niet goed zijn voor de continuïteit 
van de Nederlandse arbeidsverhoudingen'. 
(VN, 25-9-1981) 
In tegenstelling tot Phillips ontmoette 
Tertingen (en de FNV-top) een regelrechte 
minachting voor de vakbeweging bij Shell. 
Een voorproefje daarvan was al te zien 
geweest vóór de maart-acties. Ik denk hier 
aan de beruchte Shell staking van eind 
1979 (de eerste staking bij Shell in zeventig 
jaar). De eis van de Industriebond FNV 
voor een 35-urige werkweek werd toen 
gebroken met behulp van zwaar materiaal 
en dankzij de inzet van middenkader. De 
stakers werden daarbij ook nauwkeurig 
gefilmd,'van twee kanten' (Montijn). 
Het bikkelharde optreden van de Shell-di
rectie is door arbeidssociologen geïnter
preteerd als een keerpunt in de Nederland
se arbeidsverhoudingen (Teulings, 1981: 
272). Volgens hen betekende dat het begin 
van een nieuwe strategie, die afweek van 
de 'zachte' conflictvermijdende overgangs
strategie van de jaren zeventig.5

1 

Uit het voorgaande kan wellicht de indruk 
ontstaan zijn dat een concern als Philips 
meer vakbands-vriendelijk zou zijn dan 
bijvoorbeeld de Shell. Niets is minder 
waar. Men lees er Teulings boek over 
Phillips maar eens op na. 
Vakbandsvriendelijk versus vakbandsvijan
dig zijn termen die hier niet op hun plaats 
zijn. Waar het om gaat is dat de voorwaar
den waaronder deze kapitaalsgroepen zich 
(moeten) reproduceren uiteenlopen en dat 
daarmee hun betrekkingen met de vakbe
weging ook anders geaard zijn. Ruimte 
gebrek maakt het onmogelijk dit thema 
verder uit te diepen. (wordt vervolgd) 

Gerard Lutteken 
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ZUID AFRIKA In de afgelopen maanden is 
Zuid-Afrika bijna dagelijks nieuws geweest. 
ledere dag weer berichten over opstandige 
bewegingen, overal in het land. Met name 
de herdenking van de grote beweging in 
Johannesburgs voorstad Soweto, negen 
jaar geleden, deed het verzetsvuur op
vlammen. 

Doordat kranten, radio en TV de gebeurte
nissen in Zuid-Afrika op de voet volgen en 
de publieke opinie overal ter wereld in 
actie komt tegen de apartheid, zijn ook 
westelijke regeringen gedwongen stappen 
te ondernemen. Economische boycot en 
bevriezing van diplomatieke betrekkingen 
komen aan de orde. Frankrijk heeft voor
stellen gedaan in de Veiligheidsraad, maar 
vooral de V.S. verhinderen een krachtige 
internationale aanpak van het apartheids
regiem. 

De verhouding tot de Nederlandse regering 
raakt gespannen als een door de z.-Afri
kaanse politie gearresteerde Nederlander, 
Klaas de Jonge, de ambassade van zijn 
land weet binnen te vluchten en daar door 
de Zuidafrikanen uitgesleept wordt. Men is 
gedwongen hem weer terug te brengen. 

In de tweede helft van juli kondigt de rege
ring-Botha, geconfronteerd met steeds 
grotere massabewegingen, in een reeks 
gebieden zgn. noodrecht af. Op grote 
schaal worden aanvoerders van de zwarte 
bevolking gearresteerd en bij iedere nieuwe 
botsing vallen doden. Maar de opstandige 
beweging breidt zich voortdurend uit. 

* * * 

278 

NAIROBI Van 15 tot 26 juli wordt in de 
Keniaanse hoofdstad Nairobi de derde 
Wereld Vrouwenconferentie gehouden. De 
conferentie is tevens de afsluiting van het 
VN decennium voor de vrouw, dat in 1975 
begon met de eerste Vrouwenconferentie 
in Mexico. De tweede wertl in Kopenhagen 
gehouden. Enkele dagen voor de officiële 
conferentie, waar zo'n 1400 vrouwen uit 
VN-Ianden aan deelnemen, begint de alter
natieve conferentie Forum '85 waaraan 
naar schatting tienduizend vrouwen uit 
alle landen aan meedoen. Uit de grote 
hoeveelheid artikelen die in de dagbladen 
hebben gestaan twee punten: 
* Staatsecretaris Kappeyne van de Copello 
is de enige die het op de officiële conferen
tie heeft over homoseksualiteit en seksueel 
geweld. Ze pleit voor internationale intiatie
ven om vrouwen een speciale status te 
geven als ze hun land wegens seksueel 
geweld moeten ontvluchten. Tevens pleit 
ze voor het ondersteunen van de autonome 
activiteiten van vrouwen in ontwikkelings
landen. Vrouwen krijgen zelden iets te zien 
van de gelden die afkomstig zijn van de 
ontwikkelingshulp. 
Ook wijst ze erop dat lesbische vrouwen in 
veellanden onderdrukt worden of dat hun 
lesbisch-zijn als niet bestaand wordt be
schouwd. Hiermee voldoet de staatssecre
taris aan het advies van de Emancipatieraad 
om aandacht te vragen voor de situatie 
van lesbische vrouwen. 
* Het plan is opgevat om alle huisvrouwen 
op te roepen één dag per jaar te gaan 
staken. Dit moet gebeuren op 24 oktober, 
de dag dat tien jaar geleden 25.000 vrouwen 
in Reykjavik een 'vrije dag' voor vrouwen 
hielden. 
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PAUSBEZOEK KLEINSCHALIG Het lang 
voorbereide en kostbare pausbezoek aan 
Nederland, in mei, bracht geen grote men
senmassa's op de been. Wel werd tijdens 
het bezoek, onder meer in een aan het 
werk in de Derde Wereld gewijde bijeen
komst, door een vrouwelijke deelneemster 
krachtige taal gesproken over de tekortko
mingen in de kerk en in de politiek van het 
Vaticaan. 
In België verging het de paus beter: meer 
mensen en minder kritiek. 

* * * 

EUREKA De EG werd in de zomermaanden 
opgevrolijkt met het begrip 'Eureka', wat 
staat voor het Europese antwoord op de 
(militaire) uitdaging van de VS. Het was 
lang geleden dat in de EG met zoveel 
enthousiasme 'Eureka' geroepen werd 
(hoewel het vorige en lopende informatie
technologieprogramma ESPRIT toch ook 
niet langer dan één jaar geleden van start 
ging). 
Afgezien van 'Eureka' is het droevig gesteld 
met de EG. Na veel hangen en wurgen 
mogen Spanje en Portugal, nu lid van de 
EG worden. De in april 1984 ingevoerde 
superheffing voor de melkveehouders 
roept grote weerstand op, de EG-begroting 
blijft onrustbarende tekorten vertonen, de 
oponthouden aan de grenzen van EG-lan
den kosten nog steeds miljarden per jaar, 
de voor technische vooruitgang noodzake
lijke standaardisatie van produkten en 
produktieprocessen wil maar niet vorderen, 
en g<,) zo maar door. 
Eigenlijk blijft de EG voornamelijk vanwege 
de gemeenschappelijke landbouwpolitiek 
overeind. Sommige landen (bijv. Nederland 
en West-Duitsland) willen wel verder gaan, 
maar stuiten op grote weerstand bij landen 
als Engeland en Denemarken. Nu komt er 
dan op 9 september a.s. een soort oriënte
rende conferentie over herziening van het 
EG-Verdrag (daterend uit 1959). Of het wat 
worden zal moet betwijfeld worden. 
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NEEN In de al geruime tijd durende be
sprekingen tussen PPR, PSP en CPN was 
het begin juni zover gekomen, dat CPN en 
PPR zich uitspraken voor het bezien van de 
mogelijkheid, ook bij verkiezingen geza
menlijk op te treden - mogelijk met één 
lijst. Van PPR-zijde werd hierbij overigens 
steeds gesteld, dat men ook anderen bij 
die samenwerking wenste te betrekken -
iets waar de CPN niet tegen was. 
Het juni-congres van de PSP bracht veran
dering in de situatie. Een (zeer geringe) 
meerderheid sprak zich uit tegen samen
werking dan wel samengaan voor de ver
kiezingen. Die meerderheid volgde daar
mee fractievoorzitter Van der Spek. 

* * * 

MOSKOU In Moskou gebeurde nogal wat, 
de laatste maanden. Na een moratorium 
op het plaatsen van middellange afstand
raketten, werd er een afgekondigd op 
ondergrondse kernproeven. 
De nieuwe leiding, onder Gorbatsjow, is in 
het land zelf bezig met tal van veranderin
gen. Eén daarvan vond direct aan de top 
plaats. Er kwam een nieuwe minister van 
buitenlandse zaken, Sjevardnadze. Zijn 
voorganger gedurende vele jaren, Gromy
ko, is nu president geworden. 
Voorbereidingen voor een ontmoeting 
tussen Gorbatsjow en Reagan ontwikkelen 
zich. Bij de tienjarige herdenking van het 
akkoord van Helsenki, over de grenzen en 
verhoudingen in Europa, hebben de 
Amerikaanse en Sowjet-minister van Bui
tenlandse Zaken lang met elkaar gespro

ken. 

* * * 

TWEEVERDIENERS In mei zegt Lubbers 
dat het niet nodig is de zo omstreden 
tweeverdienerswet te veranderen. Volgens 
hem zijn de gevolgen beperkt en is de 
achteruitgang in inkomen maar schijn. Die 
is de eerste helft van het jaar voelbaar, 
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maar wordt in de tweede helft van het jaar 
teniet gedaan door belastingteruggave. 
Op een manifestatie tegen de tweeverdie
nerswet, die het Breed Platform Vrouwen 
voor Economische Zelfstandigheid in de
zelfde maand organiseert, wordt duidelijk 
gemaakt dat deze wet ingewikkeld is en 
nogal wat verwarring schept en dat vrou
wen de wet blijven zien als een middel om 
hen weer in de keuken terug te krijgen en 
het werk waar ze eerst voor werden betaald 
nu als vrijwilligster te laten doen. 
Volgens de studie die is uitgevoerd om de 
gevolgen van de wet te onderzoeken valt 
het allemaal reuze mee. 'Slechts' tiendui
zend van de zevenhonderdduizend twee
verdieners hebben haar baan opgezegd 
als gevolg van de invoering van de wet. 

* * * 

GEWELD beheerste ook de afgelopen 
maanden in belangrije mate het nieuws. 
Een vliegtuigkaping in Libanon, beeindigd 
via de vrijlating van Libanese gevangenen 
in lsrael; een bomontploffing in Chili tegen 
communistische voormannen, en vervol
gens jacht op hen die het gewaagd hadden 
hen met ere te begraven. 
En niet te vergeten: tientallen doden bij 
een voetbalwedstrijd in het Brusselse 
Heizel-stadion. 
Bijna onopvallend in dit bloedige geheel 
was de schokkende onthulling, door de 
Amerikaanse oud-president Nixon gedaan 
voor de televisie, dat tijdens zijn bewind 
tot vier maal toe overwogen is om met 
atoombommen te gaan gooien. 
Dat was: 
- bij het definitief keren van de kansen in 

Vietnam; 
- tijdens de lsraelisch-Arabische oorlog 

van '73; 
bij het grensconflict tussen de Sowjet
Unie en China; 
in de oorlog tussen India en Pakistan in 
1971. 
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VERKIEZINGEN In de maand juli werden 
van regeringszijde 'optimistische' geluiden 
vernomen. Zo was de stijging van de kosten 
van de gezondheidszorg geringer dan 
verwacht; de regering dacht dat het reële 
inkomen van de modale werknemer met 
1% zal stijgen; Ruding loste enkele staats
leningen eerder af en bespaarde daarmee 
rentebetalingen van f 65 miljoen; de ge
raamde belastinggroei was al voor meer 
dan de helft binnen; het in 1984 in totaal 
uitbetaalde bedrag aan sociale uitkeringen 
bleek voor het eerst in de geschiedenis 
gedaald en het overheidsuitzendbureau 
voor jongeren, START, verwachtte in 1985 
een groei van 35% te halen. 
Door de gong gered, zou je bijna zeggen. 
Immers: 1986 is een verkiezingsjaar en 
dan moet er dus wat te vergeven/beloven 
zijn aan de kiezers. De WD kwam dan ook 
eind juni al met een plan voor belasting
en premieverlaging voor de burgers in 
1986. Verder gaat de lastenverlichting voor 
bedrijven niet door en werd er geld van de 
WIR afgeknibbeld. Zelfs bestaat er een 
goede kans dat de gevreesde herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid over 
de verkiezingen wordt heengetild. 

* * * 

DRONKEN Het feit dat Marcel van Dam 
eens had meegedeeld hoe zat hij uit een 
vliegtuig was gekomen, was een van de 
vele redenen waarom zijn collega in de 
PvdA-fractie Aad Kosto hem niet geschikt 
acht voor politiek leiderschap. Vanwege 
dat feit is hij een veiligheidsrisico; maar 
Kosto had meer en ernstiger aanmerkingen 
op Van Damsoptreden en hij gaf die 
breedvoerig weer in een interview met Vrij 
Nederland. 
Verontwaardiging en instemming werden 
zijn deel. Uiteraard werd een en ander 
bijgepraat en bijgelegd. Wat bleef was een 
beeld van indrukwekkende en strijdvaardi
ge eensgezindheid. 

oe 
N~ 
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In een viertal nummers van Politiek en Cultuur, te weten 9 en 10 van de jaargang 1982 
en 1 en 2 van de jaargang 1983, heeft Leo Molenaar beschouwingen gewijd aan het 
marxisme: zjjn oorsprong, zijn ontwikkelingen, de hedendaagse betekenis, de noodzaak 
van ondogmatische hantering van marxistisch gedachtengoed. Op verzoek van de stich
ting 'Scholing en vorming' heeft de auteur in mei jongstleden een inleiding gehouden 
over het door hem in zijn artikelen behandelde. De inleiding bestond uit wat men zou 
kunnen noemen een 'algemeen' deel en een uitwerking van de ontwikkelde gezichtspunten 
op een aantal maatschappelijke terreinen. Vooral het inleidende gedeelte van Leo Mole
naars lezing had, in vergelijking met de hiervoor genoemde artikelen, een geheel eigen 
karakter. Dat is de reden waarom wij in dit nummer van Politiek en Cultuur met graagte 
dit betoog afdrukken. We hebben de slotpassage van de lezing daaraan toegevoegd; het 
is een persoonlijke noot die laat zien dat gebruik van het woord 'inspiratiebron' geen 
kretenslakerij is. 

MARXISME ALS 
INSPIRATIEBRON 

Vandaag gaat het over marxisme. Eén van 
de inspiratiebronnen, één van de kennis
bronnen en een belangrijke ideologische 
traditie van de CPN. Volgens ons partijpro
gramma bouwen communisten voort op 
marxistische inzichten en theorieën om
trent het functioneren van de kapitalistische 
maatschapij en de noodzaak van revolutio
naire strijd voor socialisme. Communisten 
bouwen ook voort op andere inspiratie
bronnen, inzichten en theorieën: op femi
nisme, op anti-racisme of op ecologische 
inzichten. Vandaag staat het marxisme dus 
centraal. 
Wat bedoelen we met marxisme? 
In de eerste plaats bij velen van ons een 
gevoel, een houding, een aantal min of 
meer omlijnde ideeën. Ideeën over tegen
stellingen in de maatschappij, over de 
klassenbotsing tussen kapitaal en arbeid, 
over de schrijnende tegenstelling tussen 
multinationals en Derde Wereld, tussen 
het zwelgen in de winst en het verrekken 
van de honger. Marxisme betekent ook: 
strijd tegen de klassentegenstander, tegen 
nationale onderdrukking; solidariteit met 

de bevrijdingsstrijd van onderdrukte volke
ren .... En ook: een houding van niet-capi
tuleren, juist niet in bittere tijden waarin er 
veel gestreden wordt en te weinig bereikt. 
En ook een ideaal: dat we een wereld te 
winnen hebben, dat er een wereld mogelijk 
is zonder klassenonderdrukking, zonder 
uitbuiting, zonder oorlog .... 
Marxisme is voor velen van ons een revo
lutionair strijdbegrip: het besef dat alle 
vooruitgang keihard bevochten moet wor
den op een tegenstander die niet bereid is 
ook maar een duimbreed van zijn macht af 
te staan. Het besef ook dat kameraden in 
Zuid-Afrika, in Nicaragua, in Hongarije, in 
Indonesië of in Griekenland allemaal op de 
één of andere manier van het marxisme 
als inspiratie- en kennisbron gebruik ma
ken, dat we een wereldwijde bevrijdings
beweging zijn. 
Het is belangrijk om deze eerste betekenis 
van marxisme goed onder ogen te zien. Er 
is veel wat gewone mensen wordt afgeno
men in deze tijd van heerschappij van het 
multinationale kapitaal. Maar kom niet aan 
de overtuiging, aan het perspectief, dat het 
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anders kàn en móet. Veel heftige reacties 
twee jaar geleden in het programdebat 
van de CPN hadden ermee te maken dat 
partijgenoten het gevoel hadden dat daar
aan getornd werd. Maar dat is allemaal 
recht overeind gebleven in de vernieuwde 
CPN. 

Als we dieper ingaan op de betekenis van 
het begrip 'marxisme', dan moeten we een 
aantal lijnen van Marx' denken oppakken. 
Een denken, dat communistisch wordt als 
hij een wending in de filosofie van zijn 
tijdperk voorstelt. Als 25-jarige schrijft hij 
in zijn 'Stellingen over Feuerbach': ' .. tot 
nu toe hebben de filosofen de wereld 
verschillend geïnterpreteerd, het gaat er 
echter om de wereld te veranderen .. ' Hier 
staat Marx' uitgangspunt; zijn geloofsbelij
denis; de leidraad voor veertig jaar onaf
gebroken studie en activiteit. De wereld 
moet begrepen worden om bewust in de 
menselijke geschiedenis in te kunnen 
grijpen. De ervaringen in de strijd moeten 
verwerkt en begrepen worden, om op een 
steeds veelzijdiger en betere manier activi
teiten te kunnen ontplooien. Het gaat om 
een wisselwerking tussen praktijk en the
orie, om een 'filosofie van de praxis' zoals 
Gramsci het noemde, om een eenheid van 
denken en handelen, van strijd en theorie 
voor een socialistische maatschappij. 
Om het kapitalisme te begrijpen zit Marx 
tientallen jaren op de voor hem gereser
veerde stoel in de Londense bibliotheek. 
Hij schrijft en studeert, en toetst zijn ideeën 
aan de beweging die vanaf de jaren veertig 
van de vorige eeuw om zich heengrijpt 
Samen met Friedrich Engels legde Karl 
Marx de fundamenten 
-voor een bepaalde manier van theoretisch 
denken, een bepaalde manier van het 
benaderen en uiteenzetten van de dingen, 
de 'materialistische dialectiek'; 
-voor een wetenschappelijke politieke 
economie, dus voor een verklarende the
orie van de geschiedenis en de inhoud van 
de verschillende stelsels van maatschap-

pelijke produktie, en met name van de 
kapitalistische produktiewijze; 
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-voor een radicaal andere dan de gangbare 
opvatting van de menselijke geschiedenis, 
de 'materialistische geschiedopvatting' 
(vaak ook als 'historisch materialisme' aan
geduid); 
-voor een theorie van revolutionaire om
wenteling van de kapitalistische maat
schappij, van de politieke strijd, van de 
ontplooiing van macht om het socialisme 
te bevechten. Daarvoor is ook organisatie, 
een partij, nodig van mensen die het socia
lisme nastreven. Het 'Communistisch 
Manifest' was het eerste programma 
(1848), waarop die mensen zich internatio
naal konden verenigen. 

Ik heb dat hier in vieren uiteengerafeld. 
Maar al in het 'Communistisch Manifest'
Marx en Engels zijn zo'n dertig jaar-vloeien 
al deze onderdelen in elkaar. Het kapitalis
me wordt gegeseld als een stelsel dat zijn 
basis vindt in economische uitbuiting. Er 
wordt geanalyseerd hoe de krachten voor 
een socialistische maatschappij zich ont
plooien binnen de bestaande maatschappij. 
Er wordt aangetoond hoe de ideeën over 
socialisme te maken hebben met een 
bourgeoisie die de door haarzelf opgeroe
pen produktiekrachten niet meer kan be
heersen en die crises van overvloed laat 
ontstaan: van een tevéel aan kapitaal en 
een tevéel aan waren die onverkocht blijven 
wegens gebrek aan koopkracht. Er wordt 
opgeroepen om te vechten voor een maat
schappij zonder uitbuiters en er wordt een 
dringend appèl gedaan op mensen die dit 
begrijpen om ernaar te handelen door zich 
aaneen te sluiten in communistische partij
en. Politieke economie, dialectiek en mate
rialische geschiedopvatting: samen leiden 
ze tot de optimistische conclusie: 
De bourgeoisie produceert allereerst haar 
eigen doodgravers; het proletariaat. Haar 
ondergang en de overwinning van het 
proletariaat zijn even onvermijdelijk. Prole
tariërs aller landen verenigt U! 
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Na deze wijdse uiteenzetting van 1848 
volgen tientallen jaren van studie en strijd. 
Je zou het Manifest een soort 'onderzoeks
programma' kunnen noemen. In plaats 
van de grove kwast komt nu het kleine 
penseel; de grootse beweringen worden 
zorgvuldig en soms tot in de kleinste details 
uitgewerkt. En dan blijft er ook oneindig 
veel liggen, omdat prioriteiten elders la
gen. 
Mijn stelling is dat véel van het werk van 
Marx en Engels zelfs in de vorm waarin zij 
het honderd of meer jaar geleden op papier 
zetten, nog actueel is en zelfs in het brand
punt van politiek debat staat. Dat wil ik aan 
de hand van een drietal voorbeelden toe
lichten. Mijn tweede stelling is dat er in de 
afgelopen honderd jaar natuurlijk ook veel 
ontwikkelingen zijn geweest, die de oor
spronkelijke standpunten hebben vervan
gen, aangevuld, verrijkt of rechtgezet:-Ook 
dat zal ik aan de hand van een aantal voor
beelden toelichten. 

Marx en arbeidstijdverkorting 

Terug naar de bron: drie voorbeelden. 
1. POLITIEKE ECONOMIE: ARBEIDSTIJD
VERKORTING. 

Als eerste voorbeeld van een onderwerp 
in de politieke economie kies ik de arbeids
tijdverkorting. 
Eén van Marx' meest fundamentele ont
dekkingen is uiteraard het geheim van het 
mechanisme van de kapitalistische pro
duktie. Hóe komt het dat een in de wereld
geschiedenis onvergelijkbare rijkdom 
wordt opgestapeld bij een kleine groep 
internationale kapitalisten, terwijl er tegelij
kertijd een steeds groter bezitloos wereld
proletariaat ontstaat? De vraagstelling is 
nog steeds actueel. Wie dat niet in Neder
land kan zien, moet eens in Mexico-City, in 
het Braziliaanse Cubatäo of het Indiase 
Bhopal gaan kijken. In drie steden van de 
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Derde Wereld dus, waar de chaotische 
expansie van het kapitaal tot chemische 
rampen leidde, die vorig jaar tienduizenden 
doden en verminkten veroorzaakten. 
Marx bewijst dat de kapitalistische rijkdom 
bestaat uit de toeëigening van onbetaalde 
arbeid. Wat de kapitalist de arbeid(st)er 
aan loon uitbetaald is één ding. Wat die 
arbeid(st)er gedurende de door de kapitalist 
gekochte arbeidstijd aan waarde produ
ceert is een héél ander ding. 
In een slavenhoudersmaatschappij ziet 
iedereen dat onmiddellijk in. Men gaf een 
slaaf te vreten, maar dat was omdat hij 
meer produceerde dan hij aan onderhoud 
kostte. De uitbuitingsverhoudingen zijn 
kristalhelder. 
Maar in deze loonslavenmaatschappij is 
het niet anders. De loonarbeid(st)er krijgt 
loon om in leven te blijven en produceert 
veel meer aan waarde. De uitbuitingsver
houding ligt hier verborgen achter de 
schijn van de formele gelijke ruil van ar
beidskracht tegen zijn prijs op de markt. 
Het kapitalistisch produktieproces produ
ceert om de winst, om de meerwaarde die 
door onbetaalde arbeid wordt geschapen 
en is daarmee gebaseerd op uitbuiting. 
Hoe hoger de prijs van de arbeidskracht 
op de markt (hoe hoger het loon), hoe 
lager de geproduceerde meerwaarde of 
winst. Er is dus in een maatschappij waarin 
om de winst geproduceerd wordt, een 
klassenbotsing ingebouwd tussen kapitaal 
en loonarbeid. 
Spitsen we dit toe op de strijd om de lengte 
van de arbeidsdag, waar Marx in het 
eerste deel van Het Kapitaal (1867) zo'n 
250 bladzijden theorie en strijdervaringen 
over opschrijft. 
Waar gaat het de arbeidersklasse om bij 
zijn strijd voor verkorting van de arbeidsdag 
(tóen nog van bij voorbeeld veertien naar 
twaalf uur)? Om de gezondheid, om ont
wikkeling, om studie, om vrije tijd, om 
aandacht voor de kinderen. Het ging altijd 
om de kwaliteit van het menselijk bestaan. 
Waar ging het de kapitalisten om? Om een 
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zo lang, een zo intensief mogelijke arbeids
dag bij een zo laag mogelijk loon ... 
Dàn ontstaat een gevecht om de hoogte 
van het loon, om de lengte van de arbeids
dag, om de verdeling van de meerwaarde. 

Marx onderscheidt die meerwaarde in 
'absolute' en 'relatieve' meerwaarde. 
In de eerste plaats een gevecht om de 
absolute meerwaarde. Dat is eenvoudig. 
Stel in een land is er een gemiddelde ar
beidsdag van twaalf uur. Stel de gemiddel
de tijd die nodig is voor de produktie van 
de waarde van het loon is zes uur. Dan is 
de meerarbeidstijd gemiddeld zes uur en 
de meerwaardevoet 6/6 = 100%. Stel nu 
dat de arbeidersklasse er bij overigens 
gelijkblijvende omstandigheden voor 
zou vechten de dagelijkse arbeidsduur 
terug te brengen tot tien uur. Dit zou de 
meerarbeidstijd terugbrengen tot vier uur 
en de meerwaarde voet tot 4/6 = 66%. 
Strijd voor arbeidstijdverkorting met be
houd van koopkracht knaagt dus uiteraard 
aan de winst van de kapitalist, al houdt 
deze in dit voorbeeld met honderd arbei
ders een inkomen over dat gelijk is aan 66 
gewone arbeidsinkomens. 
De realiteit is meestal dat vooraf aan zo'n 
situatie van strijd voor verkorting van de 
arbeidsdag een andere onzichtbare tendens 
aan het werk is. Die uit zich in de stijging 
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van de 'relatieve' meerwaarde. Dat is de 
tendens dat door intensivering van de 
arbeid, door inschakeling van de weten
schap in het produktieproces zowel ~ua 
machinerie als qua sociale technieken en 
arbeidsorganisatie, de arbeidsproduktiviteit 
zodanig toeneemt dat de waren goedkoper 
worden en dus ook het consumptiepakket 
van de arbeid(st)er goedkoper wordt. Een 
simpel voorbeeld. 
Stel dat de lengte van de arbeidsdag tussen 
1890 en 1910 van twaalf uur naar tien uur 
zou zijn verlaagd. Stel dat het consumptie
pakket qua samenstelling hetzelfde is ge
bleven of wellicht iets is uitgebreid, maar 
bij lange na niet in verhouding tot de stij
ging van de arbeidsproduktiviteit. Dan zou 
het mogelijk zijn dat een arbeid(st)er in 
1890 gemiddeld zes uur moest werken 
voor de waarde van het eigen loon of 
(consumptiepakket), terwijl dat in 1910 
gemiddeld drie uur is. De lonen zouden 
gehalveerd zijn, terwijl het levenspeil gelijk 
blijft of zelfs stijgt. De meerarbeidstijd is bij 
de verkorte arbeidsdag dan gestegen van 
zes naar zeven uur. Zowel de absolute 
hoeveelheid meerwaarde als de meer
waarde voet (7/3 = 230%) zijn nu gestegen. 
Dit proces speelde uiteraard een wezenlijke 
rol op de achtergrond van de strijd om de 
acht-urendag aan het begin van deze 
eeuw. 

eigen loon (I) meerarbeid (m) 
1890 1----------+-----------1 arbeidsdag 12 uur 

6 uur 6 uur 

eigen loon meerarbeid 
1910 

3 uur 7 uur 

(meerwaardevoet bij twaalf-urige arbeidsdag: 
mil = 6i6 = 1 00%. 
meerwaardevoet bij tien-urige arbeidsdag: mil= 
7i3= 230%.) 

arbeidsdag 10 uur 
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De hier als voorbeeld gegeven absolute 
daling van de geldlonen kan natuurlijk ook 
op moderne wijze verstopt worden achter 
inflatie, directe en indirecte belastingen 
(gas, BTW, benzine, genotmiddelen, enz.) 
en een overheveling van belastinggelden 
via de staat richting grootkapitaal. 
Opnieuw leven we in een periode met een 
drastische stijging van de arbeidsprodukti
viteit en de meerwaardevoet via micro
elektronica en computerisering, enz. Er is 
al jaren sprake van een reële daling van de 
lonen. Tegen die achtergrond zijn eisen 
van een 25-urige werkweek samen met 
individualisering van inkomens en verbe
tering van koopkracht volkomen reëel en 
noodzakelijk ter bescherming van de arbei
dersklasse in zijn breedste samenstelling. 
Dat dit in de eerste plaats weer een strijd is 
om de meerwaarde, waarin we de kapita
listen tegenover ons zullen vinden, ligt ook 
voor de hand. 

Over 'vrije tijd' 

Marx' argumentatie in 'Loon, prijs en winst' 
over de betekenis van de strijd voor 'vrije 
tijd' is nog steeds actueel: 
' .. tijd betekent ruimte voor menselijke 
ontwikkeling. Iemand, die geen vrije tijd tot 
zijn beschikking heeft, wiens gehele le
vensduur afgezien van de louter fysieke 
onderbrekingen door slaap, maaltijd, enz. 
door zijn arbeid voor de kapitalist in beslag 
wordt genomen, is minder dan een lastdier. 
Hij is niets anders dan een machine voor 
het voortbrengen van de rijkdom van an
deren, lichamelijk gebroken en geestelijk 
tot een dier geworden. En toch toont de 
gehele geschiedenis van de moderne 
industrie, dat het kapitaal- wanneer het 
niet wordt tegengehouden - meedogen
loos en onbarmhartig ernaar streeft de 
gehele arbeidersklasse tot dit peil van 
diepste vernedering te drukken . .' 
Marx pleit ervoor om hoe dan ook de 
verhoging van de intensiteit van de arbeid 
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gelijke tred te laten houden met de verkor
ting van de arbeidsdag. Zo niet, dan verliest 
de arbeidersklasse. Want dan kunnen acht 
uur nû misschien nog nadeliger werken op 
de gezondheid dan de twaalf uur van vroe
ger. En Marx geeft in zijn analyse aan hóe 
schrijnend de tegenstelling is geworden 
tussen wat reeds mogelijk is aan alzijdige 
menselijke ontplooiing en de barrières die 
het kapitaal opwerpt. Hij spitst dat toe bij 
de behandeling van de moderne machine
rie. Hij constateert dat de machine, die het 
machtigste middel is tot ATV, juist bij zijn 
inschakeling een hefboom is gebleken tot 
werkloosheid en een onfeilbaar middel tot 
intensivering van het werk en de verlenging 
van de arbeidstijd. Een citaat uit een wille
keurig betoog: 'Naarmate de arbeidspro

duktiviteit stijgt, stijgt het aanbod van 
arbeid sneller dan de vraag naar arbeid 
door het kapitaal. De overmatige arbeid 
van het werkende deel van de arbeiders
klasse doet de rijen van haar reserve (de 
werklozen) aanzwellen ... Omgekeerd 
dwingt de grotere druk die de werkloze 
arbeiders door hun concurrentie uitoefenen 
de werkende arbeiders tot overmatige 
arbeid en tot onderwerping aan de eisen 
van het kapitaal. De veroordeling van een 
deel van de arbeidersklasse tot een ge
dwongen nietsdoen door de overmatige 
arbeid van het andere deel, en omgekeerd, 
wordt middel tot verrijking van de afzon
derlijke kapitalisten . .' 
Shell, AKZO, Philips: Was U daar? En wat 
had U ook al weer tegen ATV, die U als 
grote uitbuiters en winstmakers moeiteloos 
had kunnen verstrekken? Tot aan de on
middelijke ingang van de 25-uren-week toe 
met behoud van koopkracht? Ging het U 
soms ook om het verhinderen van een 
aaneensluiting van de arbeidersklasse? 
Maar, zegt Marx 'als morgen algemeen de 
arbeid zou worden beperkt tot rationele 
grenzen (bijvoorbeeld vier à vijf uur per 
dag) en zou worden verdeeld over de 
verschillende lagen van de arbeidersklasse 
in overeenstemming met leeftijd en ge-
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slacht, dàn zou de bestaande arbeidersbe
volking zelfs toereikend zijn om de produk
tie op de huidige schaal voort te zetten .. '. 
Ziedaar ons perspectief van de vijf-urendag 
met behoud van koopkracht en individuali
sering. Waarbij Marx ons in de 'Gründrisse' 
vier uur betaald wil laten werken, vier uur 
wil laten besturen in allerhande sociale 
activiteiten en vier uur wil laten vissen, 
jagen of hobbies botvieren. Er moet trou
wens ook nog gekookt worden. 
Als, zegt Marx, de menselijke arbeid door 
automatisering (hij voorziet dat de inscha
keling van de wetenschap naast de hande
lende functies ook de intellectuele functies 
zal uitschakelen) tot een minimum wordt 
teruggebracht (hij dènkt dat dit de taak zal 
zijn van een socialistische maatschappij), 
dan zal dit juist de voorwaarde zijn voor de 
bevrijding van de arbeid ... Want dàn ver
schuift de eigenlijke zin van het bestaan 
vàn het gedwongen deelnemen aan het 
maatschappelijk arbeidsproces náár een 
zelf-gekozen activiteit buiten het arbeids
proces ... Dan is de economische voor
waarde gelegd voor een communistische 
samenleving waarvoor moet gelden 'ieder 
naar zijn bekwaamheid, ieder naar zijn be
hoeften . .'. 
Marx' stellingname op deze terreinen lijkt 
zelfs velen onder ons- gezien de reacties 
op CPN-congressen- eerder utopisch dan 
achterhaald. Ze gaan eerder over wat 
direct vóór ons ligt. dan over de situatie 
van een eeuw geleden! 

Marx en Engels over de positie van de 
vrouw 

2. MATERIALISTISCHE GESCHIEDOPVAT
TING: OORSPRONG VROUWENONDER
DRUKKING. 

Een tweede voorbeeld is de vruchtbaarheid 
van de uitgangspunten van de 'materialis
tische geschiedopvatting' als het ging om 
het zoeken naar de oorprang van de on-
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derdrukking van vrouwen. In eerdere arti
kelen in Pen C heb ik verteld hóe een 
ontdekking van de Amerikaan Lewis Mor
gan uit 1877 omtrent de ontwikkeling van 
de gezinsstructuren bij de zestig-jarige 
Marx een koortsachtige activiteit losmaakt. 
Hij voelt zich immers betrapt op een be
langrijke fout, een éénzijdigheid, in de 
basisformulering van zijn 'materialistische 
geschiedopvatting'. Engels maakt post
huum die fout goed in 'De oorsprong van 
het gezin, de staat en de particuliere ei
gendom' als hij stelt en corrigeert: 
'Volgens de materialistische opvatting is 
het in de geschiedenis in laatste instantie 
beslissende moment de produktie èn re
produktie van het onmiddellijke leven .. .'. 
Het gaat dus niet slechts om de produktie 
van middelen van bestaan en werktuigen 
(zoals die in het eerste deel van Het Kapitaal 
geanalyseerd worden). maar ook om de 
voortbrenging van de mensen zèlf, om de 
voortplanting van de soort en de vormen 
van het gezin. Dus opeens verschijnt die 
andere helft van de wereldbevolking en de 
maatschappelijk noodzakelijke arbeid van 
voortbrenging en opvoeding van kinderen 
in het hart van de marxistische analyse. 

Met deze gereviseerde 'materialistische 
geschiedopvatting' gaat Engels Morgans 
werk te lijf. Hij suggereert een materialisti
sche oplossing voor de oorsprong van de 
'wereldhistorische nederlaag van het vrou
welijk geslacht'. Volgens het antropologisch 
betoog van Morgan blijkt er een evolutie in 
de gezinsvormen te zijn die in nauwe relatie 
staat tot de ontwikkeling van de produktie
wijzen. Bij de dageraad van de beschaving, 
ten tijde van de grootscheepse ontwikkeling 
van veeteelt en handwerk, het ontstaan 
van markten en de eerste grote steden, 
ontstaat ook het 'monogame huwelijk'. 
Engels probeert aannemelijk te maken dat 
de arbeidsverdeling in de aanwezige ge
meenschappen dan op 'natuurlijke gron
den' (verzorging kinderen, spierkracht) aan 
de man de veeteelt, de jacht en het hand-
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werk heeft toebedeeld (en dus ook de ruil 
met andere gemeenschappen) en de vrouw 
de landbouw en het bevel over het huis
houden. Als de veeteelt dan voor een 
explosie in de produktiviteit zorgt, groeien 
de rijkdommen van mannen wat de mate
riële basis is voor de onderwerping van 
vrouwen. Hóe produktief die veeteelt is, 
kunnen we nalezen in het verhaal van 
aarstvader Jacob die voor zijn schoonvader 
Laban werkt (Genesis 30). Niet de ruwe 
jager met zijn onzekere buit bracht dit tot 
stand, maar de 'zachte herder' met zijn 
witgewolde kuddes. Engels: 'De man nam 
ook in huis het roer in handen; de vrouw 
werd van haar waardigheid beroofd, ge
knecht, tot slavin van zijn lusten en louter 
een werktuig om kinderen voort te bren
gen .. .'. 
De eerste uitwerking van deze alleenheer
schappij van sommige mannen is de patri
archale familie (familia- Latijn voor verza
meling van huisslaven), dat is de organisa
tie van een aantal vrije en onvrije personen 
tot een familie onder het absolute gezag 
van het hoofd .. Binnen die familie heerste 
slavernij en ook lijfeigenschap vanwege de 
verplichte diensten voor de akkerbouw. 
Marx stelt in zijn aantekeningen voor En
gels: 'In miniatuur bevat het moderne 
gezin alle tegenstellingen, die zich later in 
de maatschappij en in haar staat op brede 
schaal ontwikkelen.' En nu ontstaat ook 
het monogame huwelijk. In Homerus' 
Odyssee kunnen we nalezen dat dit de 
volkomen seksuele vrijheid voor de man 
Odysseus inhoudt en een strikte monoga
mie- ook bij twintig jaar afwezigheid van 
manlief- voor de vrouw, de trouwe Pene
lepe. 
De vrouw is voor de patriarch: moeder 
van erfgerechtigde kinderen, waarvan het 
vaderschap onbetwistbaar moet zijn, be
stuurster van het huishouden en opzichtster 
over de vele slavinnen en bijvrouwen. Het 
is de eerste gezinsvorm, die op volstrekt 
politiek-economische voorwaarden berust, 
namelijk op de overwinning van de parti-
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culiere eigendom van sommige mannen 
op de primitieve gemeenschappelijke 
eigendom van alle vrouwen èn mannen. 

Daarom, stelt Engels, valt de eerste klas
sentegenstelling samen met de tegenstel
ling tussen man en vrouw, en de eerste 
klassenonderdrukking met de onderdruk
king van het vrouwelijk geslacht door het 
mannelijke. En hij formuleert dit nog pro
vocerender dan Marx. Waar Marx in de 
positie van de vrouw in het 'moderne' 
(bourgeois) gezin slavernij en lijfeigenschap 
aantoont, ziet Engels in de vrouw het pro
letariaat! Engels' inzicht dat huwelijk en 
gezin in de patriarchale en bourgeoisvorm 
gebaseerd waren op de eigendom van 
vrouwen en zijn dialectische behandeling 
van het heilige gezin als een instituut dat 
zich historisch ontwikkelde mèt de veran
deringen in produktiewijze waren onge
hoord voor de 19de eeuw. In de woorden 
van de feministische voorvrouw Kate Mil
lett: 'Door huwelijk en gezin te behandelen 
als historische instellingen, onderhevig 
aan dezelfde evolutionaire verschijnselen 
als andere maatschappelijke verschijnse
len, had Engels de weg gebaand voor 
wetenschappelijke kritiek, analyses en 
eventueel zelfs voor een drastische reorga
nisatie van de maatschappij . .'. 
Het ging er Engels dus vooral om met de 
materialistische geschiedopvatting als 
werkhypothese een verklaring te zoeken 
voor de oorsprong van de vrouwenonder
drukking. En dat deed hij overtuigend, al 
zijn veel zaken door honderd jaar antropo
logisch en feministisch onderzoek verbe
terd, genuanceerd, gecorrigeerd of soms 
zelfs als 'seksismes' rechtgezet. 

Ontwikkelingen en tegenstellingen 

3. DIALECTIEK: NEGATIE VAN AL HET BE
STAANDE. 

Bij de beide vorige voorbeelden is de 'ma-
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terialistische dialectiek' al volop aan het 
werk geweest. Volgens Marx is het voor 
deze wijze van denken en uiteenzetten 
typisch 'dat zij met het positieve begrip 
van het bestaande tegelijk ook het begrip 
van de negatie, van de noodzakelijke on
dergang omvat, iedere ontstane vorm 
beschouwt in het verloop van zijn ontwik
keling, dus ook naar het wezen van zijn 
vergankelijkheid, zich door niets laat over
bluffen en naar haar aard kritisch en revo
lutionair is .. .'. 
Engels keek naar de oorsprong van het 
moderne gezin, spoorde die op en kon 
aangeven hóe de volstrekte economische 
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen 
en de individualisering van de inkomens 
het gezin als economische eenheid naar 
het museum zou verwijzen. Daar verwees 
hij tussen haakjes ook het (onderdrukkende) 
staatsapparaat naar toe. 
Marx keek naar de vroegere uitbuitings
maatschappijen en bestudeerde de over
gang van de openlijke uitbuitingsrelaties in 
slavernij en lijfeigenschap naar de verbor
gen uitbuitingsrelaties in het kapitalisme. 
Hoe ontstond dit kapitalisme? Hoe ontstaat 
het geld? Hoe de loonarbeid? Hoe de 
grootindustrie? Welke wetmatigheden 
zaten er in de ontwikkeling en wat was de 
drijvende kracht? Steeds weer wordt een 
object geanalyseerd in een vloeiende be
weging van oorsprong naar toekomst. .. 
Hier is de dialectiek aan het werk. 
Om met Hegel te spreken, van wie Marx 
en Engels de dialectiek leerden: als iets 
wordt. dan is het ontstaan en tegelijk aan 
het vergaan. Uit het worden komt het 
bestaan voort. Het bestaan is direct voor
handen. Het worden ligt àchter het bestaan 
en daarom lijkt het gewordene uitgangs
punt te zijn. Maar dat is schijn. Het gewor
dene is ooit ontstaan uit zijn voorwaarden 
en is bezig te vergaan: 'de dag van de 
geboorte is de dag van de dood'. Het be
staande is schijn. Het wezen is het oneindi
ge proces van ontstaan en vergaan. 
Met zo'n denkwijze gewapend ligt het voor 
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de hand om bij analyse van het kapitalisme 
te kijken naar het ontstaan uit andere 
maatschappijformaties. Wat waren de 
'voorwaarden' voor het te voorschijn ko
men? Dit worden ligt nu achter ons, daarom 
lijkt dit gewordene (het kapitalisme) uit
gangspunt te zijn. Maar dit kapitalisme is 
niet eeuwig. Aan welke tegenstellingen 
ging de feodale maatschappij ten onder en 
welke tegenstellingen ontwikkelen zich in 
het kapitalisme? Welke kiemen leggen nu 
alweer de grondslag voor het 'vergaan' en 
de basis van een nieuwe maatschappij? 
Een dergelijke denkwijze is naar zijn aard 
inderdaad kritisch, op welk terrein van 
studie of onderzoek dan ook. Ze blijkt in 
staat ontwikkelingen en processen in een 
vroeg stadium als 'wezenlijk' te herkennen. 
Dat geeft het marxisme op zijn best een 
sterke toekomstgerichtheid, 'profetische' 
kracht en idealen. Maar die idealen worden 
in het praktisch handelen getoetst aan een 
materialistische analyse van de werkelijke 
situatie. Daarom geen dialectiek zonder 
materialisme. Het gaat om het dialectische 
spanningsveld tussen wat is en wat kàn, 
wat werkelijk en wat màgelijk en daarom 
ook noodzakelijk is. Dàt is karakteristiek 
voor de dialectiek, het marxisme en de 
revolutionaire beweging. 
Natuurlijk heeft dit tot nalve vooruitgangs
filosofieën geleid ('de geschiedenis doet 
steeds stappen vooruit . .') en ook tot duis
tere dogmatiek ('de dialectiek leert ons . .'). 
zoals ik eerderinPen C heb uiteengezet. 
En er bereiken ons dan ook onophoudelijk 
uitnodigingen om afstand te nemen van 
de dialectiek, om een helder marxisme 
zonder dialectiek te ontwerpen. 
Eén van die uitnodigingen zit vervat in een 
recent boek van een progressieve filosoof, 
Lolle Nauta, mede-ontwerper van het 
PvdA-programma (1977) en onlangs één 
van de eerste mede-ondertekenaars van 
een anti-Star Wars-oproep. Op de flaptekst 
van zijn 'De gerealiseerde utopie en andere 
sociaal-filosofische stukken' (1981) staat 
als aanprijzing: 'een aanzet tot een histo-
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riseh-materialistische theorie dieaf-ekent 
met een even dialectische als idealistische 
terminologie . .' De dialectiek zou overboord 
moeten, omdat die echt geschiedsonder
zoek in de weg zou staan. Maar het is 
interssant kennis te nemen van het debat, 
dat dit onder wetenschapshistorici en 
filosofen op heeft geroepen. Ik citeer uit 
het tijdschrift 'Kennis en Methode', jaar
gang 1982; waar twee besprekingen in 
staan. 
De eerste auteur, Hans Harbers, is zéer 
kritisch jegens Nauta. Als de dialectiek uit 
het marxisme verwijderd wordt, wordt ook 
de revolutionaire angel verwijderd. De 
dialecticus zei: 'Wat is, is onwaar', en wist 
zo wat is en wat móet probleemloos met 
elkaar te verbinden. 'Met de categorie "het 
mogelijke" staat of valt het revolutionair 
potentieel van het marxisme', is zijn stel
ling. De tweede auteur, Willem Dercksen, 
stelt dat verwijdering van de dialectiek het 
marxisme het vermogen zou ontnemen 
om maatschappelijke verhoudingen te 
analyseren. Voor een overgang van de ene 
naar een andere maatschappelijke fase 
vormen maatschappelijke tegenstellingen 
en het bewustzijn hiervan noodzakelijke 
voorwaarden. De dialectiek maakt het 
mogelijk de overgang naar een 'machts
vrijere' maatschappelijke organisatie te 
denken als een oplossing van bestaande 
maatschappelijke tegenstellingen. Voor het 
historisch onderzoek heeft dit begrip van 
dialectiek zeer vruchtbare resultaten opge
leverd ... Voor de sociale wetenschappen is 
het vasthouden aan het begrip dialectiek 
een vereiste, willen zij vasthouden aan het 
idee van maatschappelijke vooruitgang. 
Het alternatief in politiek opzicht is utopis
me, dan wel conservatisme ... 'De dialectiek 
hoeft niet zo'n toverdoos te zijn als velen 
ervan gemaakt hebben', zo stelt hij. En te
recht. 

De kritische geest van het marxisme 

Samenvattend: 
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Met deze drie voorbeelden heb ik proberen 
aan te geven hóezeer de oorspronkelijke 

opvattingen van Marx en Engels juist door 
hun dialectische uiteenzetting de eigen tijd 
vèr vooruit zijn en van betekenis zijn voor 
actuele vraagstukken. En het zijn werkelijk 
'voorbeelden', want het zou niet moeilijk 
zijn om drie of tien andere actualiseringen 
te kiezen. 
Aan de andere kant kan een theorie na
tuurlijk nooit volledig over de historische 
begrenzingen van een tijdperk uitkomen. 
Datgene wat door Marx en Engels is opge
pakt, is wat in hun tijdperk speelt: de klas
senbotsingen in Frankrijk (1830, 1848), 
Duitsland (1848), Engeland; de nationale 
opstanden van de Polen tegen de Russen, 
van de leren tegen de Britten; de Parijse 
Commune (1870); de eerste fase van de 
inschakeling van de wetenschap in de 
grootindustrie; het ontstaan van de vakbe
weging en arbeiderspartijen; de theorieën 
van de communistische utopisten; de 
idealistische school van Hegel en diens 
dialectiek; de Franse verlichting en de 
socialisten erin; het materialisme gevoed 
door natuurwetenschappelijke ontdekkin
gen en vooral door Darwin's biologische 
evolutie. 
Hoe toevallig dingen kunnen gaan bleek 
uit Morgan's theorie over de evolutie van 
de gezinsvormen, zo mogelijk nog ketterser 
dan Darwin. Marx krijgt het boek vijf jaar 
voor zijn dood in handen en Engels corri
geert een fundamentele weglating in zowel 
de materialistisische geschiedopvatting als 
de politieke economie. Was het boek een 
paar jaar later verschenen, dan hadden 
althans Marx en Engels een kanjer van een 
gat laten zitten in de eigen uitgangspun
ten. 
Die mensen, die denken dat het voor de 
hand ligt dat met Marx, Engels of Lenin 
het belangrijkste over de ontwikkeling van 
de strijd en theorie voor het socialisme 
gezegd is, hebben weinig begrepen van de 
kritische geest van het marxisme. De di
alectiek houdt elke kennis voor voorlopig, 
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staat buitengewoon sceptisch ten opzichte 
van al het bestaande- dus ook tegenover 
de theorie tot dusver- en kent geen enkele 
eerbied voor grote mannen, partijleidingen 
of socialistische ministers. En als je de 
geschiedenis van de arbeidersbeweging in 
de 19de eeuw naslaat, weet je hoe onge
nadig Marx en Engels vanuit de theorie 
van de beweging uitpakten naar de leiders 
van de praktijk van de beweging. Zij brach
ten inderdaad de moed op om de therorie 
relatief zelfstandig ten opzichte van de 
praktijk tot verdere ontwikkeling te bren
gen. 

Ik heb gewezen op de grote zeggingskracht 
van het oorspronkelijke vertoog van Marx 
en Engels. Als leden van de Delftse stu
dentenbeweging eind jaren zestig hadden 
wij het voorrecht om jarenlang te studeren 
op het oorspronkelijke werk van Marx, 
Engels en Lenin. Waarom? Om te leren 
hoe de maatschappij in elkaar zat en er 
dan zo goed mogelijke conclusies uit te 
trekken. Mijn eigen ervaring was er één 
van verbijstering en overweldiging. Ik heb 
die ervaring hier en daar in de literatuur 
wel teruggevonden. Zo las ik in de de 
herinneringen van lsaac Deutscher, voor
aanstaand marxistisch historicus, de 
volgende getuigenis: 
' .. via onderzoekingen .. keerde ik steeds 
weer terug naar Het Kapitaal en werd 
steeds opnieuw geboeid door de rijkdom 
van zijn theoretische en historische struk
tuur en de kristalheldere duidelijkheid van 
zijn analyse. De moeizame klim werd pure 

290 

opwinding. Ik zal nooit de sensatie vergeten 
waarmee ik vanaf de "top" uitkeek over de 
eindeloze horizonten van de maatschappij 
die Marx, zo voelde ik het, voor me geopend 
had. Geen ander werk heeft een vergelijk
baar diepe indruk op me gemaakt. 
Maar hoe stond het met die gebreken 
waarnaar ik op zoek was? Hoe ik het ook 
probeerde, ik kon ze niet opsporen. Elke 
keer als ik het werk herlas, vond ik de 
redenatie sterker en overtuigender dan ik 
gedacht had ... '. 
En zo was het ook bij ons. Een compleet 
en afgerond wereldbeeld, zo leek het. Wat 
moest er eigenlijk nog gezegd of geschre
ven worden? Wat dat betreft heb ik Marx' 
werk als een echte 'verzoeking' ervaren. 
Het Kapitaal was een kathedraal van 
schoonheid. Veel nieuws hoefde je niet te 
lezen, want het wezenlijke was er al. En je 
voelde je superieur aan al die mensen die 
hier geen kennis van hadden of het op de 
een of andere manier verwierpen. 
De feministische beweging brak die ban 
en stimuleerde tot kritische herlezing en 
het breken met intellectuele luiheid. En 
eindelijk werden ook fouten ontdekt, grote 
zelfs. Gelukkig maar. Maar tot nu toe heb 
ik die ontwikkelingen ervaren als een ver
rijking van mijn 'marxist-zijn'. Tegelijk zie 
ik het als een verarming dat het in onze 
partij niet langer gebruikelijk is kennis te 
nemen van 'marxisme als inspiratiebron'. 
Het zou goed zijn als we wat meer kennis
makingen mogelijk zouden maken. 

Leo Molenaar 
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Mediawet botst op grondwettelijke vrijheid 
van informatie 

OMROEP IN DE 
STAATSGREEP 

Het vernietigende advies van de Omroep
raad, waarmee de ontwerp-Mediawet van 
minister Brinkman naar de pruliemand 
werd verwezen, heeft niet de minste indruk 
gemaakt op het kabinet. Alsof het de me
ning van een Amsterdams viscollege betrof 
werd het advies van de Omroepraad met 
een schouderophalen van geen belang 
verklaard en verhuisde de ontwerp-Me
diawet niet naar de prullemand, maar naar 
het statige pand aan de Kneuterdijk waar 
de Raad van State zetelt. Zonder één rele
vante wijziging. De 'Lex Brinkman ia' moet 
en zal blijkbaar de stralenkrans worden, 
waarmee de huidige minister van WVC na 
zijn korte, hevige en in opspraak gekomen 
ministerschap verder door het leven kan. 

NOS geliquideerd 

Dit waren de conclusies van de Omroep
raad, het hoogste adviesorgaan van de 
regering over radio en televisiezaken: het 
ontwerp is in zijn consequenties 'onvol
doende doordacht en onvolledig' en bevat 
'innerlijke tegenstrijdigheden'. 'Daarmee is 
het ontwerp in deze vorm onbruikbaar. De 
raad adviseert derhalve tot een grondige· 
heroverweging.' 
Ammehoela .... vond de minister. En dat 
vond hij ook van een advies van de provin
cies, die- met uitzondering van Limburg, 
maar daarover straks meer- eensgezind 
waren in hun afwijzing met betrekking tot 

de kabinetsplannen voor financiering van 
de regionale omroep. De kritiek en de 
voorstellen van NOS en omroepen, die het 
dit keer- een unicum in omroepland
roerend met elkaar eens waren in hun 
scherpe veroordeling van de kabinetsplan
nen, werden met hetzelfde gebaar van 
tafel geveegd. 
Je vraagt je zo langzamerhand af, waarom 
de regering nog zulke gewichtige afviesor
ganen in stand houdt en zich telkens weer 
door zoveel instanties laat adviseren, als 
het enige wat er met zo'n advies gebeurt 
een doorverwijzing naar de archiefafdeling 
is. 
De vraag waar het echt op aankomt is, 
waarom minister Brinkman tegen alle door 
hem gevraagde adviezen in toch zijn ingrij
pende omroepwetgeving op deze wijze 
voortzet. 
Ongetwijfeld is de minister tegemoet willen 
komen aan de omroepen, die als sinds jaar 
en dag bezig zijn met pogingen om hun 
eigen positie te versterken ten koste van 
de NOS, het gezamenlijkheidsargaan van 
de omroep. De NOS kreeg in de ogen van 
de omroepen teveel zendtijd en had ook 
teveel macht ten aanzien van de indeling 
van de zendtijd, het facilitair bedrijf, de 
arbeidsvoorwaarden en de begroting. 
Hoewel alle omroepen in het NOS-bestuur 
vertegenwoordigd waren, vormden zij 
daarin toch een minderheid tegenover de 
kroonleden en de leden van cultureel
maatschappelijke organisaties. Met name 
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de pretomroepen als AVRO, TROS en 
Veronica gingen steeds harder schoppen 
tegen de NOS. Brinkman heeft op die 
situatie ingespeeld, omdat hij teneinde 
ruimte te scheppen voor commerciële 
omroepactiviteiten gebaat was bij een 
verzwakking van de NOS en van de Hilver
sumse omroep in het algemeen. In de 
Medianota en vervolgens de ontwerp-Me
diawet heeft de minister echter de boel zo 
radicaal op zijn kop gezet, dat de door hem 
terecht gesignaleerde verdeeldheid in 
Hilversum niet meer in zijn voordeel werkte. 
Bovendien streek hij door de haast en de 
voorkomendheid waarmee de deuren van 
de omroep voor commerciële televisie 
werden geopend tegen de haren van Hil
versum als geheel in. 
Nog nooit eerder demonstreerde de om
roep zo'n grote eensgezindheid als bij de 
verschijning van de Mediawet. Onbegrijpe
lijk is dat niet. Ondanks alle beweringen 
van het tegendeel is de nieuwe wet een 
poging van het kabinet om de macht van 
'Hilversum', dat conglomeraat van omroe
pen, grondig af te breken 
Welk politiek voordeel het kabinet daarmee 
denkt te behalen is volstrekt een raadsel. 
Wellicht is toch de tanende invloed van het 
CDA in 'Hilversum' er de oorzaak van, dat 
het omroepbestel nu op de helling moet. 
Wie echter kennis neemt van de wijze 
waarop toch tamelijk CDA-gezinde omroe
pen als KRO en NCRV de vloer aanvegen 
met de kabinetsplannen zal grote vraagte
kens zetten bij dit kabinetsbeleid. Dat zal 
zeker in de CDA-fractie gebeuren, waar 
men er belang bij moet hebben dat er 
vrienden in plaats van tegenstanders in 
'Hilversum' zitten. 
Dat minister Brinkman de steun van de 
VVD heeft gekregen is begrijpelijk. Het 
beleid van de minister leidt tot een ernstige 
verzwakking van de publieke omroep en 
maakt daardoor de weg vrij voor commer
ciële omroep, een tot dusver nog nooit 
verwezenlijkte droom van de VVD. 
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Publiek bestel of commercie 

De voorhoede van de commerciële omroep 
rukt in de vorm van abonnee-televisie 
reeds op in Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, waar de grote kabelnetten zijn open
gesteld voor Filmnet, een onderneming 
van de grote uitgeverijen VNU en Esselte 
(Zweden) en de Amerikaanse filmindustrie, 
en voor de kabelkranten- met reclame
van De Telegraaf en de Perscombinatie. 
De tijd is niet ver meer, dat de druk om 
een van de drie televisienetten in handen 
te geven van AVRO, TROS en Veronica, 
niet meer te weerstaan is door een ministe1· 
die zelf de geest uit de fles heeft helpen 
ontsnappen. En dat wordt dan een net vol 
reclame en gesponsorde programma's, 
waardoor men de middelen krijgt om 
programma's te maken die de grote masa 
van kijkers zal wegtrekken van de andere 
netten. 
Er valt natuurlijk best wat te zeggen voor 
de stelling dat kijkers vrije en mondige 
mensen zijn en dus zelf wel kunnen uitma
ken of ze liever naar Sterrenslag, Toppop, 
André van Duin en een cowboy-film kijken, 
dan naar maatschappelijk geëngageerde 
programma's van de VARA, KRO en NCRV, 
of naar vorm en inhoud vernieuwende 
programma's van de VPRO. Toch vind ik 
het geen bevoogding om te pleiten tegen 
een omroepstelsel waarin de lolbroekerij 
en het moeiteloze amusement de winnende 
kaarten in handen krijgen. Hoeveel kritiek 
communisten en andere radicale stromin
gen in de arbeidersbeweging ook gehad 
mogen hebben op het Nederlandse om
roepbestel, niemand zal kunnen ontkennen 
dat de omroep heeft bijgedragen aan cul
turele emancipatie en maatschappelijke 
bewustwording van miljoenen mensen. De 
genante wijze waarop de VARA thans 
hijgend achter de pretomroepen aanloopt 
in programma-opbouw en -keuze laat zien 
hoe groot de kansen zijn op een totale 
vervlakking van het programma-aanbod. 
En dat is geen vrolijke gedachte. 
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Voor communisten is het publieke om
roepbestel nooit erg publiek geweest. Na 
tientallen jaren volslagen boycot van com
munistische meningen en vertegenwoordi
gers op radio en beeldbuis, ligt het voor de 
hand dat de neiging om zich echt zorgen 
te maken over de frontale aanval van Brink
man op 'Hilversum' niet erg groot is. Toch 
is er reden om dat wel te doen voor een 
partij, die een geschiedenis achter de rug 
heeft waarin niet alleen het enge partijpoli
tieke belang doorslaggevend was voor 
stellingname en optreden. Culturele waar
den en maatschappelijke betrokkenheid 
komen onherroepelijk nog meer in de 
verdomhoek als de huidige ontwikkeling 
van de omroep verder in de richting van 
de vercommercialisering en daardoor 
veramerikanisering gaat. 

Naasting van omroepbedrijf 

Hebben de omroepen gelijk als zij de Me
diawet van Brinkman, die overigens geen 
mediawet maar een omroepwet is, als een 
ernstige bedreiging voor de publieke om
roep zien? Zonder enige twijfel. En niet 
alleen omdat de deur wordt opengezet 
voor de commerciele omroep zonder dat 
de middelen beschikbaar komen voor de 
publieke omroep om zich daartegen te 
wapenen. Maar ook omdat de overheid 
zelf door vergaande regelgeving en toezicht 
een grotere vinger in de omroeppap gaat 
krijgen. 
Als de Tweede Kamer de Mediawet in zijn 
huidige vorm aanvaardt wordt bij voor
beeld door een kabinet dat privatisering in 
zijn vaandel heeft geschreven het facilitair 
bedrijf van de omroepen genaast. De staat 
neemt de omroepen hun gezamenlijke 
facilitaire bedrijf af, maakt er een NV van 
met alle bevoegdheden in handen van de 
staat. Nederland wordt daarmee in de 
westerse wereld het enige land waar de 
omroepen niet meer beschikken over een 
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eigen produktiebedrijf. Tegen betaling 
kunnen zij in het vervolg faciliteiten huren 
voor een prijs die nu nog niet bekend is, 
maar waarover in elk geval BTW betaald 
moet worden. Voorzichtige schattingen 
duiden erop, dat de omroepen zo'n hon
derd miljoen gulden per jaar meer moeten 
opbrengen, hetgeen natuurlijk zijn gevol
gen moet hebben voor het programma
aanbod en wellicht ook voor de arbeids
voorwaarden bij de omroep. Tegenover de 
oprukkende commercie komt de omroep 
met lege handen te staan. 
Door de omroepen bovendien uit te sluiten 
van deelname aan bijvoorbeeld abonnee
televisie wordt de concurrentiekracht van 
de omroepen extra aangetast 
Ook de bestuurlijke kracht van de omroep 
wordt via de Mediawet op vrij efficiënte 
wijze onderuit gehaald. De minister is 
reeds begonnen de omroepen in het NOS
bestuur een meerderheidspositie te geven, 
waardoor de garantie van desintegratie 
van 'Hilversum' is ingebouwd. Vervolgens 
wordt de NOS zodanig opgesplitst, dat er 
nog weinig meer overblijft dan een geza
menlijk programma. De gezamenlijke 
belangenbehartiging ontbreekt volkomen 
in de ministeriële opzet, waarin de NOS 
nog slechts een programmastichting (voor 
het gezamenlijke programma) zal zijn. De 
belangenbehartiging moet blijkbaar gestal
te krijgen in het commissariaat van de 
Media, waarheen de Regeringscommissa
ris voor de Omroep en een hele stoet 
ambtenaren van het ministerie van WVC 
verhuizen, waardoor de gezamenlijke 
belangenbehartiging van de omroep gro
tendeels in handen van de overheid komt. 

Wie stelt de regels? 

Het is de bedoeling van het kabinet de 
positie van de publieke omroep te verster
ken, betoogt de minister keer op keer. 
Maar dan zal hij toch met andere voorstel
len moeten komen dan ·die nu in de nieuwe 
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Mediawet zijn neergelegd. Wat hij nu aan 
wetgeving en vooral regelgeving heeft 
bedacht, druist op alle mogelijke manieren 
in tegen de opvatting van degenen die het 
publieke omroepbestel dragen. Vandaar 
hun 'onaanvaardbaa(. 
Voor wie de democratie en het grondrecht 
waarmee een vrije pers wordt gegaran
deerd waard vinden verdedigd te worden 
tegen inbreuken die de overheid daarop 
maakt of dreigt te maken, is er reden voor 
grote ongerustheid over de nieuwe Media
wet. Hoewel het tweede lid van artikel 7 
van de Grondwet de zinsnede bevat 'De 
wet stelt regels omtrent radio en televisie' 
is zowel de gegroeide rechtsopvatting als 
jurisprudentie, dat de overheid zich dient 
te onthouden van een kwalitatieve beoor
deling van radio- en tv-programma's. De 
belangrijkste doelstelling van het censuur
verbod- de wezenlijke inhoud van artikel 
7 van de Grondwet- is een zo groot mo
gelijke afstand te scheppen tussen de 
overheid en het journalistieke functioneren 
van radio en tv. Bij de behandeling van dit 
Grondwetsartikel in de Tweede Kamer in 
het parlementaire jaar 1975-1976 is trou
wens duidelijk de bedoeling van de Kamer 
gebleken om de journalistieke berichtge
ving via radio en televisie op één lijn te 
stellen met de dagbladjournalistiek. Daar
om is er ook altijd grote terughoudendheid 
betracht om inhoudelijke voorschriften 
voor radio- en televisieprogramma's op te 
nemen in bij voorbeeld algemene maatre
gelen van bestuur. 
In het door de VPRO verzorgde geschrift 
'De overheid op afstand' hanteert mr A.W. 
Hins, docent staatsrecht aan de Universiteit 
van Amsterdam, dan ook de stelling: 'Be
perkende voorschriften ten aanzien van de 
inhoud van radio- en televisieprogramma's 
mogen alleen zijn opgenomen in een wet 
in formele zin. De wet dient nauwkeurig 
aan te geven in welke gevallen een zend
vergunning moet worden verleend of ge
weigerd'. 
Waarom dienen wij nu ongerust te zijn 
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over de nieuwe Mediawet? Omdat daaruit 
blijkt dat de overheid niet bij de wet, maar 
via algemene maatregelen van bestuur 
inhoudelijk voorwaarden kan gaan stellen. 
De minister en het Commissariaat voor de 
Media krijgen bevoegdheden, waarbij hun 
subjectieve oordeel omtrent nuttigheid of 
kwaliteit van programma's hun beslissin
gen kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld Radio 
Vaticana mag wel op de kabelnetten, radio 
Luxemburg niet. Natuurlijk hanteert de 
minister wel zeker normen voor toegang 
tot de kabelnetten, maar hij wijst aan wie 
wel en niet mogen. 
Bij algemene maatregel van bestuur zal de 
minister ook aangeven welke programma
onderdelen zich lenen voor uitzending 
door de NOS nieuwe stijl. Bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen gedetail
leerde regels worden vastgesteld met 
betrekking tot de inhoud van abonnee-tele
visieprogramma's. Volgens artikel 49 van 
de nieuwe Mediawet kan de minister straks 
zelfs bij algemene maatregel van bestuur 
percentages gaan vaststellen voor de 
hoeveelheid cultuur, informatie, educatie 
en amusement in de uitzendingen. Die 
percentages kan hij naar believen natuurlijk 
ook weer wijzigen. Uit dit soort zaken blijkt 
al hoezeer de overheid de omroep in de 
houdgreep houdt. 
De overheid heeft ook nog een machts
middel gecreëerd om zijn greep op de 
omroep effectief te maken. Artikel 86 van 
de nieuwe wet heeft als toelichting meege
kregen dat het NV Nederlands Audiovisueel 
Bedrijf de uitzending van een landelijk 
omroepprogramma moet weigeren 'indien 
dit niet voldoet aan de voorwaarden, die 
bij of krachtens de wet zijn gesteld'. De 
medewerking van het bedrijf is echter 
ontontbeerlijk om het door de omroepen 
geproduceerde signaal op de zenders te 
krijgen. Hoewel gesproken wordt over een 
zelfstandig facilitair bedrijf gaat het hier 
feitelijk om een overheidsinstelling, zoals 
de PTT of de Spoorwegen dat zijn. De 
Raad van Commissarissen wordt volledig 
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benoemd door de minister van WVC. En 
het benoemen van een directielid kan niet 
zonder de goedkeuring van de minister. 
Overheid op afstand? Kom nou. 

Regionale of regentenomroep 

Voor velen buiten de omroep bestaat er 
niet de geringste twijfel aan dat de ontwerp
Mediawet op verscheidene punten in strijd 
is met de strekking van artikel 7 van de 
Grondwet. Het allersterkst komt dat tot 
uitdrukking in de wetsartikelen die hande
len over de regionale en lokale omroep. 
Juist bij deze kleinschalige omroepen, die 
veel dichter bij de culturele en maatschap
pelijke organisaties staan in een bepaald 
gebied, is de kritiek op het overheidsbeleid 
in veel gevallen directer dan bij de landelijke 
omroep. Het kritisch volgen van het over
heidsbeleid is ook vaak de kracht van de 
regionale en lokale omroep, afgezien van 
de grote rol die zij kan spelen bij de over
dracht van informatie en cultuur in de 
directe woon- en werkomgeving van de 
burgers. 
Van die kracht wordt nu door de nieuwe 
Mediawet een zwakte gemaakt. Artikel 29 
van de Mediawet bepaalt namelijk dat de 
regionale omroep een programma moet 
verzorgen dat in zodanige mate is gericht 
op de bevrediging van de in de provincie 
levende maatschappelijke, culturele, gods
dienstige en geestelijke behoeften, dat 
haar programma geacht kan worden van 
algemeen nut te zijn. In een commentaar 
schreef het samenwerkingsverband van 
regionale omroepen ROOS: 
'Een dergelijke formulering in de wet kan 
betekenen dat er straks geen oordeel ge
vraagd wordt over de representativiteit en 
de doelstelling van de provinciale omroep, 
maar over de inhoud van de programma's. 
Het lijkt ons de introductie van een volstrekt 
on-Nederlandse overheidsbemoeienis met 
de inhoud van programma's op de radio. 
Ons inziens is alleen het beleidsbepalende 
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orgaan over de programma's uit te spreken 
en daar eventueel consequenties aan te 
verbinden waar het de regionale omroep 
betreft.' 
De minister lokt met zijn Mediawet een 
ernstige inbreuk uit op de stelling, dat de 
overheid niet mag treden in de beoordeling 
van de journalistieke kwaliteit van radio
en televisieprogramma's. 
De grootste bedreiging vormt de financie
ring van de regionale omroep. Deze ge
schiedt nu uit de algemene omroepmidde
len, maar zal in het vervolg door de pro
vincie moeten geschieden. Het provincie
bestuur mag daarvoor wel een opslag 
heffen op de omroepbijdrage. Voeg daarbij 
dat het provinciebestuur elk jaar het Com
missariaat voor de Media moet adviseren 
omtrent de verstrekking van een zend
machtiging, dan dreigt de regionale om
roep elk jaar bij de begrotingsbehandeling 
een onderwerp van politiek de batte worden 
over het 'nut' van de omroep en het 'offer' 
dat de burgers zich daarvoor moeten ge
troosten. Terecht stelt mr Hins in zijn eer
dergenoemde artikel, dat de leden van 
Provinciale Staten welhaast heiligen moe
ten zijn om bij het advies aan het Commis
sariaat voor de Media hun oordeel over 
journalistieke kwaliteit van de programma's 
buiten beschouwing te laten. 
Voor de medewerkers aan een regionale 
omroep betekent het al te hinderlijk volgen 
van hun provinciale bestuurders, dat zij 
hun eigen broodwinning op het spel zetten. 
De situatie in Limburg is daarvan een 
schrijnend voorbeeld. Uitsluitend en alleen 
omdat de zegeningen van het CDA-bewind 
in deze provincie niet breed genoeg worden 
uitgemeten door de ROZ, moet deze om
roep verdwijnen en plaats maken voor een 
regionale omroep die een spreekbuis wil 
zijn van gouverneur Kremers en zijn CDA
trawanten. De bemoeienis van het provin
ciebestuur gaat- uitgelokt door de nieuwe 
Mediawet- zelfs zover dat men nota bene 
in Provinciale Staten vaststelt hoe het 
bestuur van de nieuwe regionale omroep 
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er uit zal zien. 
Staatsomroep in optima forma. Een model 
dat waarschijnlijk nergens navolging zal 
vinden. Ik vlei me namelijk de hoop, dat 
met name de PvdA nu verder zal afzien 
van het idee dat in steden met een PvdA 
meerderheid PvdA-gezinde omroepen 
zouden moeten worden opgericht, een 
idee waarvoor de vroegere minister van 
WVC, André van der Louw zich ooit heeft 
uitgesproken en waar met name in de 
Amsterdamse PvdA nog wel voorstanders 
van te vinden zijn. De consequentie van 
dat idee (stel CDA voor PvdA) zien we nu 
in Limburg. 
Regionale omroep en lokale omroep kun
nen alleen voor de bevolking van betekenis 
zijn als zij journalistiek onafhankelijk kunnen 
opereren, geen stellingname vooraf inne
men, maar hoor en wederhoor toepassen 
en door het verstrekken van ter zake doende 
informatie de betrokkenheid van de burgers 
vergroten en daarmee de democratie be
vorderen. Vanzelfsprekend past daarbij 
een kritisch volgen van de overheid en 
geen serviliteit. Met professor dr J. H. van 
den Heuvel, werkzaam bij de Wetenschap
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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moet gezegd worden, dat de enige legiti
matie voor het voeren van een mediabeleid 
ligt in het waarborgen van de vrijheid, de 
onafhankelijkheid en de pluriformiteit van 
de openbare informatievoorziening. Wel
licht dat dit principiële uitgangspunt straks 
een belangrijke rol zal gaan spelen in het 
parlementaire debat. Ik vrees echter dat 
zoals zo vaak in het parlement de centen, 
de partijpolitieke en de commerciële be
langen het debat zullen bepalen. De regi
onale en lokale omroep zullen er dan als 
'peanuts' bijhangen of in het beste geval 
als een soort wisselgeld worden be
schouwd in het kwartetspel dat de kamer
leden met hun amendementen gaan spe
len. Dat is jammer, omdat met name de 
wijze waarop de positie van de regionale 
en lokale omroep, als een democratische 
omroepvoorziening bij uitstek, in de wet 
geregeld wordt kenmerkend zal zijn voor 
het karakter van die wet. Het gaat nu inder
daad om een vrije, àf om een direct dobr 
de overheid beïnvloede informatievoorzie
ning. 

Bart Schmidt 



Politiek en Cultuur 297 

JONGEREN EN DE CPN, 
DE CPN EN JONGEREN 

Jongeren hebben dit jaar niet te klagen 
over gebrek aan belangstelling. Vooral het 
internationaal jongerenjaar brengt hen in 
de publiciteit. In Nederland wordt gebruik 
gemaakt van de leus: 'Niks te vertellen? 
Samen met anderen doe je meer'. 
1985 is ook één van de belangrijkste jaren, 
sinds de tweede wereldoorlog, in de strijd 
tegen racisme. De door Franse jongeren 
ondernomen actie tegen het aanwezige 
racisme, d.m.v. het handje met de tekst: 
'Touche pas à mon pote', dient in Neder
land met een zelfde succes gevoerd te 
worden als in Frankrijk. Het enthousiasme 
bestaat bij de Nederlandse anti-racisme 
organisaties om 'Blijf van mijn makkers af' 
een succes te laten worden. De politieke 
en historische waarde van deze actie is 
nauwelijks te beschrijven. Het laat zien dat 
jongeren uit allerlei landen een keihard 
NEE zeggen tegen racisme. Een NEE dat 
ook politieke consequenties heeft. Jonge
ren maken aan regeringen duidelijk dat ze 
niet met racistische maatregelen mogen 
aankomen. Deze duidelijke stelling is in 
Nederland helaas maar al te hard nodig. 
De f 1445 maatregel is een voorbeeld van 
racisme, zo ook het niet verbieden van de 
Centrumparij d.m.v. een duidelijke wetge
ving. 
De CPN is dr_~ er.iye politieke pür11J wacH 
anti-racisme en -fascisme een continu 
strijdpunt is. Het felst werd deze strijd 
gevoerd tegen het Duitse fascisme in de 
jaren 1933 tot en met 1945. 
Ondanks haar duidelijke standpunt ten 
aanzien van racisme en op de gebieden 
van vrede en veiligheid, sociaal-economi
sche strijd, feminisme is de CPN geen 
partij die aanslaat bij jongeren. 

Een in 1984 gehouden scholierenonderzoek 
onder circa 15.000 scholieren van alle 
typen van het voortgezet onderwijs, laat 
zien dat de CPN een stemmenpercentage 
heeft van twee. Het percentage van de 
PvdA bedraagt 33 procent, dat van het 
CDA 25 procent en van de VVD 27 procent. 
Tevens kwam uit dit onderzoek naar voren 
dat 35 procent van alle scholieren geen 
politieke voorkeur hebben, of nog niet 
weten op welke partij ze zouden gaan 
stemmen wanneer ze stemrecht hadden. 1 

Het lage stemmenpercentage is m.i. te 
wijten aan het feit dat de CPN voor heel 
veel jongeren onbekend is. Uit persoonlijke 
gesprekken blijkt heel vaak dat men niet 
weet wie Evelien Eshuis, I na Brouwer en 
Marius Ernsting zijn en er wordt gedacht 
dat de CPN een politieke partij is die onder 
leiding staat van de CPSU. Het moge dui
delijk zijn dat er iets gedaan moet worden. 
Dit stuk dient dan ook als begin voor een 
te voeren discussie over het onderwerp 
'jongeren en de CPN, de CPN en jongeren'. 
Een discussie die niet alleen gevoerd moet 
worden door jongeren. Het onderwerp 
gaat alle communisten aan, voor de toe
komst van de partij en voor het behoud 
van een communistische politiek in Neder
land. andms ZL!IIen we !Jinnen afzienbare 
tiJd te n ldKt::P :,rqge11 n1 1,?l de iaatsten c1er 

communisten'. 

Jongeren en de CPN 

Dat jongeren onbekend zijn met de CPN is 
voornamelijk het gevolg van de strijd die 
de laatste jaren gevoerd is binnen de partij. 
Het zijn jongeren uit de tijden van de Viet-
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namperiode en Maagdenhuisbezetting die 
het Nederlandse communisme hebben 
doen venieuwen. De jongeren, bijna alle
maal studenten, werden ouder en zij zijn 
het die nu de leiding van de partij vormen. 
Een leiding, voor een belangrijk deel be
staande uit mensen met een titel voor hun 
naam, die stukken schrijven en discussies 
voeren op een niveau dat voor een grote 
groep mensen niet meer te volgen is. De 
gevoerde interne strijd en het niveau van 
het partijkader maakte de CPN zwak. De 
duidelijke en harde politiek is verdwenen 
en toch heeft de partij alle voorwaarden in 
zich om een dergelijke politiek te voeren. Ik 
ben ervan overtuigd, als de CPN in staat is 
om een zo heldere politiek te voeren, dat 
jongeren op de CPN zullen stemmen of 
zelfs lid worden. 

In Amsterdam deden 10.000 scholieren 
mee aan een staking tegen kernwapens, 
de jongerenorganisatie het Algemeen 
Nederlands Jeugdverbond en de studen
tenvakbond ASVA zijn groeiende. Alles 
wijst erop dat studerende, werkende en 
werkloze jongeren genoeg hebben van 
deze regering, genoeg hebben van racisme, 
genoeg hebben van kernwapens, genoeg 
hebben van de apartheid in Zuid Afrika, 
genoeg hebben van het Amerikaans impe
rialisme. 

De CPN en jongeren 

Ten aanzien van jongeren is het noodzake
lijk dat de CPN zich gaat bezig houden op 
twee terreinen. Het eerste terrein is het 
ontwikkelen van een communistische 
jongeren politiek. Het tweede terrein is het 
ontwikkelen en het produceren van duide
lijk propaganda-materiaal. Deze twee ter
reinen staan niet los van elkaar maar liggen 
in elkaars verlengde. 
Bij het ontwikkelen van jongerenpolitiek 
ben ik er een tegenstander van om daarvoor 
een aparte jongerenorganisatie op te rich
ten, zoals veel andere politieke partijen die 
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wel kennen. Het gaat er juist om dat de 
jongerenpolitiek deel uitmaakt van de 
politieke koers die de CPN op het ogenblik 
voert. Een eigen jongerenorganisatie, en 
dat zie je aan andere bij politieke partijen 
behorende jongerenorganisaties, is niet 
meer dan een machtsloos instituut dat zich 
met overheidssubsidie in stand kan houden 
maar voor jongeren totaal oninteressant 
is. 

Bij het ontwikkelen van een communisti
sche jongerenpolitiek dienen er accenten 
gelegd te worden op vrede en veiligheid, 
anti-racisme en -fascisme en in het bijzon
der op de sociaal-economische strijd. 
Werkgelegenheid, automatisering, sociale 
voorzieningen zijn zaken die voor jongeren 
van essentieel belang zijn bij de inrichting 
van hun leven. 
Een actief naar jongeren toe gerichte com
munistische politiek is ook van belang 
voor de acties en strijd, gevoerd door 
georganiseerde jongerengroeperingen, 
zoals de Jongeren verbonden met het 
F.N.V., Jongeren tegen racisme, Jongeren 
tegen kernwapens, het A.N.J.V., de ASVA. 
Communisten dienen de strijd van deze 
jongerenorganisaties met alle kracht en 
energie te ondersteunen. Hun strijd is ook 
onze strijd. 
In het benaderen van jongeren neemt 
propaganda een essentiele plaats in. De 
propaganda moet dusdanig zijn dat ze 
gelezen of gebruikt wordt door die mensen 
waarvoor ze bedoeld is. Een brochure over 
automatisering, bedoeld voor jongeren 
met een lage opleiding, die geschreven is 
in een taal die alleen te lezen is door jon
geren met een academische opleiding, is 
nutteloos. 
Propaganda wil ook zeggen het organiseren 
vanscholings-en vormingsavenden over 
allerlei onderwerpen. Brochures, affiches 
en ander materiaal kosten geld, maar bij 
goed gebruik verdient het zichzelf weer te
rug. 

Ik ben er een groot voorstander van om in 
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alle districten of plaatsen jongerenwerk
groepen op te richten. Werkgroepen die 
zich bezig kunnen houden met verspreiding 
van propaganda, het ontwikkelen van 
communistische jongeren politiek, het 
houden van scholingsavonden, opvang 
van nieuwe leden, enz. 
Landelijk zal er een overlegorgaan opge
richt moeten worden waarin zitting hebben: 
mensen van de diverse werkgroepen, 
partijbestuurders en leden die vanuit hun 
werk of politieke activiteit te maken hebben 
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met jongeren. De bedoeling van het lande
lijke overlegorgaan is om met elkaar te 

praten over actuele politieke situaties, het 
uitwisselen van ervaringen, informatie 
geven over op handen zijnde acties en 
nieuw te gebruiken propaganda materiaal. 

Evert Buijs 

11Het onderzoek is een gezamenlijk project van 
Keesing's Ondervvijsbladen, het Econometrisch 
Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) te Den 
Haag. 
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STELSELWIJZIGING EN 
BETEKENIS VOOR DE WAO 

Over de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid is veel te doen geweest 
en hoewel het in de zomer wat stil leek is 
het gevecht erover nu weer in volle hevig
heid losgebarsten. Velen worden er op een 
of ander manier door geraakt. Maar hoe 
men geraakt wordt, dat wordt meestal pas 
echt duidelijk als er weer eens een onder
deel van de wijzigingen is ingegaan en je 
dat in een daling van je inkomen terugziet. 
Zoals gewoonlijk zijn de regelingen, de 
wijzigingen en de discussies erover inge
wikkeld. Zo ingewikkeld, dat alleen de 
ingewijden er nog aan kunnen deelnemen. 
In de strijd tegen allerlei verslechteringen 
bestaat dan al gauw de kans dat het pro
bleem wordt teruggebracht tot alleen de 
gevolgen ervan: 'geen korting op de uitke
ringen'. En hoe terecht dat vaak ook is, 
omdat het inkomen voor grote groepen op 
het ogenblik een levensgroot probleem is, 
het is niet het enige. 
De grondslag van wat we noemen 'onze 
sociale zekerheid' is immers niet alleen 
gebaseerd op geld. Ze is ook gebaseerd op 
opvattingen die zijn gegroeid over maat
schappelijke rechten van mensen, over 
verantwoordelijkheden van de overheid en 
werkgevers, over solidariteit, over herver
deling van inkomens e.d. Opvattingen die 
te maken hebben met bestaanszekerheid 
en daaruit voortvloeiende sociale grond
rechten. Sociale grondrechten, die zo zeer 
deel uitmaken van het denken in onze 
samenleving, dat ze zelfs in de nieuwe 
grondwet worden genoemd. 

Kenmerkend voor dit kabinet is niet alleen 
dat het voortdurend die groepen probeert 

te plukken die toch al het minst te besteden 
hebben, kenmerkend is ook dat het tussen 
de bedrijven van al die maatregelen door, 
een aantal van die principiële uitgangs
punten onderuithaalt. 
Zo ook de voorstellen die er liggen om tot 
wijziging van de wet op de arbeidsonge
schiktheid te komen. 
Over die verschillen willen we in dit artikel 
wat meer zeggen, in de hoop dat het men
sen extra argumenten in handen geeft om 
zich tegen die maatregelen te verzetten en 
op hun recht te staan. 

Een belangrijk element van de zogenaamde 
stelselherziening, dat voor WAO-ers grote 
gevolgen gaat hebben is nog niet 'rond'. 
Onder grote druk en haastig worden er 
door het ministerie halve en slecht afge
werkte voorstellen naar de verschillende 
advieslichamen verzonden (de SER, de 
Sociale Verzekeringsraad en de Raad van 
State). Tot voor kort meende De Graaf een 
en ander nog voor 1 januari ingevoerd te 
kunnen krijgen. Dat dat niet lukt is wel 
zeker, want niets van al die voorstellen 
heeft de Tweede Kamer, die erover moet 
besluiten, nog bereikt. Nu mikt men op 
invoering per 1 maart 1986. Inmiddels is 
echter bekend geworden dat voorstellen 
voor een belangrijk deel door de SER wor
den verworpen. Als dat negatieve advies 
unaniem wordt, waar het naar uitziet, dan 
zegt dat wel iets over de kwaliteit van de 
voorstellen. We weten echter inmiddels 
dat dit kabinet 'politieke daadkracht' vertaalt 
in 'botweg doordrukken'. Het is te hopen 
dat ook de regeringspartijen zullen protes
teren tegen dit soort ondemocratische 
methoden en een overhaaste besluitvor-
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ming en invoering nu eindelijk eens zullen 
verhinderen. 

Waar gaat het om? 

De Graaf wil de 'verborgen werkloosheid' 
uit de WAO halen. Weer zo'n voorstel dat 
mensen die niets met de WAO te maken 
hebben al gauw redelijk in de oren klinkt. 
Per slot is de WW er voor de werkloosheid 
en de WAO voor de arbeidsongeschiktheid. 
Als er dus mensen in de WAO zitten die 
eigenlijk meer werkloos dan arbeidsonge
schikt zijn, moeten ze een WW-uitkering 
krijgen en geen WAO-uitkering, zo is de the
orie. 
Dit voorstel haakt in op een oude discussie. 
De WAO zou vaak gebruikt zijn als instru
ment om reorganisaties en bedrijfssluitin
gen door te voeren. De WAO-uitkering 
steekt relatief gunstig af bij de werkloos
heidsuitkering en het daarbijbehorende 
perspectief van de bijstand. Immers, daar
door was het 'gemakkelijk' om mensen via 
de WAO uit het arbeidsproces af te stoten. 
'Gemakkelijk' voor de werknemer, omdat 
die een aan zijn loon gekoppelde uitkering 
zou behouden tot zijn 65ste en voor de 
werkgever, omdat die met minder verzet 
zou hoeven te rekenen bij het 'natuurlijke' 
verloop via de WAO. 
Of dit allemaal klopt is nog maar de vraag. 
Zeker is wel, dat dergelijke redeneringen 
een rol spelen in de discussies, ook tussen 
WAO-ers en werklozen. 
Dat verschijnsel zou nog eens zijn versterkt 
door het bestaan van het verdisconterings
artikel (art. 21.2a) in de WAO. In dat artikel 
staat namelijk dat bij het vaststellen van de 
mate van arbeidsongeschiktheid (het schat
ten) zoveel mogelijk rekening moet worden 
gehouden met de door de arbeidsonge
schiktheid verminderde gelegenheid tot 
het vinden van nieuw werk. Dit artikel 
maakt het mogelijk om mensen die ge
deeltelijk nog best kunnen werken, maar 
door hun handicap toch geen werk kunnen 
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vinden, volledig arbeidsongeschikt te ver
klaren. Zij hebben dus recht op een volle
dige WAO-uitkering. 
Meestal wordt deze verdiscontering be
doeld als men het heeft over 'verborgen 
werkloosheid'. En het ligt dus voor de 
hand dat De Graaf voorstelt om dat artikel 
af te schaffen. 
Maar daarmee is hij er nog niet. Hij schat 
dat het weghalen van de verborgen werk
loosheid uit de WAO ongeveer 3 miljard 
zal opleveren. Enkel en alleen via de af
schaffing van die verdiscontering lukt dat 
niet. 
Ook zonder art. 21.2a zijn er voor de uit
voeringsinstanties, als ze willen, nog vol
doende mogelijkheden om te 'verdisconte
ren'. Ze zouden op basis van het begrip 
arbeidsongeschiktheid zelf, zoals dat gede
finieerd wordt in art. 18 van de wet, ook 
rekening kunnen houden met arbeids
marktfactoren. Volgens dit artikel moeten 
ze dat zelfs. In de praktijk gebeurt dat ook 
en is het aantal mensen bij wie gebruik 
wordt gemaakt van het verdisconteringsar
tikei maar beperkt. 

Wat is arbeidsongeschiktheid 

Om beter te kunnen begrijpen wat de 
voorstellen precies inhouden moeten we 
wat dieper ingaan op het begrip arbeids
ongeschiktheid zoals dat in de wet is vast
gelegd. zoals gezegd, in art.18 van de wet 
staat wie als arbeidongeschikt moet wor
den beschouwd: 

Arbeidsongeschikt, geheel of 
gedeeltelijk is hij die 

handicap ten gevolge van ziekte of 
gebreken 

passende 
arbeid 

geheel of gedeeltelijk buiten 
staat is om 
met arbeid, die voor zijn 
krachten en bekwaamheid is 
berekend die met het oog op 
zijn opleiding en vroeger 
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regionale 
arbeids
markt 

maatman 

beroep hem in billijkheid 
kan worden opgedragen 
ter plaatse waar hij arbeid 
verricht of het laatst verricht 
heeft of op een naburig soort
gelijke plaats 
te verdienen hetgeen 
lichamelijke en geestelijke ge
zonde personen, van dezelfde 
soort en van soortgelijke 
opleiding 
op zodanige plaats 
met arbeid gewoonlijk 
verdienen. 

De Wet op de Arbeidsongeschiktheid 
(WAO). waarin dit artikel is opgenomen 
dateert uit 1967 en is een vervolg op twee 
oudere wetten, namelijk de Ongevallenwet 
(OW) en de Invaliditeitswet (lW). In de OW 
ging het bij arbeidsongeschiktheid niet in 
de eerste plaats om ziekte of gebreken 
maar om de gevolgen van bedrijfsonge
vallen. Bij het berekenen van een eventuele 
uitkering werd niet gekeken naar de ach
teruitgang in inkomen als gevolg van het 
ongeval (verdiencapaciteit). Het criterium 
in de OW was functieverlies, d.w.z er werd 
berekend welke functies het lichaam niet 
meer kon uitoefenen en hoeveel procent 
dat functieverlies van het totale lichaams
functioneren uitmaakte. Hoewel later aan
passingen en wijzigingen werden doorge
voerd, bleef dit medische criterium in de 
OW het meest centraal. 
In de lW ging het echter vanaf de totstand
koming van die wet om de verzekering 
tegen het verlies van verdiencapaciteit als 
gevolg van ziekte en ouderdom. 
Het hiervoor aangehaalde art. 18 waarin 
wordt aangegeven wie arbeidsongeschikt 
is, is bij de totstandkoming van de WAO in 
1967 vrijwel letterlijk uit de Invaliditeitswet 
overgenomen. Dat wil zeggen, in de WAO 
was arbeidsongeschiktheid niet alleen een 
medisch begrip (verlies van lichaamsfunc
ties), maar een loonkundig begrip (verlies 
van verdiencapaciteit). 
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In ieder geval was het een grote vooruit
gang vergeleken bij de vroegere Ongeval

lenwet. Daarin was je met een ernstige 
handicap erg arbeidsongeschikt en met 
een lichte handicap maar een beetje ar
beidsongeschikt. Tot welke onrechtvaardi
ge gevolgen dat kon leiden wordt duidelijk 
bij het veelgebruikte voorbeeld van de 
violist die zijn pink verliest. Een relatief 
klein lichamelijk gebrek, met echter in dat 
speciale geval grote maatschappelijke ge
volgen. 
Met de nieuwe wet op de arbeidsonge
schiktheidsverzekering had men destijds 
namelijk twee dingen op het oog. De WAO 
moest in de eerste plaats de loonderving 
verzekeren, d.w.z. dat de achteruitgang in 
loon voor een belangrijk deel gecompen
seerd moest worden. In de tweede plaats 
moest de WAO ook de reïntegratie van 
arbeidsongeschikten mogelijk maken. 
Daaronder wordt dan verstaan, de terug
keer van arbeidsongeschikten in het maat
schappelijk gebeuren. Er werd vanuit ge
gaan dat de WAO een verzekering was 
tegen de door de arbeidsongeschiktheid 
opgelopen schade. Schade in twee beteke
nissen. Niet alleen het inkomen van ar
beidsongeschikten werd namelijk aange
tast, maar ook hun maatschappelijke posi
tie. Met dat laatste werd in die tijd vooral 
de plaats in het arbeidsproces bedoeld. 
Het was immers de tijd van de hoogcon
junctuur, iedere arbeidskracht was nodig. 
Maar daarnaast werd reïntegratie ook 
breder opgevat, als de plaats die mensen 
in het maatschappelijk leven in z'n totaliteit 
innemen, een sociaal criterium dus. 
Het niet alleen medisch, maar ook sociaal 
interpreteren van het begrip arbeidsonge
schikt betekende een belangrijke principiële 
stap in het denken over sociale zekerheid. 
Een stap die voor andere voorzieningen 
eerder navolging verdient dan afbraak. 
Zoals gezegd werd in de WAO gekozen 
voor het criterium van de verdiencapaciteit 
om de mate van arbeidsongeschiktheid te 
meten. Dat wil zeggen, dat er gekeken 
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wordt tot welk werk iemand nog in staat 
is. Vervolgens wordt dat vergeleken met 
het vroeger verdiende loon. Wat je minder 
kan verdienen dan dat vroegere loon, dat 
is de mate van ongeschiktheid. Niet alleen 
het loon wordt vergeleken, maar ook het 
soort werk. Het werk waar iemand nog wel 
of niet toe in staat is, wordt afgemeten aan 
wat voor hem of haar passend werk is. 
Dat loonverlies, gemeten naar handicap en 
maatschappelijke mogelijkheden, is verze
kerd. Hoe hoger het laatstverdiende loon, 
hoe hoger een eventuele uitkering en dus 
hoe hoger de premie die betaald moet wor
den. 

Passende arbeid 

De maat waaraan wordt gemeten of je 
arbeidsongeschikt bent is dus wat je kunt 
verdienen met de arbeid die: 
- in verband met je gezondheid is op te 

brengen 
- vergelijkbaar is met je vroegere beroep 
- past bij je opleiding 
- je dus in billijkheid is op te dragen. 
Wat je daarmee zou kunnen verdienen 
moet vergeleken worden met wat lichame
lijk en geestelijk gezonde personen van 
dezelfde soort en soortgelijke opleiding 
'ter plaatse of op een naburige plaats' 
verdienen. Dat is de betekenis van het 
begrip passende arbeid. 

In de WAO heeft het begrip passende 
arbeid dus niet alleen betekenis voor het 
feit dat je niet zo maar ieder baantje hoeft 
te accepteren. Het heeft vooral ook te 
maken met de mate waarin je arbeidson
geschikt wordt verklaard en dus met de 
hoogte van je uitkering. 
Er komen dus logischerwijze veel mensen 
in de WAO wier situatie iets met de ar
beidsmarkt te maken heeft. Dat was ook 
uitdrukkelijk de bedoeling van de wet en is 
dus niet oneigenlijk, wat het begrip verbor
gen werkloosheid suggereert. En dat het 
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op de arbeidsmarkt een puinhoop is kan 
moeilijk de WAO-ers verweten worden. 
Het is ook een principiële kwestie. Want 
het is onjuist als er gesuggereerd wordt 
dat de voorstellen alleen maar de opscho
ning van een bepaalde regeling inhouden, 
omdat de uitvoering ervan uit de hand 
gelopen zou zijn. Het gaat hier om voor
stellen die principieel de grondslagen van 
de WAO aantasten en terugvalen op de 
oude Ongevallenwet. 

De voorstellen van De Graaf 

In het kader van dit stuk willen wij op twee 
voortellen van De Graaf ingaan, omdat ze 
ons inziens samenhangen en die samen
hang politiek ook belangrijk is. 
1. Het voorstel voor een nieuwe regeling 
van de verzekering van werknemers tegen 
de geldelijke gevolgen van de werkloos
heid. Een regeling die in de plaats moet 
komen van de huidige Werkloosheidswet 
en de Wet Werkloosheidsvoorziening. 
2. Een voorstel tot wijziging van de WAO 
en AAW, waarbij de 'werkloosheidscom
ponent' gehaald wordt uit de arbeidsonge
schiktheidsuitkeringen. 
In dat laatste voorstel wordt dus niet alleen 
het verdisconteringsartikel afgeschaft, 
maar wordt ook het begrip arbeidsonge
schiktheid (art. 18) drastisch herzien. De 
Graaf noemt dat 'moderniseren'!!! Die 
herziening komt er dus op neer dat geen 
rekening meer mag worden gehouden 
met arbeidsmarktfactoren. Bij het vaststel
len van de mate van ongeschiktheid moet 
dus buiten beschouwing gelaten worden 
of die passende arbeid feitelijk beschikbaar 
is en ook valt aan te wijzen in de regio, 
waar de betrokkene werkt of heeft gewerkt. 
Men vindt wel dat werklozen een betere 
uitgangspositie hebben op de arbeidsmarkt 
dan arbeidsongeschikten, maar dat mag 
geen reden zijn voor uitkeringsverschillen. 
Om toch iets te doen aan de positie van 
arbeidsongeschikten wordt de Wet Ar-
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beidsvoorziening Gehandicapte Werkne
mers (WAGW) voorgesteld. Maar de daarin 
voorgestelde voorzieningen om de reïnte
gratie van arbeidsongeschikten te bevor
deren zijn destijds door de SER al als vol
strekt onvoldoende van de hand gewezen. 
Daarnaast wordt het begrip 'passende 
arbeid' behoorlijk verruimd, zogenaamd 
'in het belang van de betrokkenen'. Als De 
Graaf zijn zin krijgt wordt 'passende arbeid' 
die arbeid, die voor de krachten en be
kwaamheden van de werknemer is bere
kend. Dat dat gemeten moet worden naar 
opleiding en vroeger beroep en in billijkheid 
opgedragen moet kunnen worden, is uit 
de tekst verdwenen. Dat is een nogal in
grijpende wijziging en het is daarom wel 
aardig om bij het voorstel voor de nieuwe 
werkloosheidswet eens te kijken wat dat 
begrip 'passende arbeid' gaat inhouden. 
In dat nieuwe wetsvoorstel is 'passende 
arbeid': ' ... alle arbeid die voor de krachten 
en bekwaamheden van de werknemer is 
berekend, tenzij aanvaarding om redenen 
van lichamelijke, geestelijke of sociale aard 
niet kan worden gevergd. Als zelfstandige 
reden kunnen niet gelden de hoogte van 
het loon, de plaats van het werk of een 
afwijking van opleiding en vroeger be
roep.' 

Het zal duidelijk zijn dat wanneer bij de 
schatting van iemands arbeidsongeschikt
heid gewerkt gaat worden met een veel 
ruimer begrip van het soort werk dat pas
send is, de beschikbaarheid van dat werk 
niet meer in beschouwing hoeft te worden 
genomen, je wel behoorlijk invalide moet 
zijn om nog voor een WAO-uitkering in 
aanmerking te komen. Er verdwijnt dus 
een veel grotere groep naar de WW dan 
alleen de zogenaamde verborgen werklo
zen. En daarin zit voor De Graaf natuurlijk 
ook het grote geld. Met welk een verruiming 
van 'passende arbeid' die gedeeltelijk 
werklozen/arbeidsongeschikten dan ver
volgens in de WW te maken krijgen hebben 
we net al laten zien. 
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Financiële consequenties 

Financiële consequenties van deze operatie 
zijn er voor verschillende betrokkenen. In 
de eerste plaats natuurlijk voor de WAO-ers 
zelf. Men gaat er zonder meer in inkomen 
op achteruit, omdat je mag verwachten 
dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten op de 
arbeidsmarkt helemaal geen kans hebben 
en dus in de bijstand verdwijnen. Dat is 
niet alleen vanuit het oogpunt van in
komensdaling verwerpelijk, het is ook 
woordbreuk. De niet alleen door WAO-ers, 
maar ook door werkenden en werklozen 
betaalde premies zijn hoog. Die hoogte is 
ook altijd verkocht met het argument dat 
het hier niet ging om een bijdrage aan een 
door de óverheid gefinancierde voorzie
ning, maar om een verzekering. Het gaat 
niet aan dat een overheid een systeem om 
zeep helpt, waaraan ze zelf via de sociale 
fondsen niet eens meer meebetaalt. Dat is 
politiek en bestuurlijk in hoge mate onbe
hoorlijk. Daarbij spelen in dat verband nog 
de discussies over het kostwinnerschap, 
de individualisering, de voordeurdelers 
e.d. Allemaal zaken die hoe dan ook geld 
kosten. 
In de tweede plaats betalen de lagere 
inkomensgroepen het gelag. Naarmate de 
groep die een beroep doet op een WW- en 
WWV-uitkering stijgt en de groep arbeids
ongeschikten daalt, zullen ook de te betalen 
premies verschuiven. Meer WW-premie en 
minder WAO-premie zal van het loon 
worden ingehouden. Dat heeft tot effect 
dat de lagere inkomens per saldo meer 
gaan betalen dan de hogere. De WW-pre
mie wordt namelijk geheven over het 
totale loon, maar de WAO kent een basis
bedrag, waarover geen premie hoeft te 
worden betaald. Iemand met een laag 
inkomen betaalt dus niet of nauwelijks 
WAO-premie en zal straks niets terugkrij
gen, maar wel meer WW-premie moeten 
gaan betalen. Voor de hogere inkomens 
stijgt dan weliswaar de WW-premie, maar 
daalt de WAO-premie. Het is niet zo dat er 
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nu al voorstellen worden gedaan voor die 
verschuiving van premies, maar op den 
duur zal die er zeker een gevolg van zijn. 
In de derde plaats zullen de gemeenten op 
den duur een deel van de klap voor hun 
rekening moeten nemen, namelijk op het 
moment dat al die afgeschatte mensen in 
de bijstand terecht komen. Het betekent èn 
extra druk op sociale diensten, èn een 
verhoging van het gemeentelijk aandeel in 
de bijstand. Met name in de grote en mid
delgrote steden is de afgelopen jaren dui
delijk geworden dat naast de bezuinigingen 
van het rijk het vooral de stijging van de 
bijstandsuitgaven zijn die de gemeentebe
sturen voor grote financiële problemen 
stellen. En om die problemen het hoofd te 
bieden moet er dan weer bezuinigd worden 
met alle gevolgen voor de inkomens van 
en de voorzieningen voor mensen met de 
laagste inkomens. 

Samenvatting en conclusie 

In de adviesaanvrage over de stelselherzie
ning van 25 mei 1983 kondigde het kabinet 
aan dat het 'de verborgen werkloosheid' 
uit de WAO wilde halen. Daarvoor liggen 
nu wetsvoorstellen bij de Raad van State 
die er in een noodtempo doorgedrukt 
lijken te moeten worden. Uit de scherpe 
kritiek op de voorstellen, ook van de advies
lichamen van de regering, en uit de krakke
mikkige wijze van totstandkoming moet 
worden afgeleid dat De Graaf niet precies 
heeft geweten waar hij aan begon. Dat lijkt 
hem echter ook niet veel te interesseren en 
past overigens ook volstrekt in de wijze 
waarop door andere staatssecretarissen en 
ministers met wetgeving wordt omge
sprongen. Daarbij wordt in toenemende 
mate de rol van het parlement in feite uit
geschakeld. 
Kennelijk leek het hem wel gemakkelijk om 
met de term 'verborgen werkloosheid' in 
de hand een fikse bezuinigingsklap op de 
WAO uit te delen. Daarbij leek hij de wind 
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mee te hebben, omdat er inderdaad dis
cussie bestond over die zogenaamde ver
borgen werkloosheid. Onderzoek wees 
echter uit dat daarover toch minstens 
genuanceerd moet worden gedacht, dat 
arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarkt 
veel met elkaar te maken hebben en dat 
het in ieder geval om een zeer ingewikkelde 
problematiek ging, waarmee voorzichtig 
moest worden omgesprongen. 
In de publieke opinie drong daar echter 
maar weinig van door. Ook door een groot 
deel van de media werd er voortdurend op 
gehamerd dat WAO-ers een uitkering 
hebben tot aan hun pensioengerechtigde 
leeftijd, terwijl werklozen die steeds vaker 
ook helemaal niet meer aan de slag komen 
een veel korter durende uitkering hebben. 
Deze zogenaamde onrechtvaardigheid 
kreeg veel aandacht. Blijkbaar meende De 
Graaf dat hier een mooie kans lag, hij 
kondigde aan dat hij er iets tegen ging 
doen. 
En hoe moeilijk dat in de praktijk ook bleek, 
het reeds afgeschatte bedrag van 2,3 mil
jard bezuiniging bleef natuurlijk recht over
eind. Hij wilde het bedrag dus binnenhalen, 
barbertje moest hangen. Met een zinvolle 
discussie over wijziging en aanpassing van 
het stelsel van sociale zekerheid heeft dat 
allemaal natuurlijk niets meer te maken. 
Uit het afschaffen van het verdisconte
ringsartikel alleen zou het benodigde be
drag nooit te halen zijn, dat werd wel dui
delijk. Dan dus ook maar het begrip ar
beidsongeschikheid dusdanig aanpassen 
dat het hele principe van de wet op de 
helling gaat. 
Terwijl hij aankondigde om iets te gaan 
doen aan het begrip arbeidsongeschiktheid, 
het zogenaamd wou moderniseren, pakte 
hij in wezen het begrip passende arbeid 
aan en kleedde dat finaal uit. Toevallig, dat 
dat het meest radicaal gebeurt in de nieuwe 
Werkloosheidswet? Het ziet er niet naar uit 
dat een verruiming van het begrip passende 
arbeid nu grote aantallen werklozen aan 
werk zal helpen. Maar als de economie 
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wat aantrekt, zoals het altijd zo mooi heet, 
is het natuurlijk wel handig om grote groe
pen te kunnen verplichten om niet-passen
de en dus goedkope arbeid te verrichten. 
Wat begon als een operatie om het begrip 
arbeidsongeschiktheid te 'zuiveren', liep in 
het slop en werd vervolgens tot een opera
tie om het recht op passende arbeid on
deruit te halen, want het geld moet binnen 
komen. 
Het is bekend dat de totale stelselherziening 
moeizaam verloopt. Het is ook bekend dat 
de verkiezingen naderen en het is zo de 
gewoonte om vlak voor de verkiezingen 
niet al te veel onheil over de bevolking te 
laten neerdalen. Aan de andere kant gaat 
het hier ook om een prestigeslag. Dit kabi
net, dat 'voortvarendheid' beschouwt als 
een ander woord voor kwaliteit, wil het 
blijkbaar niet op zich laten zitten dat die 
stelselherziening zo moeizaam verloopt. 
De hier besproken wetsontwerpen zijn een 
voorbeeld van die 'voortvarendheid'. Eer
der noemden we dat botte doordruk-

306 

methoden. Op de kwaliteit van de voorstel· 
len hoeven wij hier niet in te gaan. Die 
wordt door iedereen die er ook maar enigs
zins bij betrokken is en verstand van heeft, 
gekraakt. 
Wat wel van groot belang is, is dat nu 
noodgedwongen wordt gebroken met de 
verdeel- en heerspolitiek die er tot nu toe 
in de sociale zekerheid is toegepast. Im
mers, het begrip arbeidsongeschiktheid 
raakt een beperkte groep, maar het begrip 
passende arbeid raakt werklozen, arbeids
ongeschikten en werkenden tegelijk. En zo 
kunnen deze voorstellen tot stelselwijziging 
de noodzakelijke bundeling van krachten 
van werkenden en niet-werkenden een 
stap dichterbij brengen. 

lngrid Blekman 
Kees Fortuin 

N.B. Dit artikel werd door lngrid Blekman geschre· 
ven op basis van door Kees Fortuin vervaardigd 
materiaal over de stelselwijziging ten behoeve 
van een informatiemap van het Landelijk WAO
beraad. 
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DE NEDERLANDSE 
BOURGEOISIE IN EEN 
PERIODE VAN CRISIS EN 
STAGNATIE -DEEL2 

Een strategie voor de jaren tachtig? 

De in het eerste deel van dit artikel (Pen C 
september 1985) beschreven sociale, poli
tieke en economische ontwikkeling drukken 
ieder voor zich en in hun onderlinge sa
menhang de diepe crisis uit waarin het 
Nederlandse kapitalisme ten tijde van het 
regime Van Agt was gekomen te verkeren. 
Onzekerheid en tegenstelling over de vraag 
op welke basis het kapitalisme veilig gesteld 
moest worden, namen vanaf 1979 toe. In 
een belangwekkend, maar weinig gesigna
leerd debat zullen voormannen uit het 
rechtse kamp zich buigen over het vraag
stuk van de 'crisis van de verzorgingsstaat' 
en trachten een langer-termijn-beleid in de 
steigers te zetten. 
Als een van de eersten ondernam Albeda 
in de Memorie van Toelichting bij de be
groting van Sociale Zaken kort na de sta
kingen een poging in die richting. Daarin 
werd hij later gevolgd door SER-voorzitter 
De Pous in diens bijdrage over 'Van wel
vaartsstaat tot verzorgingsstaat' (ESB, 24-
12-1980). VNO-voorzitter Van Veen zou 
vervolgens 'beide scribenten' kritiseren in 
zijn visie op de toekomst van de verzor
gingsstaat, dat onder de veelzeggende titel 
'Verzorgingsstaat of Zorgenstaat?' gepubli
ceerd zou worden (De Onderneming, 17 
april1981). Een bestudering van beide 
verhalen laat nogal opvallende verschillen 
in benadering zien. 
Kiezen Albeda en De Pous het geheel van 

de politieke en maatschappelijke verhou
dingen (de verzorgingsstaat) als uitgangs
punt voor hun analyse, Van Veen vertrekt 
duidelijk vanuit een ander standpunt: de 
individuele onderneming. Tegenover be
grippen als consensus, overleg en har
monie plaatste hij begrippen als arbeids
markt, contractvrijheid, de individuele 
vrijheid en verantwoordelijkheid. Tegen
over de overlegeconomie, de filosofie van 
de markt en het vrije spel der maatschap
pelijke krachten. Met duidelijke verwijzing 
naar De Pous' pleidooi voor uitbreiding 
van de overlegstructuren op macro-, micro
en meso-niveau, merkt de VNO-voorman 
sarcastisch op, dat 'we ervoor moeten 
oppassen,ervan uit te gaan- een typisch 
Nederlandse hobby- dat men alleen via 
(het creëren van nieuwe) instituties proble
men oplost. Het overleg mag geen bezig
heidstherapie worden'. Van Veen verklaar
de dat hij gaarne bereid was 'Aibeda en De 
Pous te volgen in een streven naar een 
hernieuwde overleg-economie', maar hij 
liet aan die opmerking vooraf gaan: 'mits 
het herstel van evenwichtige inkomensver
houdingen en de erkenning van de funda
mentele rol daarin van de individuele 
onderneming en van de noodzaak van 
voldoende beleidsruimte voor haar leiding 
uitgangspunt zijn'. 
Volgens Van Veen legden Albeda en De 
Pous in hun langer-termijn-beleid de pri
oriteiten verkeerd. Hij verwijt hen de nei
ging te hebben, instituties uit te werken 
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zonder dat er nog overeenstemming be
staat over de richting en de aangrijpings
punten van het te voeren beleid en, blijk te 
geven van een te centralistische visie in 
hun beschouwingen, in het bijzonder in 
verband met de regeling van de arbeids
voorwaarden. 
Hoewel Van Veen op bepaalde plaatsen in 
zijn polemiek aansluit bij hetgeen door 
Albeda en De Pous aangedragen werd, 
ademt zijn gehele benadering een andere 
oriëntatie: laten prevaleren van de directe 
belangen van het kapitaal in de sociaal
economische politiek, niet schuwen van de 
confrontatie met de vakbeweging en het 
uitkleden van de collectieve sector. 
De aanval van de VNO-voorzitter op Albeda 
en De Pous, toonaangevende architecten 
an het neo-corporatisme,6 en zijn pleidooi 
voor een heroriëntatie van het beleid is 
geen op zichzelf staand geval te noemen. 
In het proces van maatschappelijke veran
dering heeft het werkgeversfront een aan
jaagfunctie vervuld. Afzonderlijk en in 
vereniging hebben de werkgeversorgani
saties en speciaal gecreëerde pressiegroe
pen aangedrongen op een no-nonsense 
beleid, lang voordat die term gemeengoed 
is geworden. Ik denk hier bijvoorbeeld aan 
de beroemde Open Brief (1976) van negen 
groot-industriëlen en financiers, waarin zij 
het kabinet Den Uyl scherp aanvielen. 
Buiten de traditionele overlegstructuren 
om en met voorbijgaan van de eigen be
langenorganisaties richtte de economische 
elite zich rechtstreeks tot de publieke opinie. 
Hoewel de inhoud van hun boodschap al 
diverse malen door de werkgeversorgani
saties voor het voetlicht was gebracht, 
blijft het toch een opmerkelijk initiatief. 
Terecht spreekt De Galan hier over een 
'opvallend voorbeeld van gecoördineerde 
actie' en van een bewijs voor 'een militanter 
optreden en frontvorming onder de 
werkgevers' .7 

Enkele jaren later (1981) zal diezelfde stra
tegie toegepast worden door de zoge
naamde Commissie Wagner.' In stelling 

308 

gebracht door het kabinet-Van Agt I en in 
het bijzonder door de liberale top van 
Economische Zaken, presenteerde dit 
college een regeerprogram voor de jaren 
tachtig. Het enthousiasme bij VVD, CDA en 
het werkgeverskamp, was groot, zoals 
iedereen zich wellicht nog zal herinneren. 
Maar op het moment dat het enthousiasme 
omgezet moest woren in concrete daden 
weigerde Lubbers, ondanks pressie van 
een groep rondom Van Agt, de plannen 
van de Commissie Wagner in de onder
handelingen/formatie met de sociaal-de
mocratie in te brengen. Slechts twee van 
de in totaal drieëntwintig aanbevelingen 
zijn indirect in het regeerprogramma van 
het kabinet-VanAgt 11 opgenomen. 8 

Sterke weerstanden op dat moment binnen 
de Partij van de Arbeid tegen de Commissie 
Wagner zullen niet vreemd geweest zijn 
aan Lubbers' opstelling. Maar ook moet 
erop gewezen worden dat ondanks de 
euforie in het werkgeverskamp over het 
werk van de Commissie Wagner I voor de 
geoefende luisteraar ook kritische geluiden 
te beluisteren vielen. In de bankwereld 
(AMRO) waarschuwde men bijvoorbeeld 
voor het gevaar dat met de opkomst van 
de aanbodeconomie-waarvan de voor
stellen van de Commissie Wagner als een 
typisch voorbeeld beschouwd werd- 'de 
nadruk te eenzijdig komt te liggen op de 
produktie- en aanbodstructuur' (AMRO
Jaarverslag 1983). 
(Terzijde zij opgemerkt dat in tegenstelling 
tot de ABN de AMRO nooit direct verte
genwoordigd is geweest in een van de 
drie Wagner-commissies). In dit verband is 
de figuur van CDA-kamerlid G. Gerritse 
interessant te noemen. Gerritse coördineert 
alles wat binnen het CDA op sociaal-eco
nomisch en financiëel gebied aan de orde 
komt. Eind 1982 was hij een belangrijke 

* (Samengesteld uit tOR-bestuurders van ABN, 
Shell, Philips, Uni lever, DSM, Fokker, hoge ambte· 
naren, wetenschappers en rechtse sociaal-demo· 
craten: Naar verluidt zou het ministerie van Soci· 
ale Zaken er doelbewust buiten gehouden zijn.) 
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kandidaat voor de opvolging van Lubbers 
als fractievoorzitter, maar hij weigerde zijn 
bijbanen, waaronder het lidmaatschap van 
de Raad van Advies van de AMRO-bank 
op te geven, en daarop koos de fractie 
voor Bert de Vries. Gerritse, die ten tijde 
van Bestek '81 tot de 'dwarsliggers' be
hoorde, ging zoals andere neo-corporatis
ten om bij het kabinet-Lubbers. Maar niet 
dan nadat hij samen met Weijers en Van 
Amelsvoort namens het CDA in de zoge
naamde 'Werkgroep A' heeft gezeten, die 
het regeerakkoord en de miljardenbezuini
gingen voorbereid had. Aan de andere 
kant van de tafel zat de Werkgroep B (drie 
VVD-ers waaronder Van Aardenne) die 
zich volgens EW geheel en al verliet op 
een advies van de Centrale Economische 
Club, waar secretaris-generaal Rutten, een 
van de breinen achter de Commissie Wag
ner, nadrukkelijk zijn stempel op drukte. 
Zonder slag of stoot werden de aanbeve
lingen en adviezen van de Commissie 
Wagner aldus overgenomen in het regeer
akkoord. (EW, 24 maart 1984). 
Dit patroon lijkt me zeker de moeite waard 
om eens nader te onderzoeken. Zeker 
gezien de in politicologen-kringen bestaan
de theorie, dat er sprake zou zijn van klas
sieke scheidslijnen binnen de Nederlandse 
bourgeoisie, tussen enerzijds een op Euro
pa geörienteerde stroming (o.a. AKZO/AM
RO) en anderzijds een 'Atlantisch-koloniale' 
(o.a. Sheii/ABN). 9 Hoe het ook zij, één ding 
lijkt wel duidelijk. Pas na het mislukken 
van het kabinet-VanAgt 11 zijn de politieke 
en sociale voorvvaarden kennelijk aanwezig 
om het scenario Wagner ten uitvoer te 
brengen. Zoals gezegd vinden we die 
plannen bijna integraal opgenomen in het 
regeerakkoord, dat met zoveel fanatisme 
wordt uitgevoerd. Ten koste weliswaar van 
honderdduizenden werklozen en de oude, 
plaatsgebonden industrieën. • 
Als we het voorgaande overzien, dan heb
ben zich globaal gesproken twee concepties 
uitgekristalliseerd, die een zekere vertaling 
in de dagelijkse politiek hebben gekregen. 
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Aan de ene kant stonden degenen die 
pleiten voor een 'terug naar de markt'. Dat 
wil zeggen: drastische bezuinigingen op 
de overheidsuitgaven, terugdringen van 
de arbeidskosten en verlaging van de 
sociale uitkeringen in combinatie met 
aanvullende maatregelen in de sfeer van 
economische herstructurering, flexibilise
ring van de arbeidsmarkt, deregulering, 
enzovoort. Dit alles om het particuliere 
bedrijfsleven in de gelegenheid te stellen 
de winsten te herstellen, opdat na enige 
tijd de investeringen weer toenemen, de 
economie opleeft, en de werkloosheid 
vermindert. Dat een dergelijke crisispolitiek 
de werkloosheid 'aanvankelijk' zou opvoe
ren werd onderkend, maar als een voordeel 
gezien. Immers, oplopende werkloosheid 
dringt de arbeidersklasse in het defensief 
en betekent een (verdere) ondermijning 
van de macht van de georganiseerde 
werknemers/sters. 
Zoals bij Rietkerk al te beluisteren viel was 
deze 'monetaristische visie' verbonden 
met een bepaalde ideologie. De verzor
gingsstaat zou geresulteerd hebben in een 
ondoorzichtige bureaucratie, waardoor de 
vrijheid van groepen en individuen ernstig 
in het gedrang is gekomen. In de kern van 
de zaak gaat het hier om een herleving van 
het liberalisme. Politiek toonde de VVD en 
een stroming rond Van Agt zich voorstan
der van een (gepopulariseerd) monetaris
me. Sociaal gezien steunden deze politieke 
krachten op sterke, internationaal georiën
teerde kapitaalsgroepen (Commissie Wag
ner) en op klassen en lagen die meenden 
te profiteren van een beleid waarbij de 
crisis afgewenteld wordt op de schouders 
van anderen. 
De voorstanders van samenwerking met 
de sociaal-democratie baseerden zich op 
een crisis-concept dat veel meer vertrok 
vanuit de geest en tradities van de verzor
gingsstaat. Zonder dat concept nu hier 
diepgaand te kunnen bespreken, wil ik wel 
enige kernthema's aanstippen. Aan een 
zekere over-accentuering valt daarbij niet 
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te ontkomen. 
Uitgangspunt was ook hier de noodzaak 
van loonmatiging en bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven. Daarin stemde men 
overeen met de neo-liberalen/monetaris
ten, maar de wegen liepen uiteen bij de 
vraag naar de mate en het tempo waarin 
dat moest gebeuren. In tegenstelling tot de 
neo-liberalen legde men grotere nadruk op 
de volledige werkgelegenheid, een door 
de staat gestuurde herindustrialisatie, 
inspraak en medezeggenschap en last but 
nat least vormen van geleide loonpolitiek. 
Daarnaast toonde men zich voorstander 
van een verdere uitbreiding van de zoge
naamde 'overleg-economie'. De verwant
schap met de corporatistische denkwereld 
laat zich niet loochenen. Ook zal duidelijk 
zijn dat de naoorlogse periode van weder
opbouw en herstel een belangrijk referen
tiekader vormde voor deze (CDA)stroming. 
Binnen het kabinet was het vooral Albeda 
die deze lijn representeerde. Daarbuiten 
mensen als Aantjes, Boersma, de Gaay 
Fortman, een man als SER-voorzitter De 
Paus. Ook Lubbers' optreden uit die dagen 
wekt de indruk dat hij op die lijn zat.· Maar 
er zij nog eens op gewezen, dat het hier 
om een zeer grove indeling gaat. Deze 
tweedeling moet niet gezien worden als 
een waterdichte afscheiding maar als 
oriëntatieverschillen binnen dezelfde chris
tendemocratische beweging. In de politieke 
praktijk laten die stromingen zich dan ook 
gemakkelijker onderscheiden dan schei
den. 
In tegenstelling tot het neo-liberalisme is 
het moeilijker aan te geven welke maat
schappelijke krachten in staat, respectieve
lijk bereid waren deze op klassensamen
werking georienteerde politiek in crisistijd 

*Volgens prof. van der Grinten, de geestelijke va
der van het kabinet-VanAgt I, IS het kabinet-Van 
Agt I op sociaal-economisch gebied mislukt. 'In 
niet onbelangrijke mate door de houding van de 
CDA-fractie.' Over Lubbers: 'Lubbers stak doorlo
pend het kabinet-Van Agt een stok tussen de be
nen' (Interview in De Volkskrant, 17 maart, 1984). 
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te ondersteunen. Theoretisch doen zich 
wel bepaalde mogelijkheden voor. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan zwakke be
drijven, die alleen nog maar dankzij staats
steun op de been konden blijven. Bedrijfs
takken die voor de binnenlandse markt 
opereren, profiteren ook van een politiek 
die de bestedingen op peil probeert te 
houden en de binnenlandse industriële 
stuctuur hoopt te versterken, waardoor de 
binnenlandse markt nog niet verder in 
elkaar zakt. Ook de traditionele midden
stand en het midden- en kleinbedrijf lijken 
ermee gebaat te zijn, evenals de vakbewe

ging. 
In het licht van bovenstaande is de vraag 
gewettigd of de neo-corporatisten met hun 
voorkeur voor een conflictvermijdende 
strategie geen sociale basis hebben ge
vonden bij delen van het internationale 
bedrijfsleven (AMRO/AKZO bijvoorbeeld, 
Philips?). Aanwijzingen zijn daar wel voor, 
maar dat wil niet zeggen dat die steun zich 
ook uitstrekte tot samenwerking met de 
sociaal-democratie. Voorzover de (grote) 
ondernemersen/of hun belangenorganisa
ties zich in het openbaar uitlieten over de 
PvdA, was dat toch hoofdzakelijk negatief, 
ongeacht of die partij wel of niet in de 
regering zat. Actieve steun voor het sa
menwerkingsmodel moet naar mijn indruk 
eerder gezocht worden in de christelijke 
vakbeweging, de partij en het staatappa
raat, en niet zozeer in ondernemersland. 

Het kabinet-Van Agt 11 (Intermezzo) 

Nog voor de Tweede Kamerverkiezing van 
mei 1981 heeft Albeda een eerste pro
grammatische aanzet gegeven tot een 
centrum-linkse regering. Tijdens een ver
kiezingsbijeenkomst in Gorkum lanceerde 
hij een lijst met tien aanbevelingen aan de 
toekomstige informateur. De bemiddelaar 
Albeda kwam tot een tien punten-plan 
door alle partijprogramma's naast elkaar 
te leggen alsmede de wensen van de vak-
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beweging (FNV en CNV). Albeda deed dat 
niet alleen, maar kreeg steun van enkele 

medewerkers van zijn ministerie en van 
Lubbers. 
Bij de verkiezingen van 26 mei 1981 verloor 
rechts zoals bekend zijn parlementaire 
meerderheid. Vier dagen later benoemde 
de koningin Lubbers en De Koning tot 
informateurs, die de mogelijkheid moesten 
onderzoeken van een kabinet dat kon ver
trouwen op een zo breed mogelijke steun 
van de volksvertegenwoordiging. Dan 
begint een periode van informeren en 
formeren, die bij elkaar 107 dagen geduurd 
heeft en binnen het CDA tot chaotische 
taferelen zou leiden met Lubbers en Van 
Agt in de hoofdrol en de voorstellen van 
de Commissie Wagner onder meer tot 
inzet. We vinden dat allemaal keurig be
schreven door Ch. Swietert en H. Hillin in 
hun boek 'De formatie van een tijdbom' 
(1981) Uiteindelijk kwam een PvdA-CDA-
0'66-regering uit de bus met een premier, 
die het helemaal niet zag zitten. 
Het zo geroemde maatschappelijke draag
vlak bleek voor het kabinet-VanAgt 11 eerder 
een rem dan een voorwaarde geweest te 
zijn voor de aanpak van de immense pro
blemen. CNV-voorzitter Van der Meulen 
maakte zich tot tolk van de gevoelens in 
het CDA met zijn oordeel: 'Dat kabinet had 
wel een papieren draagvlak, maar behalve 
interne ruzies waren er juist veel conflicten 
met de vakbeweging. Denk aan de ziekte
wetplannen van Den Uyl. In de praktijk is 
van dat draagvlak niets gebleken. Dus je 
kunt niet zeggen dat een CDA-PvdA kabinet 
per definitie een groot maatschappelijk 
draagvlak heeft. Dat hangt helemaal af van 
het beleid dat zo'n kabinet zou gaan voeren' 
lCDActueel I. 
De lessen die Van der Meulen uit de korte 
praktijk van de centrum-linkse regering 
trok, waren niet te betwisten. De hernieuw
de samenwerking met de sociaal-demo
cratie was voor de corporatisten op een 
mislukking uitgelopen. En wat zeer belang
rijk is, deelname van de PvdA aan de rege-
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ring betekende ook geen garantie (meer) 
voor arbeidsvrede. Daarmee was een van 

de belangrijkste overwegingen van de 
corporatisten om met de PvdA in zee te 
gaan, vervallen. De sociaal-democratie kon 
geen arbeidsrust garanderen, maar bleek 
tegelijkertijd meer geneigd concessies te 
doen aan het arbeidersverzet Dat hebben 
de ziektewetplannen van Den Uyl ook 
bewezen. Een realistisch alternatief voor 
een harde neo-liberale saneringspolitiek 
was daarmee van een zijn grondpeilers 
beroofd. Dat gevoegd bij het feit dat de 
sociaal-democratie opnieuw met zichzelf in 
gevecht was geweest, hetgeen haar 
machtspositie verder ondergraven had, 
heeft de weg naar hernieuwde samenwer
king van CDA en VVD geopend, maar nu 
op basis van een hard saneringsprogram. 

Slotbeschouwing 

Het beeld van burgerlijke politiek in crisistijd 
is verwarrend en allerminst vrij van tegen
spraken. Op zich is dat ook wel begrijpelijk. 
Fundamentele hervormingen in de politiek 
worden pas mogelijk nadat even funda
mentele wijzigingen in de publieke opinie 
hebben plaatsgevonden. Rechts moest 
daarom eerst afrekenen met wat Stuart 
Hall eens de erfenis van het tijdperk van de 
sociaal-democratische hegemonie' ge
noemd heeft. 10 Dat wil zeggen met een 
traditie waarin het kapitalisme vervangen 
was door een georiënteerde markteco
nomie en alle grote maatschappelijke stro
mingen gewend waren geraakt hun we
reldbeeld te beschrijven in termen van 
overleg-economie, volledige werkgelegen
heid en sociale zekerheid, inkomenspolitiek, 
selectieve groei en demand-management. 
De terugkeer naar pre-Keynesiaanse op
vattingen van crisisbestrijding brengt zijn 
eigen ideologie mee. Het heet nu, dat 
verdere uitbreiding van de collectieve 
sector een gevaar zou inhouden 'voor de 
individuele vrijheid', een bedreiging vormt 
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voor de democratie, enzovoort. Bekende 
thema's uit het jongste verleden toen 
Hayek, von Mises, Röpke het Keynesiaanse 
denken met dezelfde argumenten 
aanvielen. 11 

Dat dit liberalistische reveil de christen-de
mocratie voor aanzienlijke problemen 
moe(s)t plaatsen is niet verwonderlijk 
gezien hun tradities, ideologie en achter
ban. Niet voor niets wordt binnen die partij 
een soort permanente discussie gevoerd 
over de ideologische grondslagen. Ook 
slaagt die partij er steeds minder in haar 
sociaal geïnspireerde leden en werkne
mers-achterban aan zich te binden. Wat 
het kabinet-VanAgt I nog wel lukte, is voor 
Lubbers al oneindig veel moeilijker gewor
den. Ruimte om concessies te doen, waar
door de eigen partij tegen desintegratie 
tendensen behoed wordt, is er kennelijk 
niet of nauwelijks. Onder verwijzing naar 
het regeerakkoord wordt alles afgewim
peld. Dit akkoord is onmiskenbaar de norm 
en de maatstaf der dingen geworden. Naar 
we mogen aannemen, omdat de verschil
lende belangen en oriëntaties zorgvuldig 
met elkaar in evenwicht zijn gebracht en 
gedetailleerd hun neerslag hebben gekre
gen. Het regeerakkoord is dan ook niet 
zomaar een akkoord, maar een verdrag 
tussen VVD en CDA en een verçJrag met en 
tussen verschillende fracties van het kapi
taal. Loslaten van dat akkoord brengt het 
gevaar met zich mee dat de jarenlange 
strijd weer zou opleven en het grote eco
nomische profijt in de waagschaal gesteld 
wordt. 

Gerard Lutteken 
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WERKNEMERSONDERZOE~ 
EEN BELANGRIJKE 
VAKBONDSTRADITIE 
Systematische en op schrift gestelde erva
ringen van groepen werknemers en werk
neemsters die proberen om hun arbeidssi
tuatie te verbeteren, zijn in ons land niet 
bepaald ruim voorhanden. Helaas, want 
zulke ervaringen zijn van groot belang, 
zeker nu nogal wat Nederlandse vakbonden 
hebben gezegd, de invoering van nieuwe 
technologie sterker vanuit werknemersbe
langen te willen beïnvloeden. Wout Buite
laar en Ruud Vreeman hebben in deze 
situatie verbetering gebracht door middel 
van hun 'Vakbondswerk en kwaliteit van 
de arbeid: voorbeelden van werknemers
onderzoek in de Nederlandse industrie'. 
Daarop promoveerden ze in april 1985 aan 
de TH Delft.' Een pil van 628 bladzijden, 
maar toch doorgaans zeer leesbaar. Een 
boek ook met een onmiskenbare betekenis 
voor de arbeidersbeweging, een vrucht 
van samenwerking tussen een vakbands
man (Vreeman was tot 1984 werkzaam bij 
de Industriebond FNV, is nu beleidsmede
werker van de Vervoersbond FNV) en een 
universitair onderzoeker (Buitelaar werkte 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 
Universiteit van Amsterdam, voordat hij 
onlangs bij TNO ging werken). En al is, 
zoals ik zal aangeven, de wetenschappelijke 
betekenis van 'Vakbondswerk en kwaliteit 
van de arbeid' beperkter, het blijft een 
'aanrader' van jewelste voor wie in vak
bondswerk actief is of geïnteresseerd is. 

Het boek geeft allereerst een goed beeld 
van een waardevolle traditie in de Neder
landse vakbeweging, waarin werknemers
onderzoek een centrale plaats inneemt. B 

& V spreken van zulk onderzoek als werk
nemerskennis gesystematiseerd wordt op 
basis van materiaal-verzameling door 
vakbonds(kader)leden. Zulk onderzoek 
wordt, terecht, gesteld tegenover het stre
ven van werkgevers om de kennis van 'de 
mensen van de vloer' te onteigenen. Dat 
proces was al veel langer aan de gang 
voordat Taylor het, aan het begin van de 
20ste eeuw, z'n (quasi-) wetenschappelijke 
onderbouwing gaf. En ook de automatise
ring heeft niet ongedaan gemaakt dat nog 
altijd in hoge mate geldt wat een Ameri
kaans vakbandsman zo mooi aanduidde 
met: 'The manager's brains are under the 
workman's cap'. Het was en is dan ook 
van wezensbelang voor de vakbeweging 
dat hier op bedrijfsniveau een 'politiek van 
de produktie' tegenover wordt ontwikkeld. 
Hierbij kan werknemersonderzoek leiden 
tot, zoals B & V de Italiaanse vakbondsleider 
Trentin citeren, een collectieve her-toeëi
gening van arbeid(er)skennis. Die kennis 
blijkt heel goed ingezet te kunnen worden 
voor verandering van de organisatie van 
de arbeid en van het gebruik van technolo
gie, dus van de arbeidssituatie. Daar zijn 
inderdaad flinke verbeteringen in mogelijk, 
die de afgelopen jaren door onder meer 
prof. De Sitter worden gepropageerd.' B & 
V verwijten de laatste, terecht, de kwestie 
van de machtsverhoudingen in de bedrij-

1. Wout Buitelaar en Ruud Vreeman, Vakbonds
werk en kwaliteit van de arbeid: voorbeelden 
van werknemersonderzoek in de Nederlandse 
industrie, Nijmegen, 1985, f 48,50; 

2. bij voorbeeld in L. U. de Sitter, Op weg naar 
nieuwe kantoren en fabrieken, Deventer, 1981; 
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ven te omzeilen. Maar in het verloop van 
hun boek zijn ze zelf ook niet steeds vrij 
van het gemakkelijk gelijk stellen van kennis 
en macht. 

Vroeger onderzoek 

Werknemersonderzoek en opkomst van de 
vakbeweging zijn hand-in-hand gegaan, zo 
laten 8 & V zien. Marx stelde de 'arbeiders
enquete' voor, uit te voeren door de Eerste 
Internationale. In Nederland hield het Alge
meen Nederlandsch Werklieden Verbond 
(ANWV) in 1872 een eerste landelijke en
quête: Werktijden en lonen stonden cen

traal. 
Aan het eind van de 19e eeuw speelde in 
het Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS) 
een pittige discussie over 'het verzamelen 
van statistische gegevens'. De plicht daar
toe was in haar reglement opgenomen. 
Spiekman pleitte vanuit de Typografen
bond voor het daadwerkelijk uitvoeren 
daarvan. Hij zag zelfstandig vakbandson
derzoek als een stevig pressiemiddel om 
sociale wetgeving af te dwingen en te 
controleren. Henri Polak van de Diamant
bewerkersbond, de latere NVV-voorzitter, 
meende daarentegen dat gegevens-verza
meling beter aan de regering en het CBS 
kon worden overgelaten. Hier ligt volgens 
B & V een strategische scheidslijn. Arbei
dersenquêtes en verwante vormen, gericht 
op (verbeteringen in) de directe arbeidssi
tuatie, krijgen in de 'moderne vakbeweging' 
steeds minder aandacht- zoals ook die 
situatie zelf in deze gecentraliseerde orga
nisaties naar de achtergrond verschuift. De 
doelstellingen en werkwijze bij zulke en
quêtes pasten hier heel lang niet goed in. 

De twee schrijvers laten het werknemers
onderzoek min of meer horen bij een 'syn
dicale onderstroom'. Die blijft- zij het vaak 
zwak- ook in de 'moderne beweging' 
bestaan. Ze lijken te betogen dat de EVC 
direct na de oorlog deze draad weer royaler 
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oppakte, maar erg duidelijk zijn ze op dit 
punt niet. Ze noemen de tarief-enquête 
van de EVC uit 1947, concluderen eerst 
'Werknemersonderzoek ( .... )vindt in de 
hier besproken periode nauwelijks plaats' 
(p. 126) en later (p. 131): 'Met de EVC ver
dween ( .... ) ook een eigen vorm van werk
nemersonderzoek: tarief-enquête en vooral 
bedrijfsrapportage in de vorm van bedrijfs
ledenkranten, signalerende pamfletten 
e.d.', vormen waarop ze verder niet in

gaan. 

Het bedrijvenwerk: de praktijk nu 

Het wachten is dan tot 1964, wanneer de 
onderstroom weer enigermate bovenkomt. 
Dan begint de ANMB, de NVV-metaalbond, 
het zogeheten bedrijvenwerk. Hierin ont
wikkelt zich volgens 8 & W weer, zij het 
vaak aarzelend en met interne compromis
sen, een 'syndicale lijn'. Een 'eigen gezicht' 
en met 'eigen informatie' van de bond op 
bedrijfsniveau waren van meet af aan 
officiële doelstellingen, evenals verbetering 
van arbeidsomstandigheden en verdere 
arbeidssituatie. 
Het zelf vergaren van informatie wordt 
weer wezenlijk onderdeel van een vak
bandsstrategie op bedrijfsniveau. 8 & V 
keren zich tegen de stelling van Teulings, 
Leijnse en Van Waarden dat dit werk nooit 
echt is verdiept. 3 Ze argumenteren dat dit, 
gerekend over twintig jaar, wel degelijk is 
gebeurd, waarbij ze aangeven dat het 
vergaren van tegeninformatie verder is 
ontwikkeld, naar het opstellen van eigen 
normen en grenzen (zoveel arbeidsplaatsen 
behouden, maximaal zoveel decibellen 
lawaai, etcetera) en verder, naar het maken 
van eigen werknemersplannen. Dat lijkt 
mij terecht. Maar het probleem is, zo geven 
ook 8 & V aan, bovenal de positie van 

3. A. Teulings, F. Leijnse en F. van Waarden, De 
nieuwe vakbondsstrategie, Alphen aan de Rijn 
I Brussel, 1981, p. 121; 
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deze activiteiten binnen de Industriebond 
FNV, mooi gezegd: de 'interne logica' van 
het bondsbeleid. Ze geven verder in het 
boek herhaaldelijk indicaties dat die logica 
voor veel kaderleden van de bond zoek is 
geraakt. 

Ruim de helft van het boek, zo'n 320 blad
zijden, is vervolgens gewijd aan 'de actuele 
praktijk van werknemersonderzoek'. B & V 
behandelen achttien voorbeelden, in he
dendaags Nederlands 'cases' genaamd, 
van werknemersonderzoek. Ze beschrijven 
de kenmerken (soort bedrijf en techniek, 
vakbondswerk, werkwijze bij en inhoud 
van werknemersonderzoek en plannen) en 
beoordelen de resultaten van dit vak
bondswerk, dat overigens werd begeleid 
vanuit de Industriebond (dat wil zeggen 
vanuit de Dienst Bandswerk in het bedrijf, 
Medezeggenschap, Scholing en Vorming, 
waar Vreeman hoofd van was). Het gaat 
om bedrijven uit: de basismetaal (Nedstaal, 
Pechiney). bouwmaterialen I aardewerk I 
glas (ENCI), chemie I rubber I kunststof 
(Hercules, ICI, M & T Chemica Is, UBO). 
elektrotechniek (NKF, NSEM). grafische 
produktenindustrie (Aarque Systems, 
Howson Algraphy). metaalprodukten (Ben
raad). transportmiddelen (Fokker, Smit) en 
voedings-en genotmiddelen (DMV-Campi
na, Heinz, Honig, Stella Artois). 
Het betreft grote vestigingen van multinati
onals (bij voorbeeld ICI, waar 1800 mensen 
werkten). maar ook kleine bedrijven (Smit 
Jou re, 60 werknemers). Ondanks- of 
dankzij?- de enorme hoeveelheid infor
matie vond ik dit uiterst boeiende leesstof, 
en ik denk dat het veel (vakbonds)mensen 
ook zo vergaat. B & V zeggen niets te weinig 
als ze constateren dat het beeld van de 
kwaliteit van de arbeid dat hieruit naar 
voren komt 'indringend en ook onthutsend' 
is. Zelfs deze onderzoekers, die zich 'insi
ders' noemen, zijn nogal geschrokken. 
Vooral de fysieke arbeidsomstandigheden 
laten vaak zeer veel te wensen over: een 
opeenstapeling van arbeidsbelasting, 
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(weinig informatie over) gevaarlijke che
mische stoffen, lawaai-overlast, tempera
tuurwisselingen. Vreeman voegt daaraan 
in een interview toe: 'Er bestaat nog steeds 
een sterke scheiding tussen hand- en hoofd
arbeid. Het management heeft weinig 
erkenning voor vakmanschap, spreidt 
eerder een zekere minachting ten toon'. 4 

Duidelijk komen de sterke kanten van het 
werknemers-onderzoek naar voren. Kennis 
van 'de vloer' die was opgedeeld, gefrag
menteerd, wordt weer bijeengevoegd; 
informanten houden mede- en zelf-onder
zoeken, om de termen van B & V te ge
bruiken. En vervolgens kan die kennis vaak 
voor de mobilisering en activering ingezet 
worden. Wèl zijn de resultaten uiteindelijk 
in verreweg de meeste gevallen aan te 
merken als 'reparaties': het onderzoek 
vervulde vaak, zeggen B & V, een corrige
rende functie op eerdere, 'mensonvriende
lijke', beslissingen van het management. 
Teleurstellend wellicht, ook voor de au
teurs, die klaarblijkelijk een meer offensieve 
lijn in gedachten hadden, waarbij directie
beslissingen ten aanzien van technologie 
en organisatie van de arbeid direct( er) 
waren beïnvloed. Toch is deze stand van 
zaken verklaarbaar, en misschien nog 
steeds een noodzakelijke fase. De bedrei
ging van het werknemersbelang 'veiligheid 
en gezondheid' is kennelijk over een breed 
front zó groot, dat er ontzettend veel ener
gie gestoken moet worden in het terug
dringen van die dreiging. Bovendien waren 
forse inkrimpingen in veel van de 'cases' 
aan de orde van de dag. In zeventien van 
de achttien gevallen stond 'gezondheid' op 
de rol, in twaalf 'werkzekerheid'. Bij dit 
alles staat het hanteren van stevige actie
mïddelen nog in de kinderschoenen. Voor
lopig is staken voor veiligheid in het werk 
zeldzaam. Bij Fokker Drechtsteden bleek 
dat noodzakelijk om verbeteringen af te 
dwingen in de erbarmelijk slechte omstan-

4. De Volkskrant. 24 april 1985; 
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digheden (levensgevaarlijke stoffen, la
waai) waaronder aan de rompdelen van de 
F-16 gewerkt werd. 
Werknemers-eisen ten aanzien van ar
beidstaken en arbeidsinhoud zijn nog 
moeilijker te ontwikkelen, niet in de laatste 
plaats omdat ze vaak heel bedrijfsspecifiek 
moeten zijn. Dan zij nog gezwegen over 
het realiseren ervan. Niettemin kwam in elf 
van de achttien 'cases' de arbeidsinhoud 
aan de orde, vooral vanwege de klachten 
over de monotonie van het werk. Voorlopig 
werden hier nauwelijks alternatieven te
genover gesteld. 
Een laatste conclusie uit Deel 11 wil ik hier 
niet onvermeld laten. In de helft van de 
gevallen werd al op vrij korte termijn het 
bedrijvenwerk versterkt door de beschre
ven (onderzoeks)activiteiten ten aanzien 
van de kwaliteit van de arbeid, vooral daar 
waar het aanvankelijk niet sterk was. 

Kritiek 

Kritiek op het boek van B & V wil ik leveren 
op twee hoofdpunten. Op het eerste gezicht 
lijken het beide kwesties van coalitievor
ming, maar er verschuilt zich wel wat 
méér achter. 
Te gemakkelijk lopen de auteurs heen 
langs de verhouding met ander (progressief 
te noemen) sociaal-wetenschappelijk on
derzoek en met progressieve wetenschap
pers. Zij 'claimen' het werknemersonder
zoek mijns inziens te nadrukkelijk. Wat te 
denken van het aldus aangegeven verschil: 
'Werknemersonderzoek en sociaal-weten
schappelijk onderzoek verschillen van 
elkaar, doordat werknemersonderzoek een 
hoge mate van concreetheid kent en terug
koppeling naar de 'onderzochten' in het 
onderzoek is ingebouwd.' (p. 537). Het zal 
niet hun bedoeling zijn geweest, maar het 
lijkt erop dat B & V een onnodig sterke 
scheiding suggereren met een reeks on
derzoeken naar (bepalende factoren voor) 
arbeidssituaties waarin externe onderzoek-
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(st)ers een grotere rol spelen dan in wat zij 
'werknemersonderzoek' noemen. 

Ook die onderzoeken richten zich groten
deels op het niveau van bedrijf of instelling. 
Ze werden en worden nogal eens opgezet 
in nauwe samenwerking met OR' en en 
kadergroepen, compleet met 'terugkoppe
lingen'. Het is niet overdreven wat dit 
aangaat te spreken van een progressieve 
wetenschapstraditie in ons land. Zo be
stond ongeveer de helft van alle deelne
mersisters aan een grote onderzoekersdag 
van de FNV in 1983, uit onderzoek(st)ers 
die met zo'n werkwijze ervaring hadden. 5 

In mijn opvatting behoort ook dit tot het al 
door Spiekman aangeduidde 'vakbonds
onderzoek'. 
Het is wat merkwaardig dat B & V deze 
traditie- waar zij zelf, onder meer als leden 
van de Themagroep Noord-Nederland, in 
hebben geopereerd- veronachtzamen, en 
wetenschappelijk ook weinig produktief. 
Ze confronteren hun onderzoeksresultaten 
niet met die van externe onderzoekers6 en 
missen daardoor mogelijkheden tot het 
veralgemenen ervan. Nu staan hun bevin
dingen wel erg op zichzelf, zowel wat betreft 
de gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid 
als wat betreft de veranderingsperspectie
ven. Zo blijven het, wat de titel aangeeft, 
'voorbeelden', maar de vraag dringt zich 
op: voor wie en wanneer? 
Verwant hiermee is de onderbelichting van 
de mogelijkheden van het inschakelen van 
externe deskundigen die uitgaan van werk
nemersbelangen, mogelijkheden die groter 
worden als het komt tot 'technologie-ad
viespunten', iets waar de FNV heen wil. 
Ook waar B & V die inschakeling tegen 
moeten zijn gekomen, zoals in het geval 
van de NKF, reppen ze er nauwelijks over. 

5. Stafafdeling Onderzoek FNV, Onderzoek van 
de vakbeweging. Verslag Onderzoekersdag 
FNV 17-9-83, Amsterdam, februari 1984; 

6. zie bij voorbeeld de 'cases' in: H. Doorewaard, 
M. van Klaveren, F. Pot en M. van der Wouden 
(red.), Stratego op bedrijfsniveau, Nijmegen, 
1983. 
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Waar ze dat al doen, lijken ze deze werkwijze 
ten onrechte af te doen als de 'deskundi
genvariant' die gesteld wordt versus een 
brede, door veel (kader) leden van de bond 
gedragen aanpak. 

Mijn tweede hoofdpunt van kritiek betreft 
de geringe aandacht van B & V voor ver
schijnselen van segmentering, polarisatie 
en flexibilisering op de interne arbeids
markt. Anders gezegd: voor de uiterst 
moeilijke positie van vrouwen en buiten
landse arbeiders in de bestudeerde ar
beidsprocessen èn (vaak) ook in de vak
bond. Het komt allemaal wel ter sprake: 
het feit dat deze groepen in ongezonde 
banen met slechte arbeidsvoorwaarden 
blijven of komen, en naar de rand van de 
markt weggedrukt worden, het 'Japanse' 
streven van ook Nederlandse werkgevers 
naar flexibele personeelsbestanden, werk
tijden en verdere arbeidsvoorwaarden, 
etcetera. Maar summier, in een slothoofd
stuk dat veel lijkt op een toegift, zonder 
systematische verwerking van ervaringen 
uit de achttien voorbeelden. Misschien 
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waren die ervaringen er ook te weinig, 
maar dan wreekt zich dat de schrijvers zich 
te eenzijdig hebben gericht op de district
bestuurdersen/of vakbandsgroepen in het 
bedrijf als 'ingang'. In de industrie worden 
die groepen meestal per definitie 'gedra
gen' door geschoolde handarbeiders, met 
weinig affiniteit tot de problemen van 
vrouwen, ongeschoolden èn hoogge
schoolde hoofdarbeiders, automatiserings
specialisten, etcetera. Dit is een groot 
probleem in de Nederlandse vakbonds
praktijk geworden, dat bij B & V weerspie
geld wordt in een onderzoeksprobleem 
van niet geringe omvang. Een speurtocht 
naar de verbinding tussen concreet vak
bondswerk en de problemen van deze 
groepen, met hun specifieke belangen 
zeker rond de kwaliteit van de arbeid, zat 
er kennenlijk niet meer in. Jammer, maar 
te billijken gezien het wèl verrichte. De 
vraag blijft uiteraard wie dat, naar mijn 
mening dringend nodige, speurwerk nu 
wèl gaat doen. 

Maarten van Klaveren 
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PETITIE Begin september is in Nederland 
de Volkspetitie begonnen. Het eindresultaat 
is op het ogenblik dat dit geschreven wordt 
niet bekend, de belangstelling wel. Er zijn 
straten en buurten waar het percentage 
van instemmers in de buurt van de 90 ligt. 
Ook al zal dat niet overal het geval zijn, de 
opinie-onderzoeken die keer op keer aan
gaven dat de Nederlandse bevolking in 
meerderheid de kruisraketten afwijst, lijken 
nu al bevestigd. Die meerderheid is waar
schijnlijk zelfs groter dan bedoelde peilin
gen aangaven. De niet zo verwonderlijke 
reactie van sommige hooggeplaatste voor
standers van kruisraketten is, dan maar het 
Nederlandse volk te beledigen. 'Men weet 
niet wat men doet', 'men brengt de demo
cratie in gevaar', 'men bezwendelt de 
boel', aldus die nerveus geworden raket
voorstanders. Democratie is mooi, als je je 
mond maar houdt en de zaken aan De 
Vries, Nijpels en Lubbers overlaat. 

* * * 

GELUK LUBBERS In zekere zin heeft de 
regering Lubbers geluk gehad met de in 
haar regeerperiode optredende internatio
nale economische opleving. Deze begon 
eind 1982 in de Verenigde Staten en ver
breidde zich vandaaruit over de rest van 
de wereld. Voor een open economie als 
die van Nederland betekende het een forse 
uitbreiding van de export en daarmee een 
groot overschot op de lopende rekening 
van de Betalingsbalans. De export naar de 
VS- overigens niet de belangrijkste ex
portbestemming voor Nederlandse pro-

dukten- werd bovendien gestimuleerd 
door de hoge koers van de dollar. 
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Het is echter de vraag of deze 'economische 
voorspoed' tot aan de verkiezingsdatum 
zal voortduren. De geluiden rond de ont
wikkeling van de Amerikaanse economie 
waren tenminste in deze zomermaanden 
niet al te rooskleurig. Zo werd gemeld dat 
Amerikaanse berijven in het tweede kwar
taal van 1985 een veertien procent lagere 
winst behaalden. Het tekort op de handels
balans van de VS blijft- ondanks de lagere 
dollar- onverminderd hoog. De Ameri
kaanse detailhandel meldde in juli voor de 
vierde achtereenvolgende maand tegen
vallende verkopen. Het vertrouwen van de 
Amerikaanse consument in de ontwikkeling 
van de economie neemt af. 
Hoewel in de EG met name West-Duitsland 
en Nederland momenteel de vruchten 
plukken van de eerdere economische ople
ving in de VS, zal de huidige verslechtering 
in de Amerikaanse economische ontwikke
ling natuurlijk ook zijn gevolgen hebben 
voor beide economieën en dat zou begin 
1986 al kunnen blijken. Het zou de argu
mentatie voor voortzetting van de huidige 
bezuinigingspolitiek, dat wil zeggen geen 
vraagstimulering, in de volgende regeer
periode (van de kant van met name de 
VVD maar ook van het CDA) verzwakken. 

* * * 

SAMENWERKING Nadat het PSP-congres 
in juni in meerderheid samenwerking met 
anderen voor de verkiezingen had afgewe
zen, lijkt iets als een landelijke eenheidslijst 
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voorlopig van de baan. Een binnen de PSP 
gevormde groep heeft nog wel aange
drongen op verdere pogingen van CPN en 
PPR, samen met het door de groep verte
genwoordigde deel van de PSP, maar 
geen van beide partijen voelde daarvoor. 
De CPN heeft inmiddels haar eigen ont
werp-program opgesteld en is begonnen 
met de bespreking van de kandidatenlijst. 
De zaak van de eenheid is ook niet bepaald 
bevorderd door de houding van de PvdA
leiding. Den Uyl heeft zich al gekeerd tegen 
het samengaan met de links van de PvdA 
staande partijen, terwijl bijna dagelijks de 
mogelijkheden van een PvdA-CDA-combi
natie worden aangeprezen. Wim Meyer 
heeft voor die zo gewenste combinatie 
zelfs bij voorbaat Ruding, de minister van 
financiën die zo laatdunkend sprak over de 
werklozen, binnengehaald. Maar dat werd 
anderen weer te dol. 

* * * 

ZUID-AFRIKA De strijd in Zuid-Afrika neemt 
bijna dagelijks scherpere vormen aan. De 
door de apartheids-regering afgekondigde 
noodtoestand duurt voort, protestbewe
gingen laaien dan hier, dan daar op, iedere 
dag geven de nieuwsberichten verslag van 
het dodental in de laatste 24 uur. Het stre
ven van Botha, de staatspresident van het 
land, is er duidelijk op gericht de beweging 
te onthoofden. Eén van de opzienbarende 
arrestaties was die van dominee Boesak, 
leider van de Wereldbond van gerefor
meerde en hervormde kerken. 
Een bezoek van drie EEG-ministers, waar
onder Van den Broek, haalde uiteraard 
niets uit. Ze mochten niet spreken met wie 
ze wilden (Mandela bij voorbeeld) en leg
den zich daar bij neer. Overigens schudt 
het regime op zijn grondvesten. Het moge 
er dan in geslaagd zijn door bedreiging, 
arrestaties en uitsluitingen de mijnwer
kersstaking tot een snel einde te brengen, 
de eigen blanke ondernemers beginnen nu 
een draai te nemen en hebben besprekin-
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gen geopend met het ANC. Geen wonder 
ook. De Zuidafrikaanse economie staat er 
slecht voor en 's lands centrale bankpresi
dent maakte een even spectaculaire als 
vergeefse rondreis om hulp te zoeken in 
de VS en Engeland. 

* * * 

WIR Het kan verkeren. Toen de invoering 
van de WIR in 1976- tegelijk met het ver
schijnen van de nota 'Selectieve Groei'
door de regering Den Uyl (met Lubbers op 
Economische Zaken) werd aangekondigd, 
behoorden de ondernemersorganisaties 
VNO en NCW tot de felste tegenstanders 
ervan. Niet zozeer omdat ze een afkeer 
hadden van de grote sommen gelds die 
op deze manier naar de bedrijven zouden 
stromen, maar wel omdat de toenmalige 
regering beoogde de WIR te gebruiken 
voor een gerichte industriepolitiek. En de 
ondernemers in Nederland dulden nu 
eenmaal geen inmenging in hun zaken. 
Inmiddels is het 1985 en bezuinigingen op 
de WIR staan volop in discussie. En wat 
zien we? Tot de meest fervente voorstan
ders van de WIR behoren momenteel VNO 
en NCW. De oorzaak is duidelijk. De WIR 
bleek in de loop der tijd in het geheel geen 
instrument voor een gerichte industriepoli
tiek, zo die al beoogd werd. Het was niet 
meer dan de zoveelste gecontroleerde 
geldstroom richting bedrijven. En niet zo'n 
kleine ook, want met ruim f 5 miljard per 
jaar vormt het ongeveer de helft van de 
totale steun aan de bedrijven. En zo'n 
'appeltje voor de dorst' willen de heren 
ondernemers zich natuurlijk niet laten 
ontgaan. Van enige inspraak in deze geld
stroom van wie dan ook mag natuurlijk 
geen sprake zijn. De regering Lubbers 
streefde daar ook niet naar. 

* * * 

MOORD en HANDEL Het Indonesische 
bewind moge dan, tegen alle beloftes aan 
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Nederlandse ministers in, communistische 
voormannen hebben geëxecuteerd die 
twintig jaar lang gevangen hadden gezeten 
(op de valse aanklacht van een staatsgreep 
die in werkelijkheid door Suharto en de 
zijnen werd gepleegd). Nederland gaat 
gewoon verder met het schenken van 
grote bedragen aan het land. Het gaat ook 
voort met het voorzitterschap van de IGGI, 
de landengroep die voortdurend geld in de 
Indonesische economie pompt en kijkt wat 
daarvan terecht komt. Blijkbaar is dat nogal 
tevredenstellend en wensen de belangheb
bende Nederlandse ondernemingen niet, 
dat de voor hen winstgevende relatie ver
stoord wordt. Om geen twijfel te laten 
bestaan aan zijn gedrag, is het Indonesische 
regime nu voornemens de voormalige 
communistische jeugdleider Sukatno te 
vermoorden. Nog slechts enkele maanden 
geleden nodigde het jubilerende ANJV 
Sukatno naar zijn feest, maar de autoriteiten 
weigerden het verzoek te behandelen. De 
communistische kamerfractie is voortdu
rend bezig Lubbers en de zijnen in deze tot 
krachtige activiteiten aan te sporen. Ver
geefs. Moorden mogen de handel niet scha
den. 

* * * 

INTERNATIONALE SCHULDEN Het leek 
allemaal gladjes te verlopen. IMF, banken 
en schuldenlanden sloten de ene 'schuld
herstructureringsovereenkomst' na de 
andere af. Het schuldenprobleem leek 
opgelost. ledere ingewijde weet dat dat 
natuurlijk maar schijn is. De problemen 
worden niet opgelost maar slechts op de 
lange baan geschoven. En in juli kwam dat 
ook weer eens duidelijk aan de oppervlakte. 
De nieuwe president van Peru kondigde 
aan voortaan nog maar tien procent van 
de exportopbrengst van het land aan aflos
sing en rente op de schulden te zullen 
besteden. Brazilie kan niet meer tot over-
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eenstemming met het IMF komen. En op 
de grote schuldenconferentie in Cuba 
lanceerde Casto een oproep om collectief 
de aflossing van schulden te staken. Van 
een gecoördineerd optreden van de schul
denlanden is nog niet echt sprake. Maar 
mocht de recessie in de VS zich doorzetten 
dan zal ook het schuldenvraagstuk weer in 
zijn volle omgang aan de orde komen en 
lijkt een 'debiteuren kartel' onontkoombaar. 

* * * 

SPIONITIS Veel nieuws de laatste weken 
over spionnen over en weer. De grootste 
sensatie was, uiteraard, het vertrek van 
een hoge chef bij de Westduitse contra
spionage naar de DDR. Toen hij eenmaal 
weg was, die Tiedge, bleek dat hij eigenlijk 
een ontregelde dronkelap was met speel
schulden. Met hem verdwenen nog een 
paar personen die vrij belangrijke posten 
bezet hadden gehouden. Ogenblikkelijk 
begon er een ware uitreis van Westduitse 
spionnen uit de DDR. 
Uit wraak of om wat voor reden dan ook 
volgde toen het vertrek van een hoge 
Sowjet-spion uit de ambassade in Londen 
naar een voor hem veiliger plaats in Enge
land. Zijn overlopen leidde weer tot uitwij
zing van 25 ambassademensen uit Enge
land, hetgeen prompt beantwoord werd 
door de intrekking van 25 verblijfsvisa van 
Engelsen in Moskou. Waarop Engeland 
weer opnieuw zeven Russen uitwees. 
Volgend hoofdstuk: Een secretaresse van 
Kohl verdween en dook op in de DDR. Een 
hele uitwisseling van mensen en gegevens 
dus, die nog wel enige nasleep zal hebben. 
En iedereen zich maar de vraag stellen wat 
de diepere zin is van al die spionnen, als 
een aanzienlijk deel daarvan toch weer in 
dienst bij de tegenstander blijkt te staan. 
Geschikt voor een boek, griezelig voor de 
werkelijkheid van 1985. 
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PART\JEN 

DE TOEKOMST VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 

Eén van de belangrijkste onderwerpen 
tijdens de afgelopen 'Algemene beschou
wingen' in de Tweede Kamer betrof de 
sociale zekerheid en met name de per 1 
mei 1986 in te voeren herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid (hierna aan te 
duiden als 'stelselherziening'). Men is er 
niet uitgekomen. Het enige wat vast lijkt te 
staan is dat de wijziging per 1 mei wordt 
doorgevoerd, hoewel zelfs dat niet hele
maal zeker is. 
Ondertussen werden- dit keer niet onder 
het motto 'vooruitlopend op de stelselher
ziening'- wel weer de uitkeringen en het 
minumumloon bevroren, dat wil zeggen ze 
worden niet aangepast aan een eventuele 
loonstijging voor werknemers noch aan de 
prijsstijging. En het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (hierna aan te 
duiden als: SZW) kwam met nog wat an
dere maatregelen. 

Het inkomensplaatje voor 1986 

De regering gaat uit van een stijging van 
de kosten van levensonderhoud in 1986 
van 1,1 %. Verder gaan de door de werkne
mers en uitkeringsgerechtigden te betalen 
sociale premies van 28,10% in 1985 naar 
26,65% in 1986. Op het punt van de door 
werknemers, enzovoort, te betalen belas
tingen zijn er geen belangrijke wijzigingen. 
Welk koopkrachtbeeld voor 1986 levert dit 
op voor de diverse inkomenscategorieën? 
In de recente notitie van SZW 'Inkomens
beleid in 1986' komt het volgende beeld 
naar voren. De koopkracht van werknemers 
in particuliere bedrijven zal, volgens het 
ministerie, voor een modale werknemer 
(netto-loon gemiddeld: f 24.160,- per jaar) 

met 1,5% stijgen; voor een werknemer 
met inkomen tweemaal modaal (netto-loon 
gemiddeld: f 38.960,- per jaar) zal de 
koopkrachtstijging 2,5% zijn. 
De mensen met een minimumloon (netto
loon gemiddeld: f 19.335,- per jaar) en de 
uitkeringsgerechtigden komen er in 1986 
minder goed van af. Ze zullen de veron
derstelde prijsstijging van 1,1% moeten 
inleveren, maar betalen wel- evenals de 
werkenden- circa 1,5% minder aan sociale 
premies. Bij elkaar levert dat een koop
krachtverbetering van 0-0,5% op. De rege
ring wil, op grond van deze minimale 
koopkrachtstijging, de eenmalige uitkering 
voor meerjarige, echte minima in 1986 
afbouwen. Het aantal echte minima
vooral te vinden onder bejaarden en bij
standsgerechtigden-bedroeg in 1984 
circa 658.000 huishoudens. 

Tertiair inkomen 

In de Inkomens notitie van SWZ wordt ook 
nog een hele beschouwing gewijd aan het 
zogenaamde tertiaire inkomen, d.w.z het 
inkomen na ontvangst van rijksbijdragen 
(bijvoorbeeld huursubsidie en studietoela
ge) en betaling van diverse heffingen,( bij
voorbeeld gemeentelijke belastingen). In 
de notitie wordt met name aandacht bes
teed aan de nivellerende werking van de 
overheidsmaatregelen ten aanzien van 
deze tertiaire inkomens. Zo zou iemand 
met een minimumloon en een huur van 
circa f 400,- per maand aan individuele 
huursubsidie gemiddeld circa f 2.000,- per 
jaar ontvangen (in tegenstelling tot mensen 
met hogere bruto-inkomens). Deze 'nivel
lering' zou dan voor 650.000 ontvangers 
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van huursubsidie gelden. 
Het merendeel van de mensen die indivi
duele huursubsidie ontvangen zit op het 
sociaal minimum. Het blijkt dat- gemeten 
in procenten van het huishoudensbudget
de woonlasten voor mensen op het minu
mum relatief veel zwaarder tellen dan voor 
hogere inkomensgroepen. De verdeling 
van het huishoudbudget voor mensen met 
een minimuminkomen zag er in 1981 (en 
sindsdien lijkt er op dit punt niet veel ver
anderd te zijn) als volgt uit: 

Bestedings- in procenten van het 
categorie netto-inkomen 

(excl. woonsubsidies) 
Huur 13% 
Gas en elektriciteit 8% 
Overige woonlasten (onroerend goed-
belasting, reinigingsrechten, enz. 11% 
Voeding 23% 
Kleding 7% 
Hygiëne I geneeskundige verzorging 12% 
Ontwikkeling I ontspanning I vervoer 19% 
Overdrachten en andere uitgaven 6% 

De mensen met een minimuminkomen
en circa 2,6 miljoen mensen in Nederland 
zijn daarvan afhankelijk- geven dus 32% 
van hun inkomen uit aan woonlasten (de 
eerste drie posten in de tabel). En juist 
deze woonlasten blijven in 1986 stijgen. De 
huren met 2% en de gasprijzen met 2%. 
Een groot probleem voor mensen met zeer 
lage inkomens is dat het hier om vaste 
lasten gaat. In tegenstelling tot de aanschaf 
van andere goederen kan men van wonen, 
warmte en licht niet afzien. Wat dat betreft 
zou zelfs een BTW- of accijnsverhoging 
nog te prefereren zijn omdat men dan 
tenminste de keuze heeft van aanschaf af 
te zien of iets goedkopers aan te schaffen. 
Een verhoging van het hoge BTW-tarief 
voor luxe goederen zou trouwens een 
uitstekend middel zijn om de overheidsin- · 
komsten op te voeren. 
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Stelselherziening 

In vergelijking met voorgaande jaren kan 
men stellen dat de regering zich in het 
verkiezingsjaar 1986 heeft ingehouden. Het 
is dan ook nogal onbegrijpelijk dat ze zo 
halsstarrig vasthoudt aan de invoering van 
de stelselherziening in de maand van de 
verkiezingen (mei 1986). Immers: de kie
zersgunst van ca. 4 miljoen mensen (een 
groot deel van de werklozen, arbeidsonge
schikten en hun eventuele gezinsleden) 
wordt op het spel gezet. Voor Lubbers in 
deze dagen overigens een gelegenheid om 
zich wegens 'buitengewone moed' op de 
borst te kloppen. 
Wat de stelselherziening nu precies gaat 
inhouden is op het moment dat we dit 
schrijven onduidelijk. Ook de doelstellingen 
van de herziening zijn in de loop der tijd 
vervaagd en gewijzigd. Toen men er in de 
jaren zeventig over begon te discussiëren 
ging het er voornamelijk om het stelsel te 
vereenvoudigen. Het stelsel is in de loop 
van decennia stukje bij beetje tot stand 
gekomen en aan elkaar geplakt. De ver
eenvoudiging zou dan ook voornamelijk 
betrekking hebben op een integratie van 
de diverse regelingen. Er moest bijvoor
beeld één werkloosheidswet komen (die er 
nu overigens al is). En het aantal met de 
uitvoering van de regelingen belaste in
stanties (bedrijfsverenigingen, gemeenten, 
enz.) zou daaraan moeten worden aange

past. 
Met name bij het aantreden van de regering 
Lubbers echter werd deze vrij algemeen 
aanvaarde doelstelling van vereenvoudi
ging vervangen door het doel: bezuinigin
gen. En dat doel van de herziening is nu 
voor een groot deel verwezenlijkt omdat
'vooruitlopend op de stelselherziening', 
zoals de regering zegt- de werkloosheids
en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
verlaagd werden van 80% naar 70% van 
het laatst verdiende inkomen. Van de be
oogde bezuinigingen van circa f 5 miljard 
werd hiermee- en met enkele wat minder 
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ingrijpende maatregelen- al circa f 3 
miljard binnengehaald. 
Waar moeten die overige f 2 miljard van
daan komen? De regering had daarvoor 
voornamelijk twee maatregelen gepland: 
1) geleidelijke afbouw van de werkloos

heidsuitkeringen van 70% van het laatst 
verdiende loon tot 70% van het mini
mumloon (minimuminkomen voor een 
alleenstaande), met toeslagen voor 
meerpersoonshu ishoudens; 

2) het op grote schaal herkeuren en af
schatten van de arbeidsongeschikten, 
zodat het 'werkloosheidsdeel' uit hun 
WAO-uitkering zou kunnen worden 
gehaald en ze slechts voor de 'medische 
ongeschiktheid' een WAO-uitkering 
zouden krijgen (overigens lijkt deze 
maatregel niet bepaald de eenvoud van 
het stelsel te bevorderen). 

Beide maatregelen zullen het in deze vorm 
niet halen. 
Wat het eerste betreft vonden zowel de 
werkgevers- als de werknemersorganisa
ties dat het verzekeringska rakter van de 
werkloosheidswet (men betaalt er premie 
voor en moet er dus in geval van werk
loosheid wat evenredigs voor terugkrijgen) 
erdoor werd aangetast en die mening lijkt 
door de Tweede Kamer in meerderheid te 
zijn overgenomen. De regering denkt er nu 
aan de uitkeringsduur- die per leeftijds
groep gaat verschillen- te bekorten. Ook 
dit zal echter niet eenvoudig zijn omdat dat 
alleen maar bij de oudere leeftijdsgroepen 
zou kunnen- jongeren komen al nauwelijks 
en dan nog maar zeer kort in de werkloos
heidsregelingen- en één van de argumen
ten van de regering voor dit deel van de 
stelselwijziging was nu juist de oudere 
werklozen (boven 45 jaar) tegemoet te 
komen door ze langer van een werkloos
heidsuikering te laten profiteren dan nu. 
Immers, juist zij komen nauwelijks meer in 
aanmerking voor bijvoorbeeld om-, her-, 
en bijscholingsprogramma's. 
Ook de tweede maatregel lijkt er niet door 
te komen. Een massale, vernederende 
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herkeuring en afschatting van- ook hier 
weer oudere- arbeidsongeschikten lijkt 
niet haalbaar. Voor WAO-ers beneden de 
30 jaar (circa 6% van het aantal arbeidson
geschikten) wil de regering het wel door
zetten. De bezuiniging lijkt hier echter 
alleen nog maar haalbaar door met name 
de mensen die vanaf 1 mei 1986 arbeids
ongeschikt geraken zeer streng te keuren 
en het 'werkloosheidsdeel' er meteen uit te 
halen. Maar die bezuiniging zal pas in 1987 
en later gaan optreden. 

De toekomst 

Alles bij elkaar lijkt het me dat de regering 
met de stelselwijziging behoorlijk in haar 
maag zit. Betekent dat nu dat de uitke
ringsgerechtigden voorlopig niets te vrezen 
hebben? Was dat maar waar. 
Wat hen de komende jaren te wachten 
staat valt al min of meer tussen de regels 
te lezen in voornoemde Inkomensnotitie 
van SZW. De eerste aanvallen van een 
onverhoopt terugkerende CDA/VVD-rege
ring zullen gericht zijn op de zogenaamde 
inkomensafhankelijke subsidies en dan 
moeten we met name denken aan de 
individuele huursubsidie, rijksstudietoela
gen, tegemoetkoming in studiekosten. 
Daarnaast zal er verder bezuinigd worden 
op zaken als kinderdagverblijven, bejaar
denverzorging, enz. Wat dit betreft moeten 
we dan denken in termen van hogere 
eigen bijdragen. In deze lijn zal zo'n regering 
dan ook proberen om door de overheid 
verzekerde risico's naar particuliere (en 
dus duurdere) verzekeraars over te hevelen 
I en (zoals nu al gebeurd is met de vrijwillige 
ziekenfondsen en een deel van de bejaar
denverzekering). Verder kunnen we een 
verhevigde aanval op het minimumloon
en met name op de koppeling ervan aan 
de loonontwikkeling in de particuliere 
bedrijven -en de daaraan gekoppelde 
uitkeringen (o.a AOW en Bijstand) ver
wachten. De discussies over 'natuurlijk 
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bestaansminimum', 'biologisch minimum', 
enz. zullen niet van de lucht zijn. Allerlei 
vormen van 'valse, opgelegde solidariteit' 
(zoals: hulp aan behoeftige buren, familie
leden moeten elkaar ondersteunen, enz.) 
zullen gepropageerd worden. 
Tenslotte. Het schrijven over het regerings
beleid betreffende de uitkeringsgerechtig
den ( in VVD- en werkgeverskringen stee
vast aangeduid met de denigrerende term 
'uitkeringstrekkers') is geen plezierige 
bezigheid. Immers, het gaat hier meren
deels om mensen die door het kapitalistisch 
produktieproces zijn uitgekotst. En over die 
mensen wordt gepraat alsof het in de weg 
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staande baaltjes zand zijn. Over hen wordt 
zonder een spoor van bewijs gezegd dat ze 
eigenlijk helemaal niet willen werken, enz. 
En als je dan tegelijkertijd leest dat op een 
door de Gewestelijke Arbeids Bureaus 
uitgeschreven informaticacursus voor 250 
cursisten maar liefst 5.000 aanmeldingen 
in twee weken tijds komen, dan krijg ik
als werkloze- de neiging om alle 'deskun
dige' heren in driedelige pakken voor min
stens tien jaar op een minimumloon te 
zetten (al of niet met huursubsidie). 

Pim Juffermans 
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In bijgaande notities zijn, puntsgewijs, een 
aantal ontwikkelingen van de laatste jaren 
in de wereld-economie aangegeven. 
Ze hebben niet de pretentie van volledig
heid, noch ook van volledige actualiteit; ze 
zijn merendeels aan het eind van de zomer 
op papier gesteld. 
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De ontwikkelingen die ze aangeven zijn 
echter van groot belang voor de komende 
tijd. Vandaar de publicatie van deze be
knopte aantekeningen van Jaap Wolft in 
Politiek en Cultuur. 

Redactie 

SCHOKKEN, 
VERSCHUIVINGEN, 
ONZEKERHEDEN 

Crisisherstel 

1. De economische crises van de jaren 
1974/75 en 1980/82, alsook de perioden 
van herstel en groei na deze crises, hebben 
geleid tot verschuivingen binnen de kapi
talistische wereldeconomie. Uiteraard 
mede veroorzaakt door de veranderingen 
in de produktiestructuren, die optreden als 
gevolg van technische vernieuwingen. 
Deze wijzigingen zijn ook te herkennen in 
de gegevens met betrekking tot herstel in 
1983 en de groei in 1984 en de eerste helft 
van 1985, alsmede in de prognoses voor 
1985 als geheel en 1986. 
Hieronder eerst een overzicht van het 
groeitempo in de belangrijkste kapitalisti
sche landen en landengroepen, zowel wat 
betreft de industriële produktie als het 
bruto nationaal produkt (waarin de diensten 
zijn opgenomen). 

De grootste stijgingen deden zich in 1983 
en 1984 voor in de Verenigde Staten en 
Japan. Voor hun rekening kwamen in 1984 
zelfs 2;3 van de groei van het bnp en 4/5 van 
de industriële groei van de OEES-Ianden 
tezamen. Dat betekent dat in de periode na 
de crisis de relatieve positie van de West
europese landen tezamen ten aanzien van 
de Verenigde Staten en Japan is verslech
terd. (Van de EEG-landen zelfs nog iets 
meer dan van de Westeuropese landen als 
geheel.) Wat betreft de geavanceerde 
technologische sectoren is de achterstand 
zelfs nog groter geworden. 

Verschillen 

2. De bestudering van de crisis van 1974/75 
leidde indertijd tot de gedachte, dat de 
conjunctuurcyclus~ d.w.z. het verloop van 

groei ind. produktie groei bnp 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 

verwacht verwacht 
OEES-Ianden 
tezamen 3.3 7.1 2.2 4.8 3.25 2.75 
V.S. 6.5 10.7 2.5 3.25 3.5 6.8 3.25 2.75 
Japan 3.6 11 6.5 5.25 3 5.3 5.25 4.25 
W-Europa 1.1 3.1 1.0 2.3 2.25 2.25 
EEG 0.8 2.8 0.8 /":l 2.25 
DBR 0.9 3.5 4 3.25 1.3 2.5 2.5 2.8 
Nederland 2.5 5.2 5 5 0.75 2.5 1.75 2 
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de verschillende fasen van de cyclus
internationaal één beeld was gaan vertonen 
(wat sinds de tweede wereldoorlog nog 
niet te zien was geweest). Het verloop van 
de crisis van 1980/82 en de ontwikkeling in 
1983, 1984 en in dit jaar tonen echter, dat 
er nog aanzienlijke verschillen in de fasen 
van de cyclus zijn blijven bestaan. De crisis 
is in West-Europa niet zo diep geweest als 
in de Verenigde Staten. Anderzijds is er na 
de crisis geen sprake van een zo sterke 
groei als in de Verenigde Staten. Het herstel 
in West-Europa is veel gerekter van aard. 
In 1983 ging het herstel traag en het voor
crisis-peil werd ook in 1984 niet bereikt. Dit 
was pas in de lente van 1985 het geval. 
(Op het gebied van de industriële produktie 
was dit punt eind 1984 bereikt in de BRD 
en Nederland, in Frankrijk, Groot-Brittannië 
en Italië pas later.) De stijging in 1984 in 
West-Europa is in belangrijke mate bepaald 
geweest door de sterke economische groei 
in de Verenigde Staten. 

Amerikaanse tekorten 

3. Zowel in West-Europa als in Japan zijn 
herstel en groei vooral bepaald geweest 
door export-stijging. Met name uitvoer 
naar de Verenigde Staten en naar mari;ten 
waar de posities van Amerikaanse bedrij
ven konden worden ingenomen als gevolg 
van de hoge dollarkoers. Deze exportstij
ging heeft een veel grotere bijdrage gege
ven aan de opgang in de na-crisis-periode 
dan voorheen het geval was. Voor West
Duitsland wordt deze bijdrage geschat op 
38 procent, voor Frankrijk zelfs op 59 pro
cent. 
De tegenhanger, respectievelijk oorzaak 
daarvan, is te vinden in de Verenigde Sta
ten, met name in de snelle stijging van de 
begrotingstekorten in de USA. te beginnen 
in 1981. Deze kwamen tot stand door be
lastingverlagingen bij voortgaande en zelfs 
stijgende uitgaven, met name voor militaire 
doeleinden. De belastingverlagingen kwa-

326 

men weliswaar hoofdzakelijk ten goede 
van de grotere bedrijven en de welgestel
den in het algemeen, terwijl de overheids
uitgaven voor de armeren daalden, maar 
toch leidden zij tot een opleving. Dit ging 
samen met toenemende vraag naar kapitaal 
uit het buitenland om de tekorten te dekken 
en met vraag naar buitenlandse import
goederen, die door de stijging van de 
dollarkoers goedkoper werden. Zo zien we 
naast een toename van de kapitaalstroom 
naar de Verenigde Staten ook een toene
mende verslechtering van de lopende 
rekening van de betalingsbalans. Het tekort 
op de lopende rekening was in 1984 102 
miljard dollar, wordt voor 1985 geschat op 
120-130 miljard en de OEES-prognose 
voor 1986 is 145 miljard dollar. Het Ameri
kaanse begrotingstekort was in het finan
ciële jaar 1984 (tot 30/9) 175 miljard dollar 
en zal in het financiële jaar 1985 volgens 
schattingen van eind juli oplopen tot 203,2 
miljard dollar (16 procènt hoger). Dit ging 
gepaard met een opvallend grote toename 
van de dollarkoers. Begin 1980 f 1,87, 
februari 1985 f 3,74, ook na de daling in 
voorjaar en zomer blijft de koers hoog, 
begin september rond f 3,-

Landbouwproblemen 

4. De algemene verwachting is, dat de 
tekorten op de Amerikaanse begroting en 
op de lopende rekening tot reacties zullen 
moeten leiden. Deze tekorten zullen op een 
bepaald moment drastisch moeten worden 
aangepakt; daarnaast zal de Amerikaanse 
export moeite moeten doen om verloren 
terrein te herwinnen en zal geprobeerd 
moeten worden de binnenlandse markt te 
beschermen (protectionistische stroming); 
moeilijkheden met Japan en West-Duits
land uiten zich reeds en dit zal waarschijnlijk 
toenemen. De uit dit alles voortvloeiende 
spanningen zullen toenemen bij het afvlak
ken van de groei en bij de eerste signalen 
van teruggang. Een apart punt wordt nog 
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gevormd door de moeilijkheden voor de 
Amerikaanse landbouw en daaruit voort
vloeiend voor de daarmee verbonden 
banken. (Deze moeilijkheden worden nog 
wel groter genoemd dan de problemen die 
voortvloeien uit de derde wereldschul-
den i) 
De totale schuldenlast van de Amerikaanse 
boeren is in de laatste jaren snel gestegen 
en wordt geraamd op 213 miljard dollar. In 
een periode van dalende landbouwprijzen 
wordt betaling van rente en aflossing op 
zware hypotheken steeds moeilijker. Bo
vendien daalt de verkoopwaarde van boer
derijen en grond en dit treft dan weer de 
op landbouw gespecialiseerde bankbed rij
ven, met doorwerking naar de grote ban
ken. De in grootte tweede bank van de 
Verenigde Staten, de Bank of America, wijt 
de helft van haar verlies in 1984 aan deba
cles in de landbouwsector. 
Daling van de dollarkoers kan eveneens tot 
verstoringen leiden. De daling van de 
afgelopen maanden uitte zich reeds in 
schokken voor de zwaksten in West-Euro
pa; dit is waarschijnlijk de achtergrond van 
de devaluatie van de Italiaanse lire in juli. 
De tekorten op de betalingsbalans van de 
USA zijn voor een belangrijk deel gedekt 
met 'vluchtig' kapitaal, kortlopende midde
len geplaatst bij de Amerikaanse banken 
die ook snel teruggetrokken kunnen wor
den. 

Wereldhandel 

5. De wereldhandel is na vier jaar stagnatie 
in 1983 gestegen met twee procent en in 
1984 met negen procent; voor 1985 wordt 
reeds weer een geringere stijging voorzien, 
namelijk zes procent. Het hoogste peil van 
voor de crisis (eerste kwartaal 1981) was 
bereikt in de lente van 1985. Tussen de 
OEES-Ianden onderling was de stijging 
groter, namelijk in 1984 dertien procent; 
ook tussen hen treedt een verlaging van 
het groeitempo op. 
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De Europese handel met de Verenigde 
Staten steeg sinds 1981 met 45 procent. 
Gezegd kan worden dat de Verenigde 
Staten, die tot voor een aantal jaren een 
vrijwel gesloten huishouding vormden, 
meer een open economie hebben gekre
gen, zowel naar de zijde van West-Europa, 
naar Japan als naar de ontwikkelingslan
den. Het verwerken van dit proces leidt in 
de Verenigde Staten tot allerlei tegenstel
lingen en spanningen. Het betekent in 
ieder geval dat de kapitalistische economie 
verder wordt geïnternationaliseerd. 
Het beeld van de Nederlandse buitenlandse 
handel blijft nog hetzelfde; voor de helft 
gericht op West-Duitland, de export gaat 
voor bijna 3/4 naar EEG-landen; er is nog 
steeds onderschatting van de mogelijkhe
den van handel met socialistische landen 
en met de ontwikkelingslanden. In dit 
laatste geval willen de grote ondernemers 
zich eigenlijk alleen bepalen tot handel 
met de zogenaamde nieuwe industrielan
den in Azië. 

Verbruik stagneert 

6. In West-Europa stijgt de binnenlandse 
vraag slechts langzaam. In het persoonlijk 
verbruik treedt geen verbetering op; er is 
geen stijging in het verbruik van voedings
middelen en van duurzame consumptie
goederen. Ook de investeringen ontwikke
len zich slechts langzaam, tot dusverre 
gaat het voornamelijk om vervangingsin
vesteringen (met besparing op het aantal 
arbeidskrachten). Volgens de Nederlandse 
Bank is de capaciteit van het Nederlandse 
voortbrengingsapparaat gedaald en nog 
niet op het peil van voor de crisis terugge
keerd. (In het algemeen geldt, dat uitbrei
dingsinvesteringen pas optreden als de 
bezetting van het voortbrengingsapparaat 
ongeveer 85 procent is. Dit percentage is 
nu ongeveer bereikt, aldus een aantal en
quêtes). 
De staatsuitgaven worden onder druk 
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gehouden in het kader van anti-deficit- en 
anti-inflatie-politiek. De OEES stelt dat het 
overheidstekort niet verder zal dalen en 
weer iets zal stijgen. De organisatie propa
geert belastingvermindering, d.w.z. voor 
bedrijven en voor bezitters. Tot dusverre is 
de daling van het overheidstekort voorna
melijk gebruikt om de lonen laag te houden 
ten einde beter op buitenlandse markten te 
concurreren en voor het terugdringen van 
de door de arbeidersbeweging afgedwon
gen sociale rechten en uitkeringen. 
De rem op het verbruik hangt tevens samen 
met de hoog blijvende, soms nog stijgende 
werkloosheid. In de OEES-Ianden tezamen 
is de werkloosheid in vergelijking met het 
crisisjaar 1975 tachtig procent hoger. In 
totaal schommelt het aantal in de OEES-Ian
den te za men tussen 35 en 38 miljoen; in 
West-Europa wordt voor 1986 een aantal 
van 191/4 miljoen verwacht, d.w.z. een 
verdere stijging nog. Dit hangt samen met 
het verdwijnen of de aanzienlijke vermin
dering van traditionele bedrijfstakken en 
onvoldoende groei van nieuwe bedrijfstak
ken, alsook van de dienstensector. 

Achterstand 

7. In de technologisch het meest ontwi:<
kelde takken blijft West-Europa achter. Om 
structurele crisis op te lossen, is echter een 
groei van deze sectoren noodzakelijk. Wat 
is de achtergrond van de achterstand? Dit 
is nog niet geheel duidelijk. Als redenen 
worden genoemd: a) de onvoldoende 
aandacht van staatsorganen, die zich alleen 
bezighouden met herverdelingsvraagstuk
ken en de daarmee verband houdende 
strategieën en b) de macht van de mono
polistische bedrijven die het optreden van 
klein- en middenbedrijf, die bij ontwik
keling van nieuwe sectoren een groot 
aandeel kunnen leveren, belemmeren. 
Deze factoren waren vooral genoemd in 
studies over de Bondsrepubliek, maar ze 
gelden waarschijnlijk in niet mindere mate 
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voor Nederland. 

Ontwikkelingslanden 

8. In de baaierd van tegenstellingen blijft het 
schuldenprobleem een heet hangijzer. 
Eind 1985 zal de schuld van de ontwikke
lingslanden tezamen ongeveer 980 miljard 
dollar bedragen (met rentebetalingen van 
143 miljard dollar). Hiervan komt voor 
rekening van de landen van Latijns Amerika 
360 miljard dollar. Met de grootste schul
denlanden, zoals Mexico en Brazilië, zijn 
schuldenregelingen getroffen, maar dit is 
slechts een tijdelijke oplossing. Weliswaar 
is tot dusver een uitbarsting voorkomen, 
maar deze blijft dreigen. 
Een voldoen aan de eisen van de schuldei
sers betekent verlaging van de economi
sche groei, verlaging van het levenspeil 
(dat toch al laag is, ook bij stijgende pro
duktie) en toenemende sociale conflicten, 
met de daarmee verbonden versterkte 
politieke instabiliteit. 
En dit terwijl de economische ontwikkeling 
in de derde wereld naar verhouding de 
laatste tientallen jaren vrij snel is geweest. 
Als het indexcijfer voor 1950 op 100 wordt 
gesteld, bedroeg het bnp in 1979 450 en 
per hoofd van de bevolking 250. Het aan
deel van de industrie is gestegen in de 
economie van een groot aantal ontwikke
lingslanden. Dit is heel duidelijk in de nieu
we industriestaten van Azië, maar ook in 
Latijns-Amerika. 
Dit betekent dat de omvang en de rol van 
de arbeidersklasse in weerwil van allerlei 
moeilijkheden toeneemt en er een grotere 
strijdvaardigheid optreedt. Van de zijde der 
heersende machten houdt dit in, dat naast 
het middel van de directe onderdrukking 
ook gepoogd wordt het middel van het 
'sociale manoeuvreren' toe te passen. 
Mede vandaar de toenemende moeilijkhe
den voor terreurregiems in Latijns-Amerika 
en de overgang naar meer democratische 
regeervormen. 
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Verscherpte strijd 

9. Het wordt steeds moeilijker de ontwikke
lingslanden onder één noemer te houden. 
Er is een duidelijk onderscheid gaan optre
den tussen bijvoorbeeld de nieuwe indu
strielanden in Azië, de Latijnsamerikaanse 
landen en landen met toenemende moei
lijkheden als op het Aziatische subcontinent 
(India, Pakistan e.d.) en in Afrika beneden 
de Sahara. In grote gebieden van Azië en 
Afrika is de laatste tien jaar absoluut en 
per inwoner achteruitgang opgetreden. 
Voor de landen met de grootste moeilijk
heden is de neiging groeiend om zich 
minder aan te trekken van de eisen van het 
IMF, de grote schuldeisers I banken en om 
eigen wegen te gaan, onder andere door 
het stellen van een limiet aan de betalingen 
aan rente en aflossing of door dreiging de 
betalingen stop te zetten. 
Dit tezamen doet de rol van het nationale 
moment in de verhouding tussen ontwik
kelingslanden en vooraanstaande kapitalis
tische landen toenemen, alsook de beteke
nis van het anti-monopolistische moment 
in de strijd van de volken van deze landen. 
Dit gaat gepaard met verscherpte klassen
strijd in deze landen afzonderlijk. 
10. Het is duidelijk dat het bovengenoemde 
een fragmentarische kijk geeft op een 
uiterst ingewikkeld geheel. De gegevens 
zijn hoofdzakelijk ontleend aan OEES-pu
blikaties, zoals weergegeven in de pers. 
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Het perspectief voor de komende anderhalf 
jaar, dat hieruit te voorschijn komt, is dat 
het hoogtepunt van de groei reeds weer 
gepasseerd is, al kan deze nog wat verder 
gaan. In een aantal landen, zoals met name 
de Verenigde Staten, kondigt zich weer 
een nieuwe neergang aan, die vergezeld 
dreigt te gaan van schokken die zich ook in 
andere landen sterk zullendoen gevoelen. 
De Westeuropese landen zijn hiervoor niet 
beveiligd, maar zijn integendeeld daarvoor 
nog kwetsbaarder geworden. 
In deze landen is door het blijvend hoge 
peil van de werkloosheid voor grote groe
pen mensen een uitziehtsloze situatie aan 
het ontstaan. Zij dreigen gemarginaliseerd 
te geraken. Een brede bondgenotenpolitiek 
moet niet alleen met in de politiek actieve 
groepen rekening houden, maar zich rich
ten op het aaneenscharen van diverse 
sociale krachten. Heersende machten en 
regeringen pogen deze uit elkaar te scheu
ren en tegen elkaar te richten, respectieve
lijk onderlinge onverschilligheid te kweken. 
Daartegen moet stelling worden genomen. 
In het kader van de veranderingen binnen 
de loonafhankelijke bevolking verdienen 
de hoger geschoolde, in nieuwe technolo
gische branches werkzamen grote aan
dacht om te verhinderen dat zij tegenover 
andere delen van de bevolking worden ge
plaatst. 

Jaap Wolft 
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FEMINISME EN 
COMMUNISME 
Zaterdag 31 augustus organiseerde de CPN een scholing over feminisme, onder het 
motto 'dwarse dames en gestaalde kaders'. Aan de hand van historische en actuele 
voorbeelden werd de vraag gesteld: waar hebben feminisme en communisme elkaar 
positief beïnvloed, en waar zaten zij elkaar in de haren. 
Een van de voorbeelden was de NVB in de jaren vijftig. Twee vrouwen hielden een 
inleiding. Lenie de Bruin gaf een persoonlijke visie, reagerend op het artikel in de 
scholingsmap.' Marianne Wittebol deed verslag van haar onderzoek naar vrouwenstrijd 
in de CPN van 1946 -1960. Beide inleidingen zijn bewerkt voorPen C. 

EEN VREEMDE EEND 
IN DE BIJT 
Persoonlijke analyse van de NVB 

Onderstaande tekst is wel bewerkt, maar 
niet geschreven voorPen C. Men moet bij 
het lezen ervan bedenken dat het om een 
sterk ingekorte versie van een in oorsprong 
gespróken tekst gaat. 

Eind 1949 werd ik lid van de CPN en van 
de NVB. Aan de NVB heb ik uitdrukkelijk te 
kennen gegeven dat ik voor haar niets kàn 
en ook niet wilde doen. En ik deed dat ook 
niet, ondanks veelvuldig verzoek. Toen ik 
me ooit een keer liet overhalen voor een 
vergadering, ben ik daar gillend van het 
lachen weggelopen. Het was gewoon 
onvoorstelbaar truttig, en ik heb dat ook 
gezegd. Jaren later ben ik toch een deel 
van mijn tijd aan de NVB gaan besteden. 
Er werd een dringend beroep gedaan op 
CPN-vrouwen om actief te worden in de 
NVB, je werd aangesproken op je solidari
teitsgevoel met andere vrouwen. Het argu
ment was dat vrouwen beter bereikt konden 
worden via een vrouwenorganisatie dan 

via de partij. Dat was natuurlijk ook zo. 
Ik was in die tijd actief in de CPN, lid van 
het dagelijks bestuur van het district, maar 
ik was geen huisvrouw en ook geen moe
der. Ik had een baan, d.w.z. 48 uur werken 
in de week, en ik was actief in de vakbond. 
In de NVB was ik iemand die eigenlijk in 
het rijtje niet thuishoorde. Ook doordat ik 
een paar jaar voortgezet onderwijs had, en 
niet zoals de meeste NVB-vrouwen op 
mijn twaalfde of veertiende was gaan 
werken. Ik heb die verschillen altijd heel 
goed gevoeld. In de gesprekken over huis
houden en kinderen voelde ik me buiten
gesloten. Datzelfde geldt voor de acties die 
we voerden: voor kleinere klassen, crêches, 
schoolmelk en verhoging van de kinderbij
slag. Strijd tegen de duurte. Speelden er 
geen andere vraagstukken? Verhoudingen 
binnen het gezin, relatie tot mannen, de 

1. Jolande Withuis, Opoffering en heroiek. De 
NVB in de Koude Oorlog. Soc-fem teksten 8, SA
RA, 1984. 
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kinderen, seksualiteit? Het antwoord is: 
nee. Dat soort zaken stonden absoluut niet 
op de rol. 

Arbeiderspartij 

Dat is ook niet zo vreemd. De CPN bestond 
voor 99% uit arbeiders: bouwvakkers, 
stratenmakers, metaalbewerkers, timmerlui 
en fabrieksarbeiders. Hun vrouwen waren 
-lang niet allemaal- lid van de NVB. 
Arbeidersvrouwen, huismoeders, werk
zaam geweest als werkster of aan de lo
pende band, hopjes inpakken, radio's in 
elkaar zetten of in de sigarettenfabriek. Dus 
zo snel mogelijk een kostwinner gezocht. 
Dat was- en is- trouwens niet iets speci
fieks voor de NVB. Ik heb een vrouw op 
haar trouwdag horen zeggen: ziezo, nu 
hoef ik nooit meer te werken! Zo werd er 
over het huwelijk gedacht. En uit eigen 
ervaring weet ik dat ongehuwde vrouwen 
zo'n beetje derderangs burgers waren. 
Voor de belastingen, inkomen, promotie
kansen, bij het woningbeleid en in het 
maatschappelijk leven. 
Er zat natuurlijk systeem in. Vrouwen met 
kinderen konden daar niet zelfstandig voor 
zorgen. Zij konden dus niet zonder inkomen 
van de man, terwijl de mannen niet zonder 
die- bijna- gratis vrouw konden. Natuurlijk 
werd er wel eens op mannen gemopperd. 
'Geen lusten zonder lasten'. Maar volgens 
mij waren de meeste vrouwen ook best 
content met de zaken. Arbeid buitenshuis 
na het huwelijk bleef een uitzondering, 
alleen als het strikt noodzakelijk was ver
diende de vrouw bij- veelal stiekem. Liever 
nog werkte de man over of nam er een 
baantje bij 's avonds. Toch was er wel een 
onderscheid tussen vrouwen uit de CPN 
en NVB, en andere arbeidersvrouwen. Die 
eersten hadden meestal de weg naar de 
NVSH gevonden, een groot verworven 
goed in de tijd waarin de pil er nog niet 
was en iedere getrouwde vrouw voortdu
rend bang was voor ongewenste zwanger-
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schap. En als je heel intiem met elkaar was 
werd er weleens voorzichtig gepraat over 
voorlichting aan je kinderen. 
In de jaren zestig komen de koelkast en de 
wasmachine binnen het bereik van arbei
dersvrouwen. Uitvindingen als kunststof, 
plastic, nylon, en Omo, kan ik me nog 
herinneren, maakten het huishouden ge
makkelijker. Materieel gingen we er flink 
op vooruit. Maar de vrouwen uit de NVB 
stonden niet te trappelen om betaald werk 
te gaan doen, ook al gingen in die tijd 
meer gehuwde vrouwen de arbeidsmarkt 
op- daar was krapte. 'Breng gerust je 
moeder mee' las je in advertenties. Er 
ontstaan enige voorzieningen, zoals kin
deropvang en aangepaste werktijden. 

Niet ingespeeld 

Het vreemde is dat noch de CPN, noch de 
NVB inspeelde op een zekere toename van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Dat is des te 
vreemder omdat wel de vrouwen uit bij
voorbeeld de Sowjet-Unie werden opge
hemeld over het hebben van betaalde 
banen. En het bijbrengen van klassebe
wustzijn gaat sneller via het arbeidsproces 
buitenshuis, is ons altijd geleerd. Er werd 
wel steeds gewezen op gelijkberechtiging, 
maar dat ging toch via het aankweken van 
een klassebewustzijn, niet een seksebe
wustzijn. Zelf stond ik daar ook niet bij stil. 
De NVB had best een boel eisen die op 
werkende vrouwen van toepassing waren. 
Eisen van gelijke beloning. Dat was ook 
wel nodig: op mijn bedrijf zat tussen man
nen- en vrouwenlonen een verschil van 
veertig procent! Eisen op belastinggebied 
e.d. waren wel allemaal afgestemd op de 
gehuwde werkende vrouw. Ze sloten nau
welijks aan op mijn belangen. Die lagen bij 
pensioenen, de pensioengerechtigde leef
tijd -voor vrouwen nog steeds ook 65 jaar 
-de arbeidsduur, de veel te hoge belasting 
voor alleenstaanden. Immers, alleen word 
je nooit weduwe en laat je ook geen wezen 

na. Je betaalt premies waar je nooit van 
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zult profiteren. Over dit soort zaken kreeg 
je bij de NVB 'niet thuis'. Naarmate vraag
stukken rond CAO's, ondernemingsraden 
en automatisering belangrijker werden, 
ergerde ik mij meer aan de NVB, waar dit 
soort zaken niet aan de orde kwamen. 
Dan voelde ik mij meer thuis in de vakbond, 
en in de CPN was ik als een vis in het water. 
Op bedrijfsgroepen en vergaderingen 
waar loon- en vakbandspolitiek aan de 
orde kwamen, was ik een van de weinige 
of de enige vrouw. Ik denk achteraf dat ze 
weleens vergaten dat je vrouw was. Toen 
ik een keer zei: ik moet weg om nog te 
strijken, begonnen ze te lachen en zeiden: 
wat gek dat jij zoiets óók kan. Het was 
blijkbaar toch altijd of het één, of het ander. 
Ik kreeg altijd wel aandacht, en dat was 
best leuk. Achteraf gezien dè gelegenheid 
om eens wat feministische ideeën te berde 
te brengen. Maar dat kwam niet in mijn 
hoofd op. 

Niet doorgezet 

De NVB hield zich bezig met internationale 
solidariteit en acties tegen de prijsstijgin
gen. Inmiddels stroomden er weer jonge 
mensen naar de partij toe, en ook naar de 
NVB. Die stelden heel voorzichtig andere 
zaken aan de orde. Dat viel niet goed. 
Bovendien bleek dat je voor uitspraken en 
stellingname in de NVB óók ter verant
woording werd geroepen in de CPN. Ik 
herinner me dat vrouwen in Delft een 
manifest hadden gemaakt om vrouwen op 
te roepen te gaan stemmen. Daar de NVB 
niet kon oproepen om op de CPN te stem
men, was het advies: stem progressief, en 
daarbij werd ook de PSP genoemd. Men
senkinderen! Dat was zowat het ergste wat 
gebeuren kon. Ik vind het onbegrijpelijk 
waarom de eerste feministische ideeën in 
de NVB zo vijandig werden ontvangen. 
Want de NVB had zich in de arbortusstrijd 
heel actief en positief opgesteld. Dat was 
ook de eerste grote actie samen met andere 
vrouwen. Het is vreemd dat de positieve 
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kanten van de samenwerking niet werden 
doorgezet. 
In de CPN begreep ik dat verzet nog. Vrou
wenwerk had daar nooit op de rol gestaan. 
Men bekeek de NVB goedwillend, maar 
beschouwde haar niet als volwaardig. 
Maar waarom verbreedde de NVB haar 
basis niet? Waarom het roer niet om? De 
stelling was: feminisme is elitair, arbei
dersvrouwen hebben die problemen niet 
en dus is het niks voor de NVB. Het ver
baasde mij niet dat de partij sneller omging. 
Immers, veel méér vrouwen bonden daar 
de strijd aan met veel kennis van zaken, en 
met succes. 
Toch ben ik nog lang actief gebleven in de 
NVB, weliswaar aan de basis. Waarom7 
Deels uit gedisciplineerdheid. Durfde ik 
niet te zeggen dat ik er geen zin meer in 
had? Niet helemaal. Ik vond mijn werk
scholingen, inleidingen, handtekeninge
nacties, stakingslijsten- best zinvol. Maar 
ik bleef vooral uit solidariteit. Ik had het 
gevoel dat ik al die vrouwen, die zó enorm 
hard werkten voor de NVB niet in de steek 
kon laten. Ik had nog steeds hoop dat de 
NVB een huis zou kunnen en moeten zijn 
voor vele progressieve vrouwen. Dat is het 
dus niet geworden. 
Toch zie ik niet om in wrok. Ik word wel 
triest als ik denk aan die honderden vrou
wen die zich kapot werkten in de NVB èn 
de CPN. Want de NVB was 'leuk', je CPN
werk mocht er vooral niet onder lijden, je 
kan dus nagaan wat er afgezwoegd is. 
Daarom heb ik het nooit over mijn hart 
kunnen verkrijgen mijn lidmaatschap of 
het blad 'Vrouwen' op te zeggen. Wat de 
toekomst voor de NVB zal brengen, ik heb 
géén idee. Wat de feministische inspiratie
bronnen voor de CPN zullen brengen, ik 
heb géén idee. 
Over de toekomst van de vrouw heb ik 
géén twijfels. Er komt een tijd dat dingen 
waar we nu van dromen algemeen goed 
zullen worden. Bepalend daarvoor is onze 
eigen inzet. 

Lenie de Bruin 



Politiek en Cultuur 333 

CPN EN VROUWENSTRIJD 
IN DE JAREN VIJFTIG1 

Ter discussie staat bij deze scholing de 
verhouding tussen feminisme en commu
nisme. Wanneer waren ze inspiratiebron 
en wanneer remden ze elkaar? Eigenlijk 
zouden we daarvoor eerst de vragen 'Wat 
is communisme' en 'Wat is feminisme' 
moeten beantwoorden. Binnen dit bestek 
is dat onmogelijk, maar daarmee blijft wel 
onduidelijk tot welke feministische stro
ming we onszelf rekenen, wat onze visie 
op communisme is en met welke ogen wij 
daardoor naar het verleden kijken. 
Mensen maken zelf hun geschiedenis, 
maar doen dat binnen een van te voren 
gegeven context. Hier gaat het over CPN
mannen en -vrouwen die leefden binnen 
de context van de jaren vijftig. Hun inzet 
was een andere, rechtvaardiger maat
schappij. 
Belangrijk is daarbij inzicht te krijgen in de 
verhouding tussen idealen en dagelijks 
geleefde praktijk. De dagelijkse praktijk van 
de jaren vijftig betekende vaak pure armoe. 
Nog in 1959 liggen de lonen volgens het 
Centraal Plan Bureau voor zeventig procent 
van de werknemers beneden het redelijk 
minimum. De geleide loonpolitiek was 
geen geleide prijzenpolitiek en pas in 1954 
stijgen onder invloed van een groeiende 
spanning op de arbeidsmarkt de lonen 
voor het eerst meer dan de prijzen. Hoe 
erg die armoe was blijkt bijvoorbeeld uit 
interviews met vrouwen uit die tijd. Kinde
ren hadden geen speelgoed en gebruikten 
een opgerold matje als pop. Oud brood 
werd van de schillenemmer van de buren 
gehaald om te roosteren. De armoe, de 
schaarste aan produkten, de grote woning
nood zijn vooral voor vrouwen continu 
aanwezig. Daarnaast betekende de ideolo
gie van die tijd voor vrouwen: de vanzelf
sprekendheid dat er getrouwd zal worden. 

Huisvrouw zijn en kinderen krijgen en 
verzorgen hoorde daarbij. Getrouwde 
vrouwen gaven 'vrijwillig' hun werk op, 
anders kwam het gezin tekort. Wie niet 
trouwde was overgeschoten. 

Tijdens de oorlog hadden vrouwen op 
diverse manieren deelgenomen aan het 
verzet. Ook waren er velen die bij afwezig
heid van mannen het gezin in haar eentje 
verzorgde. Vrouwen hebben daarbij een 
groter zelfvertrouwen opgebouwd en dat 
kwam onder andere tot uitdrukking in de 
manier waarop zij de oprichting van de 
NVB tegen de stroom in, omdat zij dat zelf 
belangrijk vonden, hebben doorgezet. 
Ook in de pogingen die er in 1946 zijn 
geweest om met aparte vrouwenlijsten 
aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te 
nemen. In Amsterdam leidde dit initiatief 
inderdaad tot een aparte lijst. Een lijst 
waar de communistische kandidates fel 
tegen gestreden hebben. 
Als na de oorlog liberalen, socialisten en 
communisten het arbeidsverbod van de 
gehuwde ambtenares ter discussie stellen, 
gebeurt dat niet door het recht op econo
mische zelfstandigheid van vrouwen aan 
te voeren. Nee, argument is dat vrouwen 
samen met haar man uit moeten kunnen 
maken of zij al dan niet werken en dat het 
niet op de weg van de overheid ligt om 
arbeid van de gehuwde vrouw te verbie
den. 

1. Het hier gepresenteerde beeld van de CPN en 
vrouwenstrijd in de jaren vijftig is gebaseerd 
op een in het kader van mijn studie verricht ver
kennend onderzoek naar rle standpunten over 
vrouwenstrijd, de positie van vrouwen en 
vrouwbeelden in de CPN tussen 1946-1960. 
Daarbij is gebruik gemaakt van schriftelijk ma
teriaal, o.a. zestien jaargangen Politiek en Cul
tuur. Interviews ontbreken en daarmee het 
beeld dat vrouwen en mannen zelf van die tijd 
hebben. 
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Naast de ideologie die vrouwen tot huis
vrouw en moeder bestempelt zijn er dan 
ook denk ik weinig materiëlevoorwaarden 
aanwezig die een zelfstandig bestaan voor 
vrouwen in die tijd mogelijk maken. De 
lonen van vrouwen zijn dan gemiddeld 
veertig procent lager dan die van mannen. 
Na de oorlog zijn ook nog niet alle oplei
dingen voor meisjes toegankelijk. Een 
ongehuwde moeder (waarbij men bedenke 
dat voorbehoedsmiddelen niet algemeen 
toegankelijk zijn en de pil nog uitgevonden 
moet worden) nam al helemaal geen be
nijdenswaardige positie in. Los van de 
maatschappelijke veroordeling, kwam het 
recht op kinderbijslag voor hen pas in 1951 
tot stand. En kinderopvang was in die tijd 
nou ook niet bepaald jofel geregeld. De 
beleidslijn van de overheid om vrouwen 
bij huwelijk te ontslaan werd door het 
bedrijfsleven gevolgd. Werd daarvan afge
weken, dan werd op de betreffende vrouw 
druk uitgeoefend haar loon op een spaar
rekening te storten, waarvan zij alleen kon 
opnemen als dat geld besteed werd aan 
de aankoop van duurzame goederen. 
Het heeft tot 1955 geduurd eer de Tweede 
Kamer een motie aannam waarin de rege
ring gevraagd werd de voorschriften tot 
ontslag van huwende ambtenaressen op 
te heffen. Pas in 1957, na nieuwe verkiezin
gen, is aan die motie uitvoering gegeven. 
Daarmee was weliswaar het voorschrift tot 
ontslag opgeheven, verboden was het 
allerminst en is dan ook nog lange tijd 
vooral bij de lagere overheden praktijk 
geweest. De handelingsonbekwaamheid 
van gehuwde vrouwen werd pas in 1956 
opgeheven. Gelijk loon voor gelijke arbeid 
is in Nederland, zoals we weten, pas in 
1975 wet geworden. 

CPN en vrouwenstrijd 

Tot 1950 is uit de door mij gebruikte bron
nen niet te achterhalen hoe in de CPN over 
vrouwenstrijd werd gedacht. Wel dat er in 
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1946 en 1947 op congressen deelvergade
ringen zijn gewijd aan 'het werk onder de 
vrouwen'. Deze oude benaming die in de 
jaren twintig in de communistische bewe
ging in gebruik kwam, duidt op een leni
nistisch organisatorische benadering, 
waarbij het noodzakelijk geacht werd de 
partij-invloed onder vrouwen te vergroten, 
omdat het zonder hen onrl"10gelijk was het 
socialisme op te bouwen. Aan deze visie 
lagen echter tegenstrijdige noties ten 
grondslag. Aan de ene kant ging men uit 
van de gelijkwaardigheid van mannen en 
vrouwen, aan de andere kant was er sprake 
van een zekere minachting voor vrouwen 
vanwege een verondersteld geringer poli
tiek bewustzijn. Bij Lenin wordt dat nog 
gekoppeld aan het afstompende karakter 
van huishoudelijke arbeid en de noodzaak 
tot collectivering daarvan en socialisering 
van de opvoeding van kinderen. Bij de na
oorlogse CPN is alleen het idee overgeble
ven dat vrouwen later tot politiek bewustzijn 
komen dan mannen. 
De CPN-programma's van na de oorlog 
spreken zich uit voor gelijk loon voor gelijke 
arbeid en tegen het ontslag van huwende 
ambtenaressen. Maar tevens wordt de 
waarde van huwelijk en gezin benadrukt. 
Het gezin en vooral vrouwen als huisvrouw 
en moeder is ook het beeld in verhalen die 
in Politiek en Cultuur worden gepubliceerd, 
maar tegelijkertijd presenteren die verhalen 
een beeld van krachtige strijdende vrou
wen. Het dubbele beeld waarop ook Jo
lande Withuis wijst: 2 de opofferende, lief
hebbende, zorgende moeder die ook strijd
baar is. 
Datzelfde beeld spreekt ook uit speciale 
vrouwenbrochures die de CPN in 1946 en 
1948 uitbrengt. Daarin spreekt ze vrouwen 
aan als huisvrouw en moeder, maar wijst 
tegelijkertijd op de kracht die ze in de oorlog 
hebben laten zien en roept op zich aan te 

2. Jolande Withuis, 'Opoffering en heroiek. De 
NVB in de Koude Oorlog', in Socialisties-femi
nistiese Teksten nr 8, Amsterdam 1984, pag. 
65-107. 
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sluiten bij de partij. Als voorbeeld van die 
goede CPN-moeder een citaat uit die bro
chure: 
'Een werkelijk goede moeder zorgt niet 
alleen voor hele kousen en een behoorlijke 
goede maaltijd, leest niet alleen aardige en 
goede boeken voor, maar strijdt voor de 
toekomst van haar kinderen. Zij stelt zich 
niet tevreden met het ondersteunen van 
de partij, maar treedt in haar rijen en strijdt 
met haar voor een betere toekomst van 
haar kinderen, voor het geluk en de vrede 
van het socialisme voor de gehele wereld.' 
Een ander element dat steeds terugkeert is 
de afscherming naar de burgerlijke vrou
wenbeweging. Dat element speelt ook een 
rol in de rede die Rie Kogenhop in 1950 op 
het dan plaatsvindende congres houdt 
over het werk onder vrouwen. Daarbij 
houdt ze het congres voor dat het werk in 
massa-organisaties en daarmee in vrou
wenorganisaties belangrijk is. Richtlijn 
daarbij moet de politieke hoofdlijn van de 
partij zijn. Zo zitten in haar rede steeds 
twee elementen: aan de ene kant mannen 
voorhouden dat het werk onder de vrouwen 
belangrijk is en dat de vredesstrijd, die op 
dat moment hoofdlijn is, zonder hen on
mogelijk is. Aan de andere kant de vrouwen 
voorhouden dat zij vast moeten houden 
aan de hoofdlijn van de partij. Aan de ene 
kant het congres uitleggen dat de NVB zich 
heeft ontwikkeld tot de actiefste vrouwen
organisatie van Nederland en voortbouwt 
op de beste tradities van de Nederlandse 
vrouwen die in het verleden streden voor 
de vrede, voor de verbetering van de le
vensomstandigheden van de gezinnen van 
de werkers en voor de verdediging van de 
wettelijke en economische en sociale rech
ten van de vrouw. Aan de andere kant dat 
de NVB zal moeten breken met neutraliteit 
-waarmee ze onder andere doelt op er
kenning van de Sowjet-Unie als vredes
macht- om haar invloed onder de gewone 
vrouwen te kunnen vergroten. Aan de ene 
kant is het volgens haar binnen de NVB 
misgegaan vanwege een gebrek aan orga-
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nisatie-ervaring van vrouwen, aan de an
dere kant vertelt ze het congres dat slechts 
voor tien procent uit vrouwen bestaat: 
'Nog te weinig vinden we vrouwen op 
politiek verantwoordelijke posten. De be
kwaamheid om politieke leiding te geven 
door vrouwen wordt nog te sterk onder
schat en dit is schadelijk voor de partij. 
Partijgenoten die deze bekwaamheid open
lijk of heimelijk ontkennen zijn in wezen 
nog onder de invloed van de burgerlijke 
en reactionaire minderwaardigheidsthe
orieën over de vrouw.' 
Rie Kogenhop is niet tevreden over de 
positie van vrouwen binnen de partij, maar 
ook niet over de NVB. Bij dat laatste wordt 
alleen verwezen naar de standpunten over 
de Sowjet-Unie, niet aan de orde komt het 
verschil in eisen tussen CPN en NVB. De 
CPN sprak zich uit voor gelijk loon voor 
gelijke arbeid, tegen het ontslag van de 
huwende ambtenares en tegen de belas
ting- navordering op het loon van de ge
huwde vrouw. Blijkens het onderzoek van 
Jolande Withuis had de NVB heel wat 
meer op haar lijstje met vrouweneisen 
staan. 

Ontwikkelingen 

Toch gaan de ontwikkelingen daarna heel 
snel. Of daarvoor ook de ervaringen op
gedaan met de schoonmaakstersstaking 
uit 1949 een rol hebben gespeeld, blijft 
vooralsnog gissen. Al eerder is gewezen 
op het enorme radicaliserings- en bewust
wordingsproces dat vrouwen in die acht 
weken van staking doormaakten.3 De vrou
wen staakten voor gelijk loon voor gelijke 
arbeid. Door de CPN werden ze weliswaar 
ondersteund op het punt van loonsverho-

3. Zie voor een beschrijving van de schoonmaak
stersstaking: Susan Legêne, 'De nul komt na de 
negen'. Over de staking van schoonmaaksters 
bij de gemeente Amsterdam in 1949. In: Ca
hiers over de geschiedenis van de CPN nr 6, uit
gave IPSO, 1981, pag. 74-110. 
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ging, maar ondersteund werden ze. In een 
maatschappij die wel wilde erkennen dat 
de lonen eigenlijk te laag waren, maar de 
staaksters als communistische raddraai
sters afschilderde. 
Steeds duidelijker komt in Politiek en Cul
tuur en in de partij de positie van vrouwen 
aan de orde, waarbij CPN-vrouwen zich af 
blijven schermen van de burgerlijke vrou
wenbeweging, maar ook hun positie binnen 
de partij op orde stellen. Zoals 
Hanna Molin dat doet op het 17de partij
congres in 1955. In de discussiegrondslag 
van dat congres wordt de emancipatie van 
de vrouw een onvervreemdbaar deel van 
de democratie genoemd en worden een 
aantal gelijke-rechten-eisen opgenomen. 
Maar ook staat erin dat de burgerlijke 
vrouwenbeweging dood is en dat de PvdA 
weliswaar veel vrouwelijke kiezers heeft, 
maar dat haar vrouwenbeweging gelijkge
schakeld is met de oorlogspolitiek van de 
rechtse leiders van de PvdA: 'De strijd 
voor de materiële eisen en de menselijke 
waardigheid van de vrouw is dan ook 
onverenigbaar met het dienen van de 
Amerikaanse overheersing en de kapitaals
belangen.' Hanna Molin noemt daarente
gen op het congres een aantal punten 
waarop volgens haar wel samenwerking 
met en toenadering tot de PvdA moge~ ijk 
is. Belangrijker uit haar discussiebijdrage 
is het beeld dat zij van de partij schetst. 
Een gedeelte overigens dat in het congres
verslag niet voorkwam en pas later in Pen 
C werd gepubliceerd. Ze stelt daarin aan 
de orde dat de grondslag voor het congres 
wel kan stellen dat het werk onder de 
vrouwen belangrijk is, maar dat de ervaring 
heeft geleerd dat daarover alleen gepraat 
wordt wanneer vrouwen dat zelf aan de 
orde willen stellen. Mannen doen dat niet. 
Uit haar bijdrage blijken ook fundamentele 
meningsverschillen over betaalde arbeid 
van vrouwen: 
'Bij een werkbezoek aan Drieborg in Oost
Groningen bleken er strubbelingen te zijn 
over het loon van mannen en vrouwen. De 
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mannen hadden geweigerd bonen te pluk
ken voor een bepaald bedrag, omdat zij er 
geen behoorlijk daggeld in konden verdie
nen. De vrouwen hadden dit wel gedaan 
voor dit loon. Hierdoor zijn er bedankjes 
gevallen zowel in de vrouwenbeweging 
als in de partij. In Nieuweschans vertelde 
één van de partijgenoten dat het niet goed 
was dat de vrouwen op het land gaan 
werken. Zolang er nog een man werkloos 
is, meende hij. mogen de vrouwen niet 
gaan werken.' 
Hanna Mol in vindt dat hier op de ledenver
gaderingen over gesproken moet worden, 
waarbij zij als haar mening geeft dat vrou
wen zelf moeten bepalen of en hoe zij 
willen werken. Ook verbetert ze Paul de 
Groot, die in zijn inleiding had gesteld dat 
vrouwen moeten gaan werken om het 
gezinsinkomen aan te vullen. Een stand
punt dat veelvuldig in de CPN en NVB naar 
voren kwam, gekoppeld aan het verhaal 
dat door de dwang tot werken gezinnen 
ontwricht worden. Hanna Molin wijst erop 
dat geschoolde arbeidsters steeds vaker 
ongeschoold thuiswerk doen om de belas
tingnavordering op het loon van vrouwen 
te ontlopen. En net als Rie Kogenhop in 
1950, roept ze op die navorderingen tot 
strijdpunten te maken. 
Daarnaast verbetert ze een parijgenoot die 
had gesteld dat er nog maar tien arbeiders 
in dienst van de gemeente Amsterdam in 
de nul-klasse zaten. Hij was de achthonderd 
schoonmaaktsters vergeten. 
Deze in mijn ogen moedige discussiebij
drage had het begin van een goede dis
cussie kunnen worden. Maar die strandt. 
In de eerste plaats wordt in de afsluitende 
rede van het congres, waarin wel op vele 
andere discussiebijdragen wordt gere
ageerd, die van Hanna Mol in niet vermeld. 
En in 1956 spoelen de gebeurtenissen met 
de rede van Chroetsjow over de CPN heen. 
In de discussiegrondslag voor het 18de 
congres is niets meer over vrouwenstrijd 
terug te vinden. 
Toch is de discussie niet helemaal verdwe-
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nen. Weliswaar slechts in de boekbespre
kingen rubriek, maar vrouwenonderwerpen 
blijven in Politiek en Cultuur terugkomen. 
En terwijl bijvoorbeeld de Vrouwenbond 
van de PvdA pas in de jaren zestig meer 
gaat praten over gelijk loon voor gelijke 
arbeid, is dat voor Annie Averink in 1960 
het meest vanzelfsprekende standpunt. 
De CPN spreekt vrouwen aan als huisvrouw 
en moeder, maar biedt hun blijkens een 
onderzoek uit 1958 naar de postitie van 
vrouwen in de politiek, ook een actieve rol 
aan in de partij. En dat betekende weg uit 
het isolement van het huishouden èn een 
activiteit die in de jaren vijftig voor vrouwen 
allerminst bon-ton was. Wat dat voor hen 
betekende zal nader onderzoek moeten 
leren. Onderzoek dat niet alleen als histori
sche beschrijving interessant is. Want 
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mogelijk moeten we toch in die periode 
een verklaring zoeken voor het feit dat de 
CPN op gemeenteraadsniveau alle andere 
partijen veruit voorbijstreeft wat betreft de 
zetelverdeling over mannen en vrouwen. 
Van alle gemeenteraadszetels wordt op dit 
moment bij de CPN 48,5% door vrouwen 
bezet. D'66 komt daar met 29,5% nog het 
dichtste bij. PvdA met 24,4%, PSP met 
20,5% en PPR met 19,5% blijven daar verre 
bij achter.4 Van vele kanten is er al vaak op 
gewezen dat de feminisering in de CPN 
pas laat op gang is gekomen, waarbij er 
meestal vanuit wordt gegaan dat de start 
van dat proces rond 1980 ligt. Dat pas op 
gang gekomen proces kan dan ook nooit 
de enige verklaring zijn voor deze uit 1982 
stammende bijna fifty-fifty verdeling. 

Marianne Wittebol 

4. Gegevens ontleend aan informatiemateriaal 
voor de actie: 'Meer vrouwen in de fractie' van 
de Vereniging voor Vrouwenbelangen, vrou
wenarbeid en gelijk staatsburgerschap. 
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GELIJKE MONNIKEN, 
GELIJKE KAPPEN 
Eerherstel voor de stakers van 1955 

De Amsterdamse gemeenteraad heeft 
eerherstel verleend aan de 61 gemeente
ambtenaren, die in april 1955 door het 
toenmalige gemeentebestuur op staande 
voet werden ontslagen wegens hun deel
name aan de staking van overheidsper
soneel. 
De raad sloot zich aan bij een desbetreffend 
voorstel van het college van burgemeester 
e[l wethouders, dat zoals bekend, samen
gesteld is uit wethouders afkomstig uit de 
PvdA CPN, CDA en D'66. 1 

Cle raad ging bovendien accoord met een 
aantal voorstellen om aan de ontslagenen 
of hun weduwen financiële schadeloos
stelling te geven in de vorm van een grati
ficatie en aanvulling van de pensioenen. 
Met deze besluiten hebben de raad en de 
daarin vertegenwoordigde politieke partij
en duidelijk afstand genomen van de ran
cunemaatregelen die in 1955 tegen het 
gemeentepersoneel waren genomen en de 
slachtoffers daarvan politieke, morele en 
materiële genoegdoening verschaft. 

Herclassificatie 
Een terugblik op 1955 leert dat aan de 
staking van het gemeentepersoneel werd 
deelgenomen door ongeveer 4500 arbei
ders en dat die zich afspeelde bij het ver
voerbedrijf, publieke werken, stadsreini
ging, en handels- en haveninrichtingen. De 
staking kwam niet uit de lucht vallen. In de 
voorafgaande jaren was het al herhaalde 
keren in diverse diensten en bedrijven tot 
uiteenlopende korte acties gekomen waar
bij eisen tot verhoging van lonen en toe
slagen en verbetering van de arbeidsom-

standigheden aan de directies kenbaar 
werden gemaakt. Herinnerd kan worden 
aan de belangrijke staking van de schoon
maaksters in februari 1949, die in grote 
eensgezindheid werd gevoerd. 2 

In de periode 1949-1955 bleven de lonen 
en salarissen van het overheidspersoneel 
in toenemende mate achter bij die in het 
particuliere bedrijfsleven. Maar de zoge
naamde erkende vakbonden (NVV, CNV en 
KAB) en de ambtenarenbonden van deze 
vakcentrales wensten niet naar de grieven 
te luisteren en hielden zich strikt aan de 
door de regering gevoerde geleide loonpo
litiek, terwijl allerwegen erkend werd dat 
de gemeente-ambtenaren een forse loon
achterstand hadden. En wat de arbeidsom
standigheden betreft was het bij de ge
meente eveneens uitermate slecht 
gesteld.3 

In Amsterdam ging het 'in de eerste plaats 
om het wegwerken van de achterstand in 
de ambtenarensalarissen' en leefde sterk 
de eis dat de lonen met tien procent om
hoog moesten. Dit zou kunnen gebeuren 
door herclassificatie, dat wil zeggen plaat
sing in een hogere loon- of salarisgroep.4 

De gemeentestaking van eind maart, begin 
april 1955 werd door actiecomités, ook wel 
strijdcomités genoemd, geleid. Tientallen 

1. Het Amsterdamse college telt negen wethou
ders: 
PvdA 4, CDA 2, CPN 2, den D'66 1. 
De 45 raadsleden behoren tot: PvdA 16, CDA 
7, CPN 6, D'66 2, VVD 10, PSP 3 en PPR 1. 

2. IPSO-Cahiers 6, Vrouwennumers, artikel 
'Over de staking van de schoonmaaksters bij 
de gemeente Amsterdam in 1949' door Susan 
Legêne. 

3. Bijlage Vrij Nederland, juni 1985. 
4. Brochure 'Het overheidspersoneel eist recht!'. 

uitgave van de BNOP, 20 september 1954. 
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stakersvergaderingen vonden plaats. Van 
deze comités maakten georganiseerden en 
ongeorganiseerden deel uit. De staking 
werd gesteund door de BNOP (Bond van 
Nederlands Overheidspersoneel), een bij 
de toenmalige EVC aangesloten ambtena
renbond. De BNOP had ook in 1955 nog 
een vrij sterke positie onder het overheids
personeel. .. .'De EVC was onder het over
heidspersoneel sterk. In november 1945 
had deze bedrijfsgroep, de BNOP, al 13.000 
leden, geconcentreerd vooral in de grote 
steden. De kracht van de BNOP in Amster
dam spreekt onder andere uit het feit dat 
men daar in juni 1947 het beleid van de 
regering-Drees ten aanzien van de EVC 
wist te doorbreken: de BNOP moest toen 
worden opgenomen in het Georganiseerd 
Overleg tussen gemeente en de vakbonden. 
Deze opname betekende erkenning van de 
BNOP als vertegenwoordiger van de arbei
ders bij de gemeente. Tegelijk echter maak
te ze het de BNOP bij conflicten soms 
moeilijk om niettezeer gebonden te raken 
met de "spelregels" van de geleide 
loonpolitiek' .... 5 Ten tijde van de gemeen
testaking van 1955 maakte de BNOP geen 
deel meer uit van het Georganiseerd Over
leg (het overlegorgaan van de gemeente 
en werknemers, dat wil zeggen de vakbon
den). 
De besturen van de zogenaamde erkende 
vakbonden reageerden furieus op de sta
king, zo ook de leidingen van KVP en PvdA, 
evenzo de toenmalige burgemeester d'Ail
ly. Alle middelen werden aangegrepen om 
de staking te breken en de stakers verdacht 
te maken. Men toonde niet alleen erg veel 
begrip voor de (overigens kleine aantallen) 
werkwilligen, maar men deinsde er ook 
niet voor terug om militairen en extra 
politie naar de stad te halen en in te zetten 
bij de tram en de stadsreiniging. Vooral 
het feit dat de tram niet reed was de vroede 
vaderen der stad een doorn in het oog. Dat 
de Amsterdammers in overgrote meerder
heid weigerden onder zulke omstandighe
den van het openbaar vervoer gebruik te 
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maken, was de zoveelste misrekening. De 
stakers zelf konden op een ongekende 
solidariteit van de kant van de bevolking 
rekenen. De CPN was de enige politieke 
partij die steun aan de staking gaf en in de 
stad meehielp bij het inzamelen van geld 
om de stakingskassen te vullen. In de raad 
trad de CPN krachtig op voor de eisen van 
het gemeentepersoneel en verlangde zij 
dat die eisen door het college in het Geor
ganiseerd Overleg zouden worden 
ingebracht.6 

4530 straffen 
Toen duidelijk werd dat die eisen in het 
Georganiseerd Overleg aan de orde zouden 
komen, besloten de comités tot werkher
vatting. Op de stakersvergaderingen werd 
dit besproken en zo gingen de gemeete-ar
beiders weer naar de bedrijven in het 
besef dat zij het stadsbestuur op niet mis 
te verstane wijze hadden duidelijk gemaakt 
wat van haar verwacht werd. 
Het stadsbestuur zat echter volledig ge
vangen in een gedachtenpatroon waarin 
alleen rancune heerste. De 'raddraaiers' 
moesten bestraft worden. Er werden 4530 
gemeente-ambtenaren op het matje ge
roepen. Hun straffen varieerden van beris
pingen tot terugzetting in loongroepen, 
schorsingen van één of meer dagen en boe
tes. 
En om het iedereen nog eens goed in te 
peperen werden 61 gemeente-arbeiders 
op staande voet ontslagen. Onder hen 
bevonden zich enkele bekende communis
ten, zoals Dirk van Nimwegen en Fokke 
John. De 61 waren willekeurig uitgezocht 
door directeuren en diensthoofden. De 
'aanklachten' werden in recordtijd in elkaar 
gedraaid en misten elke grond. De zittingen 
van het Scheidsgerecht en ook later van 
de Centrale Raad van Beroep vormden 

5. Zie noot 2, pag. 86. 
6. CPN-raadslid Jaap Brandenburg tijdens 

raadsdebat op 13 april1955. Hij eiste een snel 
bijeenroepen van het Georganiseerd Overleg 
en intrekking van de rancunemaatregelen. 
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kluchten van rechtspraak. 7 Het enige wat 
hen kon worden aangewreven, was dat zij 
gestaakt hadden. De opgeroepen 'getuigen' 
konden niets aandragen waaruit zou kun
nen blijken dat de 61 'opruiers' zouden 
zijn geweest. 
Enkele dagen na de staking liet ook de 
landelijke secretaris van het NVV, Roemers, 
weten hoe hij over de staking en de stakers 
dacht.8 Volgens zijn zeggen ontbrak het bij 
de gemeente aan menselijke verhoudingen 
en moest het gemeentebestuur daar iets 
aan doen. Dat zou moeten gebeuren door 
middel van 'persoonlijke waarderingstoe
slagen', maar kon nooit gebeuren via een 
'wilde staking'. Dat het tussen het NVV en 
de confessionele bonden niet allemaal 
koek en ei was, bleek uit zijn opmerking 
dat de confessionelen mede schuldig waren 
aan het uitbreken van de staking, omdat zij 
berichten hadden laten uitlekken dat de 
positie van het overheidspersoneel slecht 
was ... 
Met uitzondering van het dagblad De Waar
heid, dat als communistische krant een 
juiste verslaggeving bracht, waren de 
meeste kranten en met name bladen als 
Het Vrije Volk en Het Parool in die dagen 
volledig op hol geslagen. Het Vrije Volk 
presteerde het zelfs onder de kop Bezinning 
te schrijven, dat 'het overheidspersoneel in 
andere verhouding tot de gemeenschap 
staat dan die van werknemers van particu
liere werkgevers. De stakers komen te 
staan tegenover de gekozen organen van 
de staat.'(!) Een wat andere toonzetting 
droegen de verhalen, die een week na de 
staking in het 'Nieuws van de Dag' ver
schenen. Onder de kop 'Achter de tramsta
king ligt een wereld van emoties' schreef 
dit blad: 
'Hadden zij zich alleen maar laten opruien 
of waren hun grieven gegrond? De even 
verrassende als schokkende april-staking 
van het gemeentevervoerbedrijf zit vol 
onverwachte wendingen, toevalligheden 
en zelf wonderbaarlijkheden'. Het blad 
vermeldt dan dat op de eerste stakingsdag 
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plotseling alle tram-mensen te horen kre
gen dat zij snipperdagen konden opnemen. 
Voorheen kon dat niet. Ook dat een conti
nutoeslag, die tot dan toe pas 's avonds na 
tien uur gold, per 1 april al vanaf zes uur 's 
avonds zou gelden. 
'Deze verbeteringen kwamen te laat. Het 
trambedrijf lag toen al stil. Maar wat door
ging was de buitengewone, soms mi raku
leuze herwaardering van haar vaststaande 
begrippen en toestanden. Het bijna voltalli
ge trampersoneel maakte van vijf grote, 
drukbezochte vergaderingen telkens weer 
een psychologische première. Want wie 
had het ooit voor mogelijk gehouden dat 
rond 1500 Amsterdamse tram mannen, van 
inborst lauw, nuchter en individueel, een 
zo eensgezinde strijdlust aan de dag zouden 
leggen? Zelfbewust en blijkbaar vervuld 
van een heilige overtuiging poogden zij 
met spontaan gevormde macht van hun 
eenheid vele, ja zelfs onvervulbare eisen af 
te dwingen.'9 

Eerste resultaten 

Die eisen waren niet zo 'onvervulbaar', 
want al spoedig werd bekend dat CNV en 
KAB de verlangens van het personeel in 
het Georganiseerd Overleg zouden bren
gen. Marcus Bakker constateerde in zijn 
commentaar in De Waarheid dan ook: 'Het 
is hen duidelijk dat zij met hun staking de 
stoot hebben gegeven naar een snelle 
behandeling van hun eisen. Zij zijn aan het 
werk gegaan in het volle bewustzijn van 
wat hun eenheid heeft kunnen bewerkstel
ligen. Voorop blijft bij hen de verwerkelij
king van hun looneisen staan. Zij zullen op 
de ledenvergaderingen van de bonden de 
strijd verder voeren, van de bestuurders 
de toezeggingen eisen dat zij hun wensen 
zullen behartigen, en erop toezien dat zij 
ook woord houden'. 
Intussen stapelde de ene rancunemaatregel 
na de andere zich op. 

7. Bijlage Vrij Nederland, juni 1985. 
8. Het Vrije Volk, 9 april 1955 
9. De Courant Nieuws van de Dag, 14 april1955 
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Terwijl het college de 61 ontslagaanzeg
gingen door de gemeenteraad joeg (onder 
fel protest van de CPN-fractie) werden 
enkele stakingsleiders door de politie van 
hun bed gelicht en voor 'verhoren' meege
nomen naar politiebureaus ... .'In het jaar 
1955 worden in Amsterdam mensen van 
huis gehaald door de politie, in de cel 
gestopt en aan een verhoor onderworpen. 
Deze mensen zijn stakers van het Amster
damse Overheidspersoneel. 
In hun machteloze woede hebben de vijan
den der arbeiders de Worgwetten van 
Abraham Kuyper uit het stof der oudheid 
opgediept en willen zij, 52 jaar na het ont
staan dezer wetten, deze van toepassing 
brengen op de Gemeente-arbeiders van 
Amsterdam. In hun radeloosheid overtre
den zij daarbij de wet, die immers niet van 
toepassing is op gemeentepersoneel maar 
alleen het staken verbiedt aan het spoor
wegpersoneel. 
Een storm van protest is tegen deze over
treding van de wet opgegaan. Vanaf het 
eerste uur dat deze politionele schanddaad 
plaatsgreep, hebben talloze mensen ge
protesteerd, per brief, per motie en petiti
onnementen. Het congres van de Nieuwe 
Koers, (jeugdorganisatie van de PvdA) 
eiste van het bestuur van de PvdA en van 
de 2e Kamerfractie, dat zij tegen deze 
wetsovertreding zouden optreden.';o 
NVV-secretaris Roemers beweerde dat de 
gemeentestaking 'niets, helemaal niets' 
zou hebben opgeleverd, maar al vrij snel 
werd bekend dat in Utrecht het hele ge
meentepersoneel vijf gulden continutoe
slag werd toegekend als men in ploegen
dienst werkte. De verhoging ging in met 
terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 
1954) en het betekende dat honderdduizend 
gulden werd uitgekeerd. In Rotterdam 
kwam een loonsverhoging los voor het 
trampersoneel en werd de werkweek van 
48 tot 46 uur ingekort met behoud van 
loon. Ook in Beverwijk, Oldenzaal en andere 
steden kwamen loonsverbeteringen tot 
stand. Belangrijk was ook dat het rijksover-
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leg over lonen en arbeidsvoorwaarden 
tussen regering en vakbonden, dat aan
vankelijk voor 'gesloten' was verklaard, 
werd opengebroken en er opnieuw onder
handelingen gingen plaatsvinden. Daarmee 
had de staking Amsterdamse en landelijke 
betekenis gekregen en als zodanig diep 
doorgewerkt. In Amsterdam kwamen na 
verloop van tijd allerlei verbeteringen in 
diensten en bedrijven van de gemeente 
los. 

In 1955, en ten dele ook in 1956, kwamen 
de gemeentestakers vaak nog in het 
nieuws, veelal berichten rond protestacties 
tegen het ontslag van de 61, of zittingen 
waar hun beroepen tegen het ontslag 
behandeld werden. Alle beroepszaken 
werden afgewezen, wat zonder meer een 
'zwarte bladzijde' in het geschiedenisboek 
van Amsterdam genoemd kan worden. 
Dat er op zo'n grove wijze tegen stakende 
gemeente-arbeiders werd opgetreden, had 
niet alleen te maken met de slaafse houding 
die besturen van de zogenaamde erkende 
bonden en anderen ten opzichte van de 
regeringspolitiek (Drees-Beel) aan de dag 
legden. Een politiek waarbij de KVP de 
toon aangaf en waarbij, zoals in de ge
meentestaking van 1955 bleel<, sommige 
leiders van de PvdA zich 'nog ,·oomser dan 
de paus' gedroegen. 
Maar kennelijk speelde in Amsterdam ook 
mee de BNOP (EVC), waarin talrijke com
munisten een actieve rol vervulden, onder
uit te halen. Dat paste in een klimaat van 
politieke verkilling, dat stelselmatig van 
regeringszijde werd opgeroepen in navol
ging van Amerika waar het McCarthyisme 
was geïntroduceerd. 
Dit leidde ertoe dat men achter grote sociale 
conflicten direct 'communistische agitato
ren' zag, zoals Roemers bij de gemeente
staking in Amsterdam, toen hij zei dat de 
'communisten hun kans hebben gegrepen', 

10. 'De Staking van het Amsterdams Overheids
personeel van 31 maart Um 4 april 1955'. Uit
gegeven door de Gezamenlijke commissies 
van het personeel dat aan de staking deel
nam. 
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terwijl het overduidelijk was dat er 4500 
arbeiders voor gerechtvaardigde looneisen 
in strijd waren gegaan en zich daarvan niet 
lieten afleiden. Dat zij vertrouwen hadden 
in communistische- en andere- voor
mannen lag voor de hand, want anderen 
lieten hen in de steek. 
Politieke verkilling ook in de zin dat inter
nationale gebeurtenissen en verwikkelin
gen op de situatie in ons land werden 
overgeplant, kortom: de sfeer van de koude 
oorlog werd aangewakkerd. 
Het is triest dat leiders van de sociaal-de
mocratie het in die tijd zover hebben laten 
komen en er zelf ook zo ver in zijn mee
gegaan. 

Dertig jaar later 
Dertig jaar zijn sinds die aprilstaking van 
1955 verstreken. 
Er hebben zich grote veranderingen vol
trokken in ons land. Men behoeft er de 
jaargangen van P en C slechts op na te 
slaan. 
Wat het overheidspersoneel betreft: er 
kwam een einde aan het ambtenarenver
bod en er kwam een feitelijk stakingsrecht 
tot stand. Communisten zijn toegetreden 
tot de ABVA/KABO en nemen deel aan 
besturen of medezeggenschapscommis
sies op velerlei niveau. 
Nadat in 1964 het CPN-congres een nieuwe 
oriëntatie had uitgewerkt ten aanzien van 
haar eigen houding ten opzichte van lokale 
en provinciale overheden, kon de CPN in 
1966 in Amsterdam weer tot het college 
van Ben W toetreden. Sindsdien maakt zij 
daar ononderbroken deel van uit (op dit 
moment met twee wethouders). De CPN 
doet dit op basis van het in september 
1982 tot stand gekomen programakkoord, 
waarbij PvdA, CDA, CPN en D'66 de hoofd
lijnen van het te voeren beleid in Amster
dam overeenkwamen. 
Toen in het najaar van 1983 de ambtenaren 
op initiatief van hun vakbonden storm 
liepen tegen het regeringsbeleid en overal 
in het land stakingen plaatsvonden tegen 
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de plannen om de salarissen en arbeids
voorwaarden van het overheidspersoneel 
omlaag te schroeven, toonde dit college 
begrip en sympathie voor deze acties. 
CPN-wethouder Walraven (Personeelsza
ken) voerde op verschillende stakersverga
deringen het woord om duidelijk te maken 
dat het stadsbestuur er geen enkel belang 
bij heeft dat er door het rijk nog meer op 
de ambtenarensalarissen wordt ingekort 
en dat het gemeentepersoneel tot sluitpost 
van de rijksbegroting wordt gemaakt. 
Meer in het algemeen moet gesteld worden 
dat zich sinds 1955 tal van ontwikkelingen 
hebben doorgezet in de maatschappij en 
dat wat toen 'normaal' leek thans vrijwel 
onmogelijk is. Bestond er destijds een 
flinke kloof op velerlei terreinen tussen 
communisten en socialisten, thans is het 
oog veel meer gericht op de mogelijkheden 
om tot praktische gezamenlijke politiek te 
komen. 
Ook in het geval van de 61 in 1955 ontslagen 
gemeente-arbeiders is het mogelijk geble
ken iets gezamenlijks te doen. Een duidelij
ke aanwijzing daaroe gaf PvdA-wethouder 
Schäfer, die publiekelijk te kennen gaf dat 
een 'herijking' van de destijds genomen 
raadsbesluiten nodig was, omdat de ont
slagenen zich nog steeds als tot 'levenslang 
veroordeeld' beschouwden. CPN-wethou
der Walraven kreeg tot taak nadere voor
stellen uit te werken. 
Op 5 juli nodigde hij de in Amsterdam 
wonende ex-stakers uit voor een bespre
king op het stadhuis, teneinde zich te kun
nen oriënteren en van hen te vernemen 
hoe hun persoonlijke omstandigheden 
thans waren. Walraven gaf als zijn per
soonlijke mening te kennen dat zij met hun 
actie van toen, zowel ten opzichte van hun 
gezinnen als ten opzichte van hun collega's, 
'een hoogstaande moraal hebben getoond 
en zich gedragen hebben als Amsterdam
mers die verzet en strijd niet schuwen als 
het om hun rechten gaat'. Over 1955 merkte 
hij op, dat die staking 'belangrijk is geweest 
in de geschiedenis van de Amsterdamse 
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ambtenaren, waarvan ook in latere jaren 
door de ambtenaren de vruchten zijn ge
plukt'. 
De destijds ontslagenen bleken niet op 
hun mondje te zijn gevallen. Niet zonder 
emoties verhaalden zij over het gebeuren 
in 1955, de vernedering die het ontslag
briefje betekende, de moeilijkheden die zij 
moesten ondervinden om ergens aan de 
slag te komen. Als het gemeentebestuur 
ten opzichte van hen iets zou ondernemen, 
dan wensten zij onder het motte 'gelijke 
monniken, gelijke kappen' behandeld te 
worden. 
Vergrijsd, maar ongebroken, zo zou men 
hen kunnen typeren. 
In de maanden juli en augustus kwamen 
uit de kring van de 61 ontslagenen vele 
brieven op het stadhuis. Ook daaruit bleek 
hoe sterk zij persoonlijk benadeeld waren. 

Genoegdoening 
Terecht staat dan ook in de raadsvoor
dracht. zoals die door het college aan de 
raad werd voorgelegd: .. .'Het op deze 
wijze verkregen beeld van de huidige situ
atie is van dien aard, dat inderdaad in een 
groot aantal gevallen van een schrijnende 
situatie sprake is. In bijna alle gevallen is 
men er niet in geslaagd bij een nieuwe 
werkgever pensioenaanspraken van enige 
omvang op te bouwen. De hoogte van het 
huidige inkomen blijft hierdoor in belang
rijke mate achter bij hetgeen men bij de 
continuering van het dienstverband met 
de Gemeente aan pensioen had kunnen 
opbouwen. Het aan de betrokkenen in 
1955 verleende ontslag heeft er voorts toe 
geleid, dat in vrijwel alle gevallen een 25-, 
40-, of zelfs een 50-jarig dienstjubileum 
niet is gehaald, waardoor zij de aan deze 
jubilea verbonden gratificaties niet hebben 
ontvangen. In één geval viel het ontslag 
een paar maanden voor het tijdstip, waarop 
het 25-jarig dienstjubileum zou worden 
gevierd: in een ander geval werd een 
ambtenaar ontslagen met 38 dienstjaren 
bij de Gemeente, twee jaar voor zijn 40-jarig 
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jubileum'. 
Voorts wordt in het betreffende raadsstuk 
opgemerkt: .. .'Hoewel het huidige College 
en de Raad niet verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld voor de strafmaatregelen, 
die in 1955 zijn uitgevaardigd, worden zij 
er op dit moment wel op aangesproken en 
wordt een uitspraak verwacht over de toen 
opgelegde staffen. Het gaat hierbij vooral 
om de 61 ontslagen ambtenaren·en in 
mindere mate om de overige gestraften'. 
En a·ls conclusie wordt vastgesteld: .. .'Naast 
een politieke en morele genoegdoening 
voor de in 1955 ontslagen stakers, kan 
naar ons oordeel in materiële zin niet wor
den volstaan met een maatregel voor 
uisluitend de gevallen, waarin sprake is 
van een duidelijk financieel nadeel in de 
pensioenaanspraken. De Gemeente kan en 
mag zich naar onze mening niet veroorlo
ven enerzijds duidelijk afstand te nemen 
van hetgeen in 1955 is gebeurd en ander
zijds de betrokkenen niet meer ten deel te 
laten vallen dan een aanvulling op het 
pensioen in schrijnende gevallen. De 
maatregelen in de financiële sfeer zullen, 
hoewel in juridische zin de Gemeente 
geen enkele verplichting jegens de stakers 
van 1955 heeft, op morele overwegingen 
van zodanige aard moeten zijn, dat alle 
nog levende oud-stakers en de weduwen 
van de overleden oud-stakers ook in finan
cieel opzicht "recht" worden gedaan' .... 
Een uitermate belangrijke uitspraak met 
betrekking tot de strafmaatregelen, zoals 
die in 1955 werden uitgevaardigd, is deze: 
-'Het Gemeentebestuur van Amsterdam 
is van mening, dat de met ontslag gestraf
ten van 1955, zowel als groep als individu
eel, veel leed is aangedaan. De 61 ont
slagenen hebben nog steeds het gevoel 
tot "levenslang" te zijn veroordeeld. In het 
licht van de huidige opvattingen over 
sociale conflicten en tegen de achtergrond 
van de sterk gewijzigde politieke en maat

schappelijke ontwikkelingen, acht het Ge
meentebestuur de strafmaatregelen, die 
tegen de 61 gemeenteambtenaren destijds 
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zijn genomen, in de tegenwoordige tijd 
ondenkbaar. Met dit uitgangspunt in ge
dachten verleent het Gemeentebestuur 
eerherstel aan de destijds wegens hun 
deelneming aan de staking van maart/april 
1955 ontslagen ambtenaren'.-
De twee laatste alinea's vormen de inhoud 
van het eerste onderdeel van het raadsbe
sluit. Het tweede bestaat eruit, dat aan de 
de 61 oud-stakers of hun weduwen een 
bedrag wordt toegekend ter grootte van 
vijfduizend gulden wegens gederfde jubi
leumgratificaties, onder de bepaling 'dat 
over deze uitkering eventueel verschuldig
de loonbelasting voor rekening van de 
Gemeente wordt genomen'. Tenslotte 
wordt aan hen 'een individuele aanvulling 
op het pensioen toegekend ter grootte van 
de achterstand, die door het ontslag in 
1955 is veroorzaakt in opgebouwde pensi
oenrechten. 
Met het eerste is een bedrag gemoeid van 
285.000 gulden, met het tweede een jaar
lijks bedrag van 140.000 gulden. Een voor
zichtige schatting is dat de gemeente Am
sterdam in totaal een bedrag van 2,5 mil
joen gulden gaat reserveren om aan haar 
financiële toezeggingen aan de oud-stakers 
of hun weduwen te kunnen voldoen. 

Herwaardering 
In het voorgaande zijn twee politieke strijd
momenten zo kort mogelijk verwoord: de 
gemeentestaking van 1955, de 61 'geteken
den' en iets van het politieke beeld van 
toen, en anderzijds 1985, wanneer de ge
meenteraad voorstellen van het college 
bekrachtigt die in velerlei opzicht recht 
doen aan de stakers van 1955. 
De vaststelling dat strafmaatregelen, zoals 
destijds genomen, in de huidige tijd on
denkbaar zijn, is daarom belangrijk omdat 
daarmee de politieke partijen in Amsterdam 
te kennen geven dat men niet meer wenst 
terug te grijpen op achterhaalde en door 
de arbeidersbeweging altijd bestreden 
methodes om door middel van berispingen, 
terugzettingen en ontslagen sociale con-
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flicten- zeker wat het gemeentepersoneel 
betreft- te bezweren. 
De 'herwaardering van vaststaande be
grippen en toestanden', waarover het 
Nieuws van de Dag destijds schreef toen 
het een deel van de stakers (de tram-man
nen) na hun actie aan het woord liet, is na 
dertig jaar evenzeer van toepassing. Welis
waar kunnen niet alle ontslagenen het 
meemaken. Van de 61 oud-stakers zijn er
nadat er tussentijds vier van hen weer in 
gemeentedienst konden toetreden - nog 
38 in leven, zo ook 19 weduwen van de 
overledenen. Deze raadsbesluiten zijn 
evenzeer van het grootste belang voor de 
huidige (rond 30.000) gemeenteambtena
ren en voor hun vakbonden, zoals de ABVA
KABO, die zich duidelijk distancieerden 
van de strafexpeditie in 1955, en zelfs de 
ex-voorzitter van hun Amsterdamse afde
ling (Wiegel) op de vingers tikten, toen 
deze nog in oude stijl zijn gram tegen 
communisten uitte. 
Er zijn nog meer conclusies te trekken in 
het licht van een 'herwaardering', zoals die 
zich nu heeft voltrokken. Enkelingen zeiden 
dat slechts een 'totaal eerherstel' voor de 
ontslagenen aanvaardbaar zou zijn. Men 
bedoelde dat college en raad àlle in 1955 
genomen besluiten zouden moeten intrek
ken en dat dit gepaard zou dienen te gaan 
met een 'volledige analyse' van alle politie
ke ontwikkelingen, zoals die zich in die tijd 
voltrokken. 
Zó'n uitgangspunt zou betekend hebben 
dat men een nieuwe generatie in de PvdA 
en in het CDA opgezadeld zou hebben met 
alles wat er toen is gebeurd. Het zou een 
blokkade geweest zijn om thans met een 
voor allen aanvaardbaar uitgangspunt te 
k6men. 
Desaltniettemin kan men wel een vraagte
ken blijven zetten bij de uitspraak van Den 
Uyl (Vrij Nederland, juni), dat hij- waar 
het ging om een terugblik op 1955- geen 
behoefte had aan 'historische exercities'. 
Dat neemt niet weg dat er in de PvdA en 
het CDA in Amsterdam een duidelijke 
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herwaardering heeft plaatsgevonden en 
men zich wel degelijk realiseert dat er 
destijds wel erg hard van stapel is gelopen. 
Een andere conclusie die men kan trekken 
is, dat- ook al zijn er dertig jaren verstreken 
-er door PvdA, CPN, CDA en D'66 één lijn 
is getrokken, hetgeen elk van deze partijen 
niet belet afzonderlijk een eigen visie naar 
buiten te brengen. In de gemeentepolitiek 
gebeurt dat herhaaldeijk op vele terreinen, 
waarbij er eigen verantwoordelijkheden en 
verplichtingen zijn voor politieke partijen, 
raadsfracties en wethouders. 
Toen in september 1982 het huidige college 
van Ben W tot stand kwam, hebben de 
betrokken partijen getracht zoveel mogelijk 
daarvan in de praktijk te verwezenlijken. 
Het programakkoord fungeert dan als 
bindend element tussen wethouders en 
wordt door de raadsfracties nauwkeurig 
gevolgd bij zijn uitvoering. Politieke partjen, 
hun achterbannen, vakbonden, belangen
groepen uit buurten, maatschappelijke 
bewegingen e.a. zijn mans genoeg geble
ken om raadsleden en wethouders op de 
korrel te houden en telkenmale met hun 
eisen en verlangens te confronteren. En zo 
nodig ook correcties te verlangen. 

Plus- en minpunten 
Nu de raadsverkiezingen van maart 1986 
naderbij komen, ligt het voor de hand dat 
alle partijen, zeker zij die van het college 
deel uitmaken, alle plus- en minpunten 
naast elkaar gaan zetten. Wat de CPN 
betreft is dan een eerste vereiste kaders en 
leden een duidelijk en volledig inzicht te 
verschaffen en antwoord te geven op de 
vraag of het nuttig en nodig is de in 1966 
ingezette koers voort te zetten. Bij alle 
minpunten die er zijn (mede veroorzaakt 
door de financiele worggreep van de rege
ring op de gemeenten zijn er ook vele 
pluspunten te noemen. Op terreinen als 
strijd voor de vrede en tegen de atoombe
wapening, Derde Wereld (steun aan Nica
ragua), stadsvernieuwing, volksgezond
heid, arbeidstijdverkorting, anti-racisme, 
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anti-fascisme, sport en recreatie en zo 
meer zijn er duidelijke lijnen uitgezet. Op 
het gebied van de binnengemeentelijke 
decentralisatie is er een compromis geslo
ten door de verkiezingen voor vier nieuwe 
stadsdeelraden pas in 1987 te doen plaats
vinden teneinde meer tijd te hebben om 
het draagvlak onder de bevolking te ver
groten. 
Er zullen dus duidelijke afwegingen nood
zakelijk zijn. 
Alle partijen zullen dat doen, zeker ook de 
CPN die door de jaren heen zowel binnen 
als buiten de gemeenteraad een geheel 
eigen positie heeft verworven. Er zal naar 
de eigen aanhang èn naar de bevolking 
toe opheldering dienen te worden gege
ven. 
De CPN heeft al in 1966 afstand genomen 
van het voeren van een steriele oppositie 
in de gemeenteraad van Amsterdam. 
Anders dan de PSP en PPR, die ook de 
afgelopen drie jaren in nagenoeg alle 
kwesties- ook bij voorstellen die door de 
beide CPN-wethouders werden ingebracht 
en verdedigd- veelal tot de tegenstemmers 
behoorden en zelf nauwelijks iets terecht 
brachten van wat soms 'constructieve 
oppositie' wordt genoemd. 
Het zou nuttig zijn wanneer op een reeks 
van punten, die zowel in de stad als in de 
raad hebben gespeeld- en nóg spelen -
aan kaders en leden van de CPN feiten en 
argumenten worden verschaft. Daaraan 
heeft het tot dusver ontbroken, waardoor 
ook enigerlei discussie tot dusver nauwe
lijks nog heeft kunnen plaatsvinden. 
Men blijft aangewezen op een soort van 
'kretologie', die gespeend is van realiteitszin 
en die het risico in zich draagt dat er een 
sprong in het duister wordt gewaagd zon
der voldoende draagkracht. 
Het scheppen van voldongen feiten behoort 
te worden vermeden: de CPN zal er baat 
bij hebben. Ook thans heeft Amsterdam en 
de bevolking belang bij samenwerkings
verbanden met een veel groter draagvlak 
dan 'radicaal links' veronderstelt. 
De uitkomst voor de ontslagenen van 1955 
kan als voorbeeldje dienen. Jan de Boo 



Politiek en Cultuur 346 

ONDERNEMINGSRAAD 
EN CAO 
Ervaringen uit de Amsterdamse haven 

Als actief vakbandsman voelde ik behoefte 
om te reageren over de rol van de vakbon
den bij de CAO-onderhandelingen. 
Alvorens echter in te gaan op de uitlatingen 
van de CDA-kopman Bert de Vries, die er 
voorstander van is om CAO's tussen on
dernemers en ondernemingsraden te laten 
afsluiten, wil ik u meenemen naar het 
woeilige vaarwater waarin een onderne
mingsraad anno 1985 tracht een goede 
koers uit te stippelen, teneinde de beman
ning (Jees achterban) in een veilige thuis
haven te brengen. 
In dit geval de haven van Amsterdam. 
Net als in Rotterdam (Van der Louw-ak
koord) is er in Amsterdam een principe-ak
koord afgesloten tussen partijen het zoge
naamde 'Lems-akkoord', dat de werkgele
genheid moet regelen in de Amsterdamse 
haven tot 1990. Op een aantal terreinen 
van dit akkoord heeft de ondernemer in
stemming nodig van de ondernemings
raad. (Art. 27 van de wet op de onderne
mingsraden). 
Echter ook in de Amsterdamse haven, 
zowel bij de werkgevers als bij de vakbond, 
in dit geval de vervoersbond FNV bestaan 
er verschillen van opvattingen over de 
taken en bevoegdheden van een onderne
mingsraad. De opvattingen van de werk
gevers over de taken en bevoegdheden 
zullen genoegzaam bekend zijn, echter 
over de relatie tussen ondernemingsraad 
en vakbeweging zijn al talloze boeken 
volgeschreven en ik denk dat er, ook of 
juist na lezing van dit stuk nog vele menin
gen over bovengenoemd onderwerp op 
schrift zullen worden gezet. Eén ding mag 

echter niet over het hoofd worden gezien 
en dat is het feit dat het hier niet om een 
'mening' gaat, maar om de resultaten van 
een bikkelharde strijd. 
De ondernemingsraad, waar ik voorzitter 
van ben, is bijzonder actief op het terrein 
van behoud van werkgelegenheid in de 
Amsterdamse haven. Dit actief zijn houdt 
in; óók het voeren en stimuleren van 
daadwerkelijke acties in plaats van enkel 
en alleen zich te houden aan de letter en 
tekst van de wet op de ondernemingsraden. 
In dit kader heb ik het principe-akkoord 
Lems aan de leden toegestuurd met het 
verzoek om het zéér aandachtig te bestu
deren, omdat het hier de werkgelegenheid 
betrof voor de eerstkomende vijf jaar in de 
Amsterdamse haven. 
Na uitvoerige en diepgaande discussies 
bleek uit een door mij gehouden peiling, 
dat de overgrote meerderheid van de 
ondernemingsraad tegen de inhoud of 
gedeeltes van de inhoud van het principe
akkoord Lems was. Het ging hierbij vooral 
om de volgende punten: 
Bovenal was er kritiek vanuit de onderne
mingsraad dat hij totaal niet is betrokken 
bij het tot stand komen van dit akkoord, 
(nota bene wèl instemmingsrecht heeft 
voor wat betreft gedeeltes van dit akkoord) 
en toch uitermate deskundig geacht mag 
worden te zijn op het gebied van werkge
legenheidscijfers I progöses, alsmede wat 
betreft de praktijkken nis. 
Voor wat de inhoud van het principe-ak
koord betreft sprak de ondernemingsraad 
zich uit: 
a. tégen een loskoppeling van Rotterdam 
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op ATV-gebied; 
b. tégen ATV+ inleveren van loon; 
c. tégen het feit dat er geen enkele garantie 

in staat voor wat betreft het daadwerke
lijk aannemen van nieuwe mensen. 

Nu kan je natuurlijk ergens op tegen zijn, 
maar het is beter als je tegelijkertijd óók 
aangeeft wat er in, en hoe, dit principe-ak
koord verbeterd kan worden. Aldus ge
schiedde. 
Daar deze ondernemingsraad kan bogen, 
zoals het in ondernemingsraad-jargon 
heet, op een goed contact met de achter
ban, diende de ondernemingsraad zijn 
mening te toetsen aan die van de havenar
beiders, liefst ten overstaan van de bezol
digde bestuurders van de Vervoersbond
FNV. Ook dit geschiedde, in twee volle 
kantines. 
Het probleem is hierbij aan de orde. 
De voorzitter van de ondernemersraad 
houdt een persoonlijke discussiebijdrage 
en roept daarbij de mensen op om het 
principe-akkoord af te keuren en noemt 
daarbij terloops de uitslag van de peiling 
in de ondernemingsraad. Des duivels 
reageerden de bezoldigde bestuurders van 
de Vervoersbond-FNV hierop! De onderne
mingsraad diende zich niet te bemoeien 
met tussen partijen afgesloten principe-ak
koorden. Ook van werkgeverszijde kwam 
er een prompte reactie, namelijk middels 
een spoedoverlegvergadering waarin twee 
dingen duidelijk naar voren kwamen: 
1 ste Dat de ondernemingsraad duidelijk 

zijn boekje te buiten was gegaan. 
2de Of de ondernemingsraad niet, andere 

opvattingen gehoord hebbende, van 
mening veranderd was en deze dan 
publiekelijk bekend kon maken. 

Ter informatie deel ik mede dat de meer
derheid van de ondernemingsraad, nadat 
ik een nieuwe peiling had gehouden, nog 
steeds tegen de inhoud van het principe-ak
koord Lems was. Hetgeen leidde tot drei
gementen van zowel werkgeverszijde als 
vakbondszijde, dat indien dit principe-ak
koord niet aangenomen zou worden door 
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de leden, de ondernemingsraad aanspra
kelijk gesteld zou gaan worden voor ont
slagen in de toekomst van zo'n tweehon
derd havenarbeiders. 
Onzin natuurlijk, maar wel een bijzonder 
gevaarlijke onzin, omdat hier duidelijk de 
positie van een ondernemingsraad in het 
geding is. Oftewel: mag de ondernemings
raad zijn 'aanzienlijke' invloed aanwenden 
om uitslagen van tussen partijen afgesloten 
principe-akkoorden te beïnvloeden? 
Positief uiteraard wel, negatief blijkbaar 
niet. 
Een netelige positie voor een onderne
mingsraad. 
De ondernemingsraad kan zijn taak beper
ken tot ja knikken tegen de voorstellen 
vanuit de vakbeweging. Maar hij kan ook 
zijn invloed en kennis ter beschikking stellen 
van diezelfde vakbeweging om gezamenlijk 
te komen tot een inhoudelijk beter ak
koord. 
In dit specifieke geval, te weten het principe
akkoord Lems, wijst de ondernemingsraad 
de Vervoersbond FNV op de sterkere positie 
die ingenomen kan worden op basis van 
het feit dat er nu een tekort aan mensen is 
in de Amsterdamse haven en dat deze 
positie niet volledig is benut. 
Tot slot van dit recente praktijkvoorbeeld 
wil ik de volgende opmerkingen maken: 

1 ste dat het te allen tijde de havenarbeiders 
zelf zijn die voor of tegen stemmen; 

2de dat de vakbeweging te allen tijde 
'gebruik' moet maken van de kracht 
die er uitgaat van het feit dat mens~n 
vertrouwen hebben in een bepaald 
orgaan. En of dit nu een onderne
mingsraad is of een vakbandsafde
lingsbestuur of een medezeggen
schapscommissie is totaal onbelang
rijk. 

Volgens Stan Poppe zou 'daadwerkelijk 
optreden' voorbehouden moeten zijn aan 
vakbondsorganen, zoals hij mij vertelde op 
een landelijke OR-dag in Utrecht. Maar zijn 
stelling luidt: 'Laat ondernemingsraden en 
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vakbond nooit tegen elkaar uitspelen.' 
Hiermee kom ik gelijk op de uitlatingen 
van Bert de Vries. Ondanks het feit dat de 
bevoegdheden van een ondernemingsraad 
onvoldoende afgebakend zijn en de be
trokkenheid van ondernemingsraden bij 
CAO's groeiende is, wijs ik het afsluiten of 
invullen van (raam-)CAO's tussen onder
nemers en ondernemingsraden met grote 
klem af. En wel om de volgende redenen: 
1. De vakbeweging probeert een beleid te 
ontwikkelen dat uitgaat van de belangen 
van alle werknemers en uitkeringsgerech
tigden. 
2. Juist om de solidariteitsgedachte tot 
uitdrukking te laten komen is het erg be
langrijk dat bedrijfsegoïsme wordt tegen
gegaan. Bedrijfsegoïsme leidt er namelijk 
toe dat we de belangen van collega's die 
toevallig in een ander (concurrerend) bedrijf 
werken, uit het oog verliezen. 
3. Macht. Allereerst de opmerking dat een 
ondernemingsraad een orgaan is dat eigen
lijk van nature is gericht op overleg. Dit in 
tegenstelling tot het feit dat een (sterke) 
vakbond vaak bepaalde arbeidsvoorwaar
den kan afdwingen. 
Het invullen I afsluiten van (raam-)over
eenkomsten door ondernemingsraden 
leidt ertoe, dat de centrale macht van de 
vakbeweging doorbroken wordt, hetgeen 
waarschijnlijk één van de bedoelingen van 
De Vries is. 
4. Tevens onderstreept De Vries nog eens 
de noodzaak van een gedifferentieerde 
loonontwikkeling tussen zwakkere en ster
kere bedrijven; dit om te voorkomen dat 
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de zwakkere sectoren worden belast met 
een te hoge loonkostenontwikkeling. 
Een duidelijker handvat kan hij de onder
nemers niet geven om de lonen inclusief 
het minimumloon te verlagen. Niet alléén 
valt er bij de arbeiders die werkzaam zijn 
in zwakkere sectoren een groot stuk be
scherming weg, dat opgesloten zit in 
landelijke CAO's, maar het afsluiten van 
CAO's tussen ondernemers en onderne
mingsraden betekent tevens het einde van 
onderlinge solidariteit. 
5. Per definitie maken wij arbeiders zelf 
wel uit welke rol onze vakbond moet ver
vullen bij het tot stand brengen van CAO's. 
Daarvoor hebben wij geen dure heren uit 
Den Haag nodig en zeker geen pleitbezrger 
van het huidige afbraakkabinet 
Tot slot wil ik als voorzitter van een 'goed 
functionerende' ondernemingsraad opmer
ken dat de advies- en instemmingsbe
voegdheden alsmede het initiatiefrecht 
drastisch uitgebreid dienen te worden. 
Niet om akkoorden tussen partijen goed of 
af te keuren, maar om de invulling plus 
uitwerking van de inhoud van die akkoor
den inderdaad gestalte te kunnen geven. 
Ook kom ik nog even terug op het woelige 
water in de Amsterdamse haven. Ik ben 
van mening dat indien ondernemingsraden 
en vakbond de handen ineen slaan en 
uitgaan van de machtspositie die zij hebben 
opgebouwd, dat dan de werkgevers een 
hele zware dobber krijgen; een dobber die 
hun hengel kan doen breken. 

Eddy Schwarzwälder 
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VIJFTIG JAAR POLITIEK EN 
CULTUUR: VIJFTIG JAAR 
STRIJD (slot) 
Het vorige artikel (in het juni nummer) 
werd afgesloten met een beschouwing 
over het XX-ste congres van de CPSU, dat 
we als een scharnierpunt in de geschiedenis 
van de communistische beweging ken
schetsten. We zullen nu Politiek en Cultuur 
volgen vanaf die jaren. Zodoende beschrij
ven we tot heden een aanmerkelijk grotere 
periode dan in de vorige artikelen. Daarbij 
gaan we er vanuit dat de lezers niet geheel 
vreemd zijn met het recente verleden. 

De verklaring van het partijbestuur naar 
aanleiding van het XX-ste congres, dat het 
( ... )'in de toekomst geen stelling zal nemen 
inzake interne gebeurtenissen in andere 
landen, indien deze aan zijn beoordeling 
ontsnappen', heeft al direct zijn weerslag 
op de inhoud van Politiek en Cultuur. Het 
aantal artikelen dat op een of andere wijze 
de toestand in de socialistische landen tot 
onderwerp heeft, neemt drastisch af. 
Vlak voor deze dramatische gebeurtenissen 
kon men nog artikelen vinden over de 
successen van het Mitsjoerinisme, een 
revolutionaire landbouwmethode, geba
seerd op de inzichten van een 19de eeuwse 
Russische bioloog, of over de tegenstand 
in de wetenschappelijke wereld die de in 
de Sowjet-Unie ontwikkelde methode voor 
de pijnloze baring ondervond, beide van 
de hand van J. de Leeuwe. Daarna is het 
met dit soort exotische propaganda afge
lopen. 
Wel worden nog verschillende officiële 
documenten uit de Sowjet-Unie, zoals de 
resolutie van het Centraal Comité van de 
CPSU over de persoonsverheerlijking 
afgedrukt en een verslag van een reis van 

drie maanden door de Sowjet-Unie van S. 
J. Rutgers, toentertijd een nestor van de 
CPN en waarschijnlijk de enige die nog 
ontmoetingen met Lenin had gehad. 
In de jaargang 1957 komen we twee artike
len tegen, die merkwaardigerwijs, hoewel 
van verschillende auteurs en van verschil
lende inhoud, dezelfde titel hebben: 'De 
economische ontwikkeling van de Sowjet
Unie'. 
In het tweede artikel, van F. Baruch, vinden 
we een tabel onder de titel: 'Hoe de Sowjet
Unie Amerika inhaalt'. Deze gedachte zou 
de kern worden van het zevenjaren plan, 
een populair onderwerp van de praatgrage 
Nikita Chroestsjow, en worden neergelegd 
in het nieuwe program van de CPSU, dat 
de vestiging van het communisme in twin
tig jaar voorspelde. 
Het leek erop dat men in de CPN liever niet 
sprak over de negatieve kanten van het 
verleden en daarom het oog gericht hield 
op de toekomst. Zo vinden we in Politiek 
en Cultuur van 1962 een korte uiteenzetting 
over de massaverspreiding van het pro
gram van de CPSU in Nederland. De CPN 
stelde zich ten doel 15.000 exemplaren van 
dit program te verspreiden. De redenen 
voor deze actie worden als volgt samenge
vat: 'De communistische maatschappij 
leek echter altijd tot een ver verwijderde 
toekomst te behoren, weggelegd voor de 
komende generaties. Maar Chroestsjow zei 
op het 22-ste Congres: "Niet slechts onze 
nakomelingen, maar wij allen, de Sowjet
mensen van onze generatie, zullen in het 
Communisme leven".' En verder: 'Het 
lezen en bestuderen van dit program zal 
steeds meer mensen van de juistheid van 
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de ideeën van het communisme overtui
gen, vooral omdat zich voor de lezer de 
eerste contouren van de nieuwe maat
schappij in het Sowjet-land gaan afteke
nen'. 
Hoe deze nieuwe maatschappij er althans 
in materiële zin uit zal zien wordt geschetst 
in het artikel 'Van proletarische dictatuur 
naar socialistische democratie' van G. 
Maas in Politiek en Cultuur van 1961. 'In 
een tijdsbestek van twintig jaar zal in de 
Sowjet-Unie een overvloed aan verbruiks
goederen worden voortgebracht; de wer
kers zullen in de bedrijfscantines gratis 
hun middageten nuttigen, gratis van de 
stedelijke vervoersmiddelen en andere 
overheidsdiensten gebruik maken, gratis 
gezondheidszorg genieten, en geen huur 
betalen voor woonruimte, terwijl de zorg 
voor de oudedag, voor invaliditeit enz. in 
de wereld zijn weerga niet zal vinden. De 
werkweek zal ten hoogste 35 uur bedragen. 
De Sowjet-Unie zal reeds binnen tien jaar 
het welvarendste land ter wereld zijn, en 
de gehele welvaart zal de werkers voor het 
volle pond ten goede komen'. De grondslag 
voor het geloof in deze voorspellingen ligt 
niet slechts in de hoop, die communisten 
van alle generaties met zich dragen, maar 
vooral in de verpletterende indruk, die de 
Sowjetprestaties op het terrein van de 
ruimtevaart hadden gemaakt. De Spoetnik 
komt de eer toe in volle glorie als een van 
de weinige afbeeldingen in Politiek en 
Cultuur te hebben gestaan en, belangrijker, 
reusachtige verwarring in Amerikaanse 
leidende kringen te hebben veroorzaakt. 
De kosmonaut Titow had net 17 rondjes 
rond de aarde gedraaid. Als dat kon was 
alles mogelijk! 

SU-China 

Men moet zich ook niet voorstellen dat er 
in de jaren na 1956 een bijna absolute 
stilte heerste rond de socialistische landen. 
Zo kreeg in 1957 de verklaring "De gehele 
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waarheid zien!" van onder meer Jean Pa ui 
Sartre, Simone de Beauvair en Jacques 
Prévert over de interventie in Hongarije 
door het afdrukken van deze verklaring, 
tezamen met een antwoord van Sowjet
schrijvers, uitgebreid aandacht. Later zou 
het revisionisme aan de hand van het 
geval Joegoslavië meermalen in de ko
lommen van Politiek en Cultuur verschij
nen. 
Over één socialistisch land vernemen we 
zo rond 1960 uit Politiek en Cultuur bijna 
niets: de Volksrepubliek China. Welgeteld 
één artikel is er over dit reusachtige land te 
vinden. "De volkscommunes in het Nieuwe 
China" is een beschrijving van de land
bouwcollectivisatie zoals die vanaf 1958 in 
China plaatsvindt. In dit artikel vinden we 
ook aanwijzingen voor een sleutelgebeur
tenis in de geschiedenis van de commu
nistische wereldbeweging: de scheuring in 
deze beweging door het aan het daglicht 
komen van de tegenstellingen tussen de 
Chinese en de Sowjet-communisten. 

"In enkele volkscommunes", zo lezen we 
in dit artikel, "werd in resoluties bezworen 
om alles 'tot volkseigendom te verklaren' 
en 'onmiddelijk het communisme te reali
seren'. De imperialisten hebben getracht 
deze overdrijving te gebruiken en het voor 
te stellen alsof de Chinese Communistische 
partij van mening zou zijn, dat zij het com
munisme verwezenlijkt had en daarmee 
verder zou zijn dan welk land ook. Hun 
doel was daarbij om ideologische verwar
ring te zaaien en het vooral zo voor te 
stellen, alsof er tegenstellingen ontstonden 
tussen de Sowjet-Unie en China." 
Toen het conflict in 1963 in volle omvang 
u~tbarstte,- het ging behalve over proble
men van de socialistische ontwikkeling 
over de ontwikkeling van de vreedzame 
coexistentie, zoals die een hoeksteen van 
de politiek van de Sowjet-Unie was gewor
den-, stonden de lezers van Politiek en 
Cultuur, evenals die van de Waarheid 
trouwens, met lege handen. Over de ach-
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tergronden van dit conflict was hen nimmer 
iets medegedeeld. 
Dit stilzwijgen wordt op drastische wijze 
doorbroken als in het juninummer van 
Politiek en Cultuur de briefwisseling tussen 
de Centrale Comité's van de Chinese en de 
Sowjet-partij wordt gepubliceerd. Daaruit 
blijkt de goede wil van beide partijen; zo 
zullen althans de openbare polemieken, 
die vaak ontaarden in scheldpartijen, wor
den gestaakt. Voorts wordt gestreeft naar 
een conferentie van communistische en 
arbeiderspartijen, op grondslag van de 
verklaring van de Moskouse conferentie 
van 81 partijen van 1960. In juni wordt 
door het CC van de Chinese partij weer 
een brief gestuurd aan de CPSU, die be
antwoord wordt door een open brief van 
de Sowjetleiding aan de 'partijorganisaties 
en alle communisten van de Sowjet-Unie'. 
Beide uiteenzettingen worden gepubliceerd 
in Politiek en Cultuur van september 1963, 
in tot"al meer dan honderd pagina's tekst. 
Het is niet mogelijk om deze twee artikelen, 
die zo'n beetje alle belangrijke vraagstukken 
van de communistische wereldbeweging 
van die jaren behandelen, hier samen te 
vatten. Het zal dus ook niet geprobeerd 
worden. Er is echter een kwestie die ook 
thans, nu de bewapeningswedloop een 
nieuwe fase schijnt in te gaan, van groot 
belang is. Dat is politiek van vreedzame 
coexistentie en de beoordeling van de 
gevaren van de nucleaire oorlog. Wie nu 
in 1985 nog niet overtuigd is van de op
rechte vredespolitiek van de Sowjet-Unie
en het moet gezegd worden, helaas komt 
de lood-om-oud-ijzer theorie als het gaat 
om de vredeswil van de grote mogendhe
den al enige jaren steeds meer in zwang, 
ook binnen "links"- wie van de principes 
van de Sowjet-politiek op het gebied van 
vrede en veiligheid niet overtuigd is, die 
doet er goed aan deze open brief nog eens 
nauwkeurig te lezen. Los van de politieke 
propaganda van alledag worden daar de 
theoretische en historische fundamenten 
van de politiek van vreedzame coexistentie 
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uiteengezet. Deze stellingname is ook 
daarom van een indrukwekkende ernst, 
omdat zij voor het oog van de gehele 
wereld iets teweeg brengt wat altijd geheel 
buiten het program van de communistische 
beweging heeft gestaan: het aanbrengen 
van een scheuring in deze beweging. 

Autonomie en Indonesië 

Deze historische afleveringen van Politiek 
en Cultuur bevatten ook de rede van Paul 
de Groot van 18 juli 1963, waarin de defini
tieve wending naar de autonomie-politiek 
wordt gemaakt. In de, van hem zo bekende, 
puntige zinswendingen schetst hij het 
China-Sowjet-geschil, na in de inleiding de 
volgende constatering te hebben gedaan: 
"Er wordt door vele partijgenoten ge
vraagd, wat er nu eigenlijk aan de hand is. 
Het treurige is, dat ons partijbestuur dit 
niet precies weet." 
Over de mogelijke oorzaken van de politiek 
van autonomie van de CPN, die daarmee 
de eerste van de Europese communistische 
partijen was, zijn veel veronderstellingen 
geuit. Van de wens tot het handhaven van 
de eigen monolithische eenheid, tot het 
spelen van een eigen, verzoenende rol 
tussen de twistende communistische par
tijen, zou hierbij allemaal van belang zijn 
geweest. Men kan hierbij nog een oorzaak 
noemen: de vrees dat er een breuk zou 
ontstaan in de historische banden van de 
CPN en de Communistische partij van 
Indonesië. Dat nooit! 
Afgezien van het voorstel de contacten op 
een laag pitje te zetten met de partijen van 
de socialistische landen (op grond van de 
analyse dat partijen in de kapitalistische 
landen in een volkomen andere positie 
verkeren dan die in de socialistische landen) 
was het enige concrete voorstel in de rede 
van de Groot de versterking van de banden 
met de PKI. 
De opvattingen die de CPN later zou ont
wikkelen over de generaals-putch in Indo
nesië en de ondersteuning van de strijd 
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van de Vietnamezen, wijzen in dezelfde rich
ting. 
Over Indonesië verschijnt in Politiek en 
Cultuur van 1968 een grondig artikel van J. 
Morriën, waarin wordt afgerekend met de 
opvatting dat de staatsgreep van de In
donesische generaals een reactie zou zijn 
op een mislukte greep naar de macht van 
de PKI, een verhaal dat ook wordt verspreid 
door de burgerlijke pers en door sommige 
communistische partijen, die de toestand 
in Indonesië alleen vanuit het oogpunt van 
de interne problematiek in de internationale 
communistische beweging benaderen en 
zich inspanden om in de gruwelen in Indo
nesië een nederlaag te zien van de "Chinese 
lijn". 

Maar ook ten aanzien van de socialistische 
landen in Oost-Europa laat de autonome 
politiek zijn sporen na in Politiek en Cultuur. 
Meerdere malen werd in de jaren zestig 
aandacht besteed aan de opvattingen van 
de Poolse filosoof Adam Schaff. Zijn boek 
'Marxisme en het menselijk individu' was 
juist in het Nederlands verschenen, toen 
hij werd ontheven van zijn functie als hoofd 
van het Instituut voor Wijsbegeerte en 
Sociologie van de Academie van Weten
schappen in Warschau. F. Schoenenberg 
ziet hier aanleiding in om in het kader van 
een boekbespreking de opvattingen van de 
Nederlandse communisten over de onver
brekelijkheid van socialisme en democratie 
uiteen te zetten. Met verwijzing naar de 
"anti-zionistische" campagne die indertijd 
in Polen werd gevoerd en die zou leiden 
tot de emigratie van duizenden Joodse 
Polen, schrijft Schoonenberg: "Van welk 
enorm belang het is datSchaffop de fu
neste rol van dit nog altijd aanwezige 
antisemitisme wees, maar ook op het 
uitblijven van energieke maatregelen daar
tegen, is wel op bijzonder schandelijke en 
beschamende wijze geïllustreerd in het 
misbruiken van antisemitische gevoelens 
door revisionistische leiders (bedoeld 
wordt de toenmalige Poolse leiding. J.M.) 
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bij de verdediging van hun door de ont
wikkeling der gebeurtenissen steeds weer 
in diskrediet rakende politiek". 

Meerdere artikelen in Poltieken Cultuur 
geven een positieve beoordeling van de 
ontwikkelingen in Tsjecho-Siowakije, die 
thans veelal als de Praagse Lente worden 
aangeduid. Nog vlak voor de inval van de 
Warschau-pact landen wordt een samen
vatting gegeven van het op 5 april van 
1968 aangenomen actieprogramma van de 
Tsjechoslowaakse Communistische partij 
onder de titel 'De weg van Tsjecho-Sio
wakije naar het socialisme'. Een nummer 
later van Politiek en Cultuur moet al een 
manifest van de CPN tegen de inval worden 
afgedrukt, waarin als een van de doelstel
lingen van de te ontwikkelen actie wordt 
genoemd 'Solidariteit met de communisti
sche partij van Tsjecho-Siowakije voor de 
onbelemmerde verwezenlijking van haar 
program tot uitroeiing van de misvormin
gen van het socialisme, zoals die onder 
Novotny zijn gegroeid, voor een vooruit
strevende koers, uitbreiding van de demo
cratie, voor een menselijk socialisme'. 
Terugblikkend op de jaren zestig en begin 
jaren zeventig wordt de autonomie-politiek 
van de CPN door velen gezien als een 
politiek van zelfgekozen isolement. Daarbij 
wordt voorbijgegaan aan de bijzonder 
moeilijke internationale omstandigheden, 
waaronder deze politiek zich moest ont
wikkelen en aan het feit dat van het zoge
naamde Eurocommunisme, in welke stro
ming de gedachte van de autonomie voor
op stond, nog geen sprake was. In ieder 
geval spreken de kolommen van Politiek 
en Cultuur niet van isolement, hoogstens 
van beperkingen. Op alle beslissende 
vraagstukken in de wereldpolitiek van die 
dagen wordt het juiste pad gevonden. 
Over Vietnam verschijnen zo tal van artike
len, ook van Vietnamezen, waarbij bijvoor
beeld de onvoorwaardelijke terugtrekking 
van de Amerikanen werd geëist en niet 
werd toegegeven aan gedachten -die ook 
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in de Vietnambeweging leefden- als die 
van een wapenstilstand. 

Monopolies en automatisering 

De beschouwing over de zelfstandige 
politiek van de CPN is wat uitgebreid ge
worden en daardoor dreigt de lezer versto
ken te worden van een beeld van wat er 
zoal meer in Politiek en Cultuur aan de 
orde komt. Allereerst de interne partijstrijd, 
zoals die aan het eind van de jaren vijftig 
speelde en die leidde tot het royement van 
een aantal vooraanstaande communisten. 
Hierover is, op enkele uitzonderingen na, 
in Politiek en Cultuur niets te vinden. Na
tuurlijk worden wel de in overvloed aan
wezige partijdocumenten afgedrukt, waar
onder die over de strijd tegen de 'rechtsen', 
maar daar wordt men niet veel wijzer van, 
behalve, dat het van kwaad tot erger gaat. 
Wat opvalt in de periode 1956 tot halver
wege de jaren zestig zijn de enorme aan
tallen economisch georiënteerde artikelen. 
Daarbij zijn er die ook thans nog interessant 
zijn zoals 'Uit de geschiedenis van het 
Philips concern' of 'Uni lever, machtiger 
dan menig middeleeuws monarch' uit 
1959. De monopolies en hun vertegen
woordigers mogen in die jaren op de war
me belangstelling van Politiek en Cultuur 
rekenen. In 1960 verschijnt er zo een artikel 
over 'De verbindingen van de Rotterdamse 
Bank', jaren voordat Mertens over zijn 200 
begon. In een drie pagina's lange tabel 
wordt haarfijn uit de doeken gedaan bij 
welke ongeveer vijftig bedrijven topfuncti
onarissen van de Rotterdamse Bank alle
maal een rol speelden als commissaris of 
iets dergelijks. In 'Inkomsten, vermogen en 
winsten' van eind 1962 komen we te weten 
dat het aantal miljonairs van 1951 tot 1959 
is toegenomen van 941 tot 2740, nader 
gespecificeerd naar de gemeentes Bloe
mendaal en Wassenaar blijken er in Bloe
mendaal in 1958 103 personen te wonen 
met een inkomen van gezamenlijk 27,3 
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miljoen gulden. 
Onderwerpen voor veel artikelen zijn ook 
de sociale verzekeringen, zoals 'Over in
houd en financiering van de sociale verze
keringswetten' van B. Blokzijl uit 1960. 
waar een aantal behartigenswaardige 
opmerkingen worden gemaakt over de 
zogenaamde solidariteitsgedachte. Uiter
aard vormt ook de loonstrijd het onderwerp 
van vele beschouwingen. Ook de strijd 
voor de verkorting van de werkdag komt 
regelmatig aan de orde. Dit vraagstuk 
wordt zelfs in verband gebracht met de 
technische ontwikkelingen in het produk
tieproces. 
Zo lezen we in 'Automatisering en auto
matie' (dit laatste woord is thans wat in 
onbruik geraakt, maar beschrijft de werk
zaamheid van automaten) in Politiek en 
Cultuur van 1962: 'Meer dan ooit, juist in 
verband met het verdedigen van de werk
gelegenheid, is het zaak deze strijd in ver
sterkte mate voort te zetten en met spoed 
de reeds voor de tweede wereldoorlog 
aangeheven leus: de 40-urige werkweek (5 
x 8 uur) te verwezenlijken. De tijd is daar
voor rijp. In neergaande conjunctuur, met 
de onmiddelijke gevolgen van de automa
tisering en de automatie, is dat veel moei
lijker .... ' Daar hebben we de afgelopen 
jaren in crisis inderdaad enige ervaring 
mee opgedaan! De komende automatise
ring, in een tijd dat de eerste computers 
nog nauwelijks waren geïnstalleerd, is 
trouwens toch het onderwerp van een 
groot aantal artikelen of komt zijdelings 
aan de orde, waarbij veelal de zich futuro
loog noemende prof. Polak het moet ont
gelden. 

Buitenland 

Vraagstukken in de buitenlandse politiek 
die veel aan de orde worden gesteld zijn 
de Nieuw-Guinea politiek ('Geen troepen 
naar Indonesië') en bewapeningskwesties. 
Zeer uitgebreid zijn de beschouwingen 
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over de interne toestanden in de Verenigde 
Staten, vaak aan de hand van de strijd van 
de zwarte bevolking. 
In 'De Amerikaanse pers in dienst der 
monopolies' vinden we een grondige 
uiteenzetting van de Amerikaanse schrij
vende media die voor een groot gedeelte 
zijn waarde nog niet heeft verloren. Bij het 
lezen van een beschrijving van de New 
Vork Times, Amerika's kwaliteitskrant 
komen we het volgende tegen 'Het blad 
berichtte gedurende de burgeroorlog, die 
op de Russische revolutie volgde, 91 maal 
de "ineenstorting" of de "onvermijdelijke 
ineenstorting" van de Sowjet-maatschap
pij.' Kortom, een bijzonder aardig artikel 
voor degenen, die van mening zijn, dat 
kranten onder het kapialisme van God 
gegeven stapels blanco papier zijn om de 
vrijheid van meningsuiting en het pluralis
me te doen opbloeien. 
Wie op de hoogte wil geraken van revan
chistische en neo-nazistische tendenties in 
de Bondsrepubliek, doet er goed aan de 
jaargangen van de jaren vijftig en zestig 
van Politiek en Cultuur ter hand te nemen. 
Over uitlatingen van Westduitse hoog
waardigheidsbekleders over de 'verloren' 
gegane gebieden in het Oosten, over be
kladdingen van neo-nazistische grafschen
ners, over Wehrmachtgeneraals die het in 
de NATO weer ver geschopt hadden wer
den tientallen artikelen geschreven. Ook 
het Gaullistisch regiem in Frankrijk, dat in 
Nederland in kringen van de burgerij nog 
al eens op stille bewondering kon rekenen 
vanwege de kracht die het uitstraalde, 
werd scherp veroordeeld, zeker rond de 
koloniale kwestie in Algerije en toen de as 
Bonn-Parijs tot stand kwam. Geen wonder 
dat wie in Nederland opkwam voor de 
gekozen minister-president als sterke man, 
al snel het etiket gaullistisch kreeg opge
plakt, zoals D'66. In dit verband waren ook 
de plannen tot het invoeren van een kies
drempel of het invoeren van het districten
stelsel (zoals ook D'66 dat wilde in het 
kader van de 'vernieuwing' van de demo-
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cratie) onderwerp van heftige bestrijding. 

De 'jonge' Marx 

De jaren zestig waren de jaren van het 
wereldwijde protest tegen de oorlog in 
Vietnam, van het studentenprotest, in 
Nederland van de Provobeweging en de 
deconfessionalisering en internationaal 
van het af-ebben van de koude oorlog. 
Kortweg, er deden zich grote veranderingen 
voor in het denken van de mensen. Hoe 
kwamen deze veranderingen tot uiting in 
de kolommen van Politiek en Cultuur? Tot 
nog toe moet de lezer de indruk hebben 
gekregen te maken te hebben met een 
spreekbuis van een Gideonsbende, waar
van het geluid niet ver buiten de eigen 
kring doordrong. 
Zo rond 1960 vinden we al interessante 
artikelen over Robespierre, de voorman 
der Jacobijnen in de Franse Revolutie, 
Saint-Simon en J. J. Rousseau, waarin 
zonder marxistisch-leninistische beleer
zucht deze figuren in hun historische con
text worden geplaatst. De astronoom Prof. 
Pannekoek, dietezamen met Gorter en 
anderen tot de Hollandse marxistische 
school werd gerekend en nog een rol heeft 
gespeeld in de linkse sociaal-democratie 
en de communistische beweging van rond 
de Russische revolutie, werd echter bij zijn 
overlijden in 1960 op een giftig schotschrift 
getrakteerd. Kennelijk moet men langer 
dood zijn dan enkele weken om op een 
evenwichtige beoordeling te kunnen reke
nen. Pannekoek zullen we verderop nog 
tegenkomen: bij sommige studentenacti
visten liep de kennismaking met het mar
xisme via zijn geschriften. 
In 1962 was de aandacht voor cultuur in 
Politiek en Cultuur tot een dieptepunt ge
daald, daarna zou deze weer snel toene
men, bijvoorbeeld via boekbesprekingen. 
De eerste tekenen in Politiek en Cultuur 
van aantredende vernieuwing kwamen 
door de belangstelling die er, met name in 
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katholieke kring begon te ontstaan voor 
het marxisme, en wel in het bijzonder voor 
wat heette 'de jonge Marx'. Dit uitte zich in 
1963 in het artikel 'Herwaardering' van 
Marx van J. op 't Ende, waarin uitgebreid 
het boek van Prof. Dr. B. Delfgaauw, 'De 
jonge Marx' werd besproken. In hetzelfde 
jaar wordt, aanmerkelijk minder welwillend 
het artikel 'Marxisme anno 1848 en anno 
1963' van de eveneens katholieke Prof. Dr. 
R. C. Kwant besproken onder de titel 'Al
weer: de jonge Marx'. Een jaar later komt 
weer de jonge en de oude Marx aan de 
orde in een artikel van de Britse communist 
John Lewis aan de hand van het begrip 
vervreemding. De toon is hiermee gezet 
en uiteindelijk zal het tot een discussie 
tussen communisten en christenen komen 
zoals blijkt uit de publikatie van een lezing 
die Joop Wolft hield voor een katholieke 
vereniging, in 1966. Dat in eigen kring ook 
iets verandert, blijkt uit het artikel 'Filisofi
sche aspecten der natuurwetenschap' van 
de Bulgaarse Prof. Dr. Polikarow, waarin 
de staf wordt gebroken over de gewoonte 
om oplossingen van wetenschappelijke 
vraagstukken (o.a. in het geval Lysenko) te 
beoordelen aan de hand van de filosofische 
en wereldbeschouwelijke opvattingen van 
de voorstanders van deze oplossingen. 'Dit 
is een vergissing, waarvoor wij een zware 
tol hebben betaald', zo staat er te lezen. 

Studentenbeweging 

Zoals men misschien nog weet, beschikte 
de Provobeweging over een heuse ide
oloog in de vorm van de latere PPR voor
man R. van Duyn. Deze beriep zich voorna
melijk op de anarchistische gedachte en 
wel in het bijzonder die van Kropotkin. Het 
is de vraag of in de Provobeweging niet 
eerder een ongedefinieerde spontaniteit 
gebaseerd op anti-autoritaire gevoelens 
een rol speelde, dan een geëxpliciteerde 
anarchistische filosofie. Vandaar ook, dat 
het artikel 'Anarchisme- vroeger en nu' 
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van A. van Ommeren, dat aan de hand van 
de historische ervaring binnen de arbei
dersbeweging een uiteenzetting gaf over 
het anarchisme, waarschijnlijk zijn doel 
voorbijschoot. Dit artikel is overigens een 
van de weinige in Politiek en Cultuur waarin 
aandacht werd geschonken aan de Provo
beweging en zijn opvolgers. 
Anders is het gesteld met de studentenbe
weging. Al in 1964, het jaar van de oprich
ting van de studentenvakbeweging, vinden 
we een beschouwing over 'Universiteit en 
Studieduur', waarin gewezen wordt op de 
verstrengeling van bedrijfsleven en univer
siteit en gepleit wordt voor studieduurver
korting en behoorlijke beurzen. Voorts 
vinden we beschouwingen over de veran
derde samenstelling van de arbeidersklas
se, een kwestie die veellater in discussies 
binnen de studentenbeweging een belang
rijke rol is gaan spelen en ook in Politiek 
en Cultuur nog meermalen aan de orde 
zou komen. 
In 1968, juist tijdens de mei-opstand in 
Frankrijk verschijnt er een artikel van de 
hand van A. de Leeuw, die een aantal 
aardige uitspraken doet. Zo observeert hij 
dat studenten weliswaar een belangrijke 
rol hebben gespeeld bij het ten val brengen 
van regiems (zoals van Peron in Argentinië, 
Jimenez in Venezuela en Diem in Vietnam), 
maar 'aan de regiems die daarvoor in de 
plaats kwamen vermochten ze niet bij te 
dragen, integendeel, vrijwel niets van hun 
idealen, waarvoor zij in opstand waren 
gekomen werd verwezenlijkt'. Deze obser
vatie is van belang, omdat nogal wat stl\
dentenactivisten zich geheel in de lijn van 
de opvattingen van onder meer Marcuse 
als politieke voorhoede zagen, al of niet 
gepaard gaande met opvattingen over de 
verburgerlijking van de arbeidersklasse. De 
toon van De Leeuws opmerkingen is in 
ieder geval geheel anders dan die van de 
Franse communistische partij, die de stu
dentenacties veroordeelde als quasi-revo
lutionaire acties van 'zonen van de bourge
oisie', waarmee slechts het gaullisme in de 
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kaart zou worden worden gespeeld. 
In jaargang 1969 vinden we een artikel 
over 'Klassebewustzijn en maatschappij
verandering' van de hand van Jaap Wolff, 
waarin de opvattingen van Marcuseen 
Gorz worden behandeld. Deze beide the
oretici waren indertijd bijzonder populair 
binnen de studentenbeweging, die aarze
lingen vertoonde tegenover de traditionele 
arbeidersbeweging. Men zou wensen dat 
er indertijd wat meer met deze aflevering 
van Politiek en Cultuur was gediscussieerd 
in studentenkringen. 
Als in Nederland de bezettingen van de 
Hogeschool in Tilburg en het Maagdenhuis 
in Amsterdam plaatsvinden, komt Politiek 
en Cultuur met een geheel nummer gewijd 
aan deze gebeurtenissen, 'Van Alma Mater 
tot Strijdtoneel'. Hierin vinden we behalve 
aandacht voor de feitelijke gebeurtenissen 
onder de kop 'Arbeiders en intellectuelen' 
een artikel van M. Bakker over de commu
nistische politiek tegenover de studenten
beweging, waarbij benadrukt wordt, dat de 
groei die de studentenbeweging doormaakt 
in de eerste plaats het gevolg is van objec
tieve verandering in de maatschappij en in 
de positie van de intellectuelen. 'De arbei
dersbeweging, en de communistische 
partij in het bijzonder, heeft tot taak het 
verbond tussen jonge intellectuelen en 
arbeiders tot stand te brengen en alle 
hindernissen, die daarbij bestaan uit de 
weg te ruimen'. 
Een jaar later, na het optrekken van de 
kruitdampen van de bezettingen zijn in de 
studentenbeweging enigzins warrige dis
cussies gaande over de te volgen strategie. 
G. Schreuders volgt voor Politiek en Cultuur 
deze discussies maar treedt daar tegen op 
op een wijze, die niet veel begrip heeft 
gewekt. Zo schrijft hij over de utopische 
opvatting, die in het verlengde van de 
ideeën over de democratisering binnen de 
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studentenbeweging was gegroeid, dat het 
zelfbeheer van de universiteiten het ver

breken is van een schakel in het kapitalisti
sche stelsel: 'En zo ziet de oude Frederik 
van Eden zijn idee van een socialistische 
enclave in de kapitalistische maatschappij 
posthuum gehuldigd. De universiteit wordt 
het nieuwe Walden. Meer Walden en Muy
selaar.' Dit achteraf herlezend moet je wel 
lachen, maar erg effectief was het niet. 
Bovendien was het onderwerp van het 
artikel 'Buitenparlementair en antiparle
mentair', dit ter bestrijding van sterk anti
parlementaire tendensen in de studenten
beweging. En dat is ernstig genoeg. 

In de tijd die in het laatste gedeelte van dit 
artikel wordt beschreven is Politiek en 
Cultuur danig aan het veranderen. Het is 
veel opener naar buiten geworden en 
minder gericht op het bewijzen van het 
eigen gelijk. Gechargeerd gezegd wordt 
meer recht gedaan aan de naam Politiek 
en Cultuur, in tegenstlling tot de jaren 
vijftig toen het af en toe wel een vakblad 
voor bijzonder eigenzinnige economen 
leek. 
Deze tendensen hebben zich de afgelopen 
tien jaren sterk doorgezet, waarbij tevens 
de discussie in plaats van de beschouwing 
een belangrijker rol is gaan spelen. Vele 
lezers hebben zich daar zelf van kunnen 
overtuigen. Daarom behoeft de allerlaatste 
periode hier geen speciale behandeling. 
Als men zoals ondergetekende zo'n drie 
meter Politiek en Cultuur heeft doorgeno
men, dan rest nog slechts één wens. Dat 
de redactie eens wat meer in de geschie
denis van de arbeidersbeweging zou duiken 
met het doel om de strijd voor het socialis
me te versterken. 

Johan Middendorp 
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INTERNATIONALE RECHTELOOSHEID In 
het Middellandse Zee-gebied is de toestand 
van rechteloosheid, die zich daar steeds 
opnieuw manifesteert, in de afgelopen 
periode sterk ge-escaleerd. 
De moord op een aantal lsraeliers vormde 
de directe aanleiding voor een angstwek
kende lsraelische tegen-actie. Een eskader 
bommenwerpers vloog over de Middel
landse Zee naar het 1800 kilometer verder 
gelegen Tunis en verwoestte daar het 
bestuurscentrum van de PLO. 
Zelfs lsraels Amerikaanse bondgenoot 
moest, na aanvankelijke juichkreten, de 
terreur-aanval op een ander land afwijzen 
-hoewel men natuurlijk tevoren op de 
hoogte was geweest. 
Vervolgens kaapte een groep van 4 Pales
tijnen een Italiaans passagiersschip, de 
Achille Lauro, dat een pleziertocht over de 
Middellandse Zee maakte. Na koortsachtig 
diplomatiek verkeer en onderhandelingen 
met de kapers verlieten deze in Egypte het 
schip. Kort daarna werd een Egyptisch 
vliegtuig dat de mannen naar Tunis zou 
brengen boven zee door Amerikaanse 
legervliegtuigen aangehouden en tot lan
ding gedwongen in ltalie. De kapers werden 
aan ltalie overgeleverd dat op zijn beurt 
weer een begeleidende PLO-er naar Joe
goslavie zond. 
Bij al deze spectaculaire gebeurtenissen 
verdween bijna het feit op de achtergrond 
dat door een met Syriers strijdende groep 
in Libanon vier Sowjet-diplomaten gevan
gen nam en een van hen vrijwel on middelijk 
fusilleerde. 

* * * 

FINANCIERINGSTEKORT HOGER DOOR 
LASTENVERLICHTING BEDRIJVEN Eind 
september kwam staatssecretaris Koning 
van Financiën met een opmerkelijke me
dedeling. Hij meldde dat het financierings
tekort van de overheid nu 6% geweest zou 
zijn, als er tijdens de regeerperiode Lubbers 
geen lastenverlichting voor bedrijven zou 
hebben plaats gevonden. Bijna 2% minder 
financieringstekort dus dan het streefgetal 
van Ruding voor 1986. Zoals bekend was 
de belangrijkste maatregel in het kader 
van de lastenverlichting de verlaging van 
de vennootschapsbelasting van 48% naar 
42% nu. 
Naast deze lastenverlichting is er in de 
regeerperiode Lubbers ook nog eens ca. 
f 50 miljard aan steun (in allerlei vormen) 
naar de bedrijven gevloeid. In het kader 
van het 'winners'-beleid van Van Aardenne 
komt een steeds groter deel van deze 
steun bij grote bedrijven terecht. Dat is 
natuurlijk een logisch uitvloeisel van een 
beleid gericht op 'winners', want dat zijn 
nu eenmaal per definitie merendeels gro
tere bedrijven. 
Het is natuurlijk verheugend dat een deel 
van de WIR eerdaags verdwijnt maar als 
dat tegelijkertijd een verlegging van kapi
taalstromen richting multinationals bete
kent is er niet veel om over te juichen. 
Zelfs in het Financieel D::~gblad maakt men 
zich zorgen over deze verlegging van fi
nancieringsstromen en wordt er gewezen 
op de gevaren van m.n. een grote kapitaal
stroom richting mulitnationals (risico van 
kapitaalexport, enz.) 

* * * 
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BEROEPSOPLEIDING VOOR VROUWEN 
Nederland heeft nu twee experimentele 
beroepsopleidingen voor vrouwen. Nadat 
de Alida de Jongschool in Utrecht, opgezet 
op initiatief van de Vrouwenbond FNV, 
een groot succes bleek, is er ook in Tilburg 
zo'n school opgezet: de Annie van Dieren
school. Op deze school worden drie éénja
rige opleidingen gegeven: een gebruikers
cursus, een opleiding voor systeembeheer 
en een cursus in het opzetten van een 
eigen bedrijf. Wie de gebruikerscursus 
doet krijgt een basiscursus informatica, 
een aanvullende administratieve opleiding 
en een opleiding voor een typediploma. 
Vrouwen die een opleiding op deze scholen 
volgen hebben vaak weinig vooropleiding 
gehad. Er is een grote behoefte aan dit 
soort scholen en het is de bedoeling dat ze 
ook in andere provicies worden opgericht. 

* * * 

AARDBEVING Mexico-stad werd in sep
tember getroffen door een aardbeving van 
een omvang, zoals nog zelden is voorge
komen. 
Duizenden mensen werden gedood, het 
totale aantal weet men nog lang niet. Grote 
delen van de binnenstad vormen één puin
massa. 

* * * 

ZUID-AFRIKA De politie blijft schieten, de 
bevolking blijft demonstreren. 
In vele landen van Europa is nu een solida
riteitsbeweging tot stand gekomen met de 
Zuidafrikaanse strijders. Ook in Nederland 
is het aantal initiatieven legio. 

* * * 

NOBELPRIJS De Nobelprijs voor de vrede 
kwam op een goede plaats dit jaar. Het 
werd de internationale organisatie van 
medici tegen kernwapens. 

* * * 
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IMF-JAARVERGADERING Onder voorzit
terschap van Ruding ging begin oktober 
de jaarvergadering van het IMF van start. 
Op het moment dat we dit schrijven staat 
niet precies vast wat de uitkomst zal zijn, 
maar voor de schuldenlanden in de Derde 
Wereld lijkt er niet veel in het vat te zitten. 
Steeds meer van deze landen kunnen hun 
schulden aan het IMF niet meer terugbeta
len wat de weg naar nieuwe kredieten (ook 
van de banken) voor hen afsnijdt. 
Nu wordt er wel gezegd dat het IMF toch 
een 'democratisch' orgaan is want ook de 
Derde Wereldlanden hebben er stemrecht. 
Deze demagogische redenering kon laatst 
nog op een forumbijeenkomst van de 
Dienstenbond-FNVuit de mond van een 
direkteur van de AMRO-bank worden 
opgetekend. Wat deze heren bewust niet 
vertellen is dat het bij het IMF om een 
gekwalificeerd stemrecht gaat, m.a.w. dat 
je stem afhankelijk is van je kapitaalinbreng. 
Zo hebben de VS bijv. ca. 20% van de 
stemmen in het IMF. 
Terecht eisen de Derde Wereldlanden dan 
ook dat hun handels- en financiële proble
men in organen van de Verenigde Naties 
besproken worden, want daar is een nor
maal stemrecht (één land één stem). En 
dat de problemen in hun samenhang be
keken worden, want het heeft bijv. weinig 
zin steeds maar nieuwe leningen af te 
sluiten bij westerse landen en banken als 
die zelfde landen tegelijkertijd maatregelen 
nemen tegen de import van produkten uit 
ontwikkelingslanden. 

* * * 

RAKETTEN Noodgedwongen worden in 
deze kroniek voor het novembernummer 
van Politiek en Cultuur slechts belangrijke 
nieuwsfeiten genoemd, die zich vóór mid
den oktober afspeelden. Als dit nummer 
verschijnt is het 'rakettenbesluit' van 1 
november genomen. Wij kunnen slechts 
feiten van daarvóór vermelden. 
De meest opzienbarende daarbij zijn: 
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INTERNATIONAAL: de Sowjet-voorstellen; 
NATIONAAL: het volkspetitionnement 
Op 1 november valt het Nederlandse ra
ketten-besluit, in de tweede helft van die 
maand ontmoeten Gorbatsjow en Reagan 
elkaar. Begin oktober bezocht Gorbatsjow 
Frankrijk. Daar lanceerde hij, in een rede
voering voor het parlement, voorstellen 
waarover al enkele weken geruchten de 
ronde deden maar die, toen ze in de open
baarheid kwamen, groot opzien baarden. 
De belangrijkste waren: 

uitbanning ruimtewapens en verminde
ring van elkaar bedreigende atoomraket
ten met de helft; 
loskoppeling van onderhandelingen 
over middellange afstand-wapens in 
Europa, ruimtewapens en de Engels/ 
Franse atoommachten. 

De kracht van deze voorstellen lag niet in 
de laatste plaats in de mededeling dat het 
aantal SS20-raketten dat na 1 juni 1984 is 
geïnstalleerd buiten gebruik is gesteld en 
dat lanceer-installaties ontmanteld wor
den. 
Aan de voorstellen werden nog verschei
dene andere toegevoegd. 

De Nederlandse regering, die een jaar lang 
geroepen had om een constructieve Sow
jet-reactie op haar voorstellen, gedroeg 
zich alsof ze door een zwerm bijen gestoken 
was. Dagelijks waren Lubbers of Van den 
Broek voor de tv om te verkondigen dat 
het weer net niet was wat er gehoopt 
werd. 

Ondertussen ging het volkspetitionnement 
door. Hoe groot ook het totale aantal 
handtekeningen zal blijken te zijn, duidelijk 
werd wel dat daar waar intensief gewerkt 
werd, een meerderheid van de bevolking 
zich uitsprak tegen de raketten. 

* * * 

LEUKERE MANIER VAN LEVEN 'Wij zien 
de 25-urige werkweek als een leukere 
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manier van leven, met kans op een baan 
en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor 
alle vrouwen', zegt één van de organisatri
ces van het op 14 september gehouden 
congres over herverdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid, over arbeidstijdverkor
ting. Op het in de Populier gehouden con
gres, een vervolg op het congres van mei 
'83, praatten vrouwen uit zeer verschillende 
vrouwenorganisaties over een 25-urige 
werkweek. Speciale aandacht was er voor 
de positie van vrouwen die meewerken in 
gezinsbedrijven. Het werk dat zij verrichten 
moet eerst door de belastingdienst en de 
sociale verzekeringen maar eens erkend 
worden als arbeid, voor er gepraat kan 
worden over bekorting. 
Op het congres werd een associatie opge
richt 'voor herverdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid'. 

* * * 

BAGHWAN De wereld is, naar het zich laat 
aanzien, weer een Leider kwijt. In Bagh
wanstad ergens in de VS is eerst de secre
taresse van het heerschap met een aantal 
kornuiten en de nodige miljoenen aan de 
haal gegaan, vervolgens werd de secte 
door de hoofdman zelf min of meer ont
bonden. 

* * * 

PREMIER In de Sowjet-Unie heeft Tichonow 
zich teruggetrokken als minister-president. 
Hij werd opgevolgd door Ritsjkow. De 
zoveelste vervanging in de leiding van het 
land, niet los te zien van talrijke initiatieven 
op binnen- en buitenlands gebied die de 
laatste maanden genomen zijn. 

* * * 

GELIJKHEID VOOR DE WET In België is in 
augustus een wet afgeschaft die seksuele 
omgang tussen minderjarigen van hetzelf
de geslacht verbood. Heteroseksuele om-
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gang mocht vanaf zestien jaar, homosek
suele vanaf achttien jaar. In ons buurland 
zijn homo's en hetero's nu gelijk voor de 
wet. In ons land laat de wet gelijke behan
deling op zich wachten. Het kabinet is het 
erover eens dat een instelling homoseksu
elen niet mag discrimineren vanwege hun 
geaardheid, maar waar men nog proble
men mee heeft is de vraag of er gediscri
mineerd mag worden op grond van 'ge
dragingen'. Het lijkt erop dat een homo 
gedoogd wordt zolang zij/hij zich maar 
heteroseksueel gedraagt. Het kon eens 
besmettelijk wezen. 

* * * 

TRIBUNAAL In Rotterdam werd in septem
ber een groot vredestribunaal gehouden, 
waarbij atoombewapening en raketten in 
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het centrum stonden. 
De rechtsgeleerden die het tribunaal vorm
den concludeerden dat een kruisraketten
verdrag zoals voorzien door de regering 
een tweederde-meerderheid in de Kamer 
nodig zal hebben. 

* * * 

RELLEN In Brixton, bij Londen, en daarna 
in Liverpool, hebben hevige gevechten 
plaatsgevonden tussen delen van de be
volking- vooral jongeren- en de politie. 
Ze begonnen toen de politie bij een huis
zoeking een niet gewapende, maar ook 
niet blanke vrouw neerschoot. 

* * * 
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1 NOVEMBER 
EN VERDER 

Het omstreden -en vooral bestreden - 1 
november-besluit van de regering Lubbers 
is geworden wat altijd in de bedoeling heeft 
gelegen: Met de Amerikaanse regering is 
overeengekomen dat in Woensdrecht 48 
krUiskraketten zullen worden geplaatst. 
Wie gevoelig is voor symboliek. is bij dit ge
beuren volop aan ziJn trekken gekomen. Op 
zaterdag 26 oktober werd door het Komi
tee Kruisraketten Nee (KKN) aan Lubbers 
een oorkonde overhandigd, waarop stond 
dat onder de volkspetitie tegen de raketten 
meer dan drie driekwart miljoen handteke
ningen waren geplaatst Een volle Hout
rusthal was als getuige aanwezig bij dit ge
beuren. 

Op 1 november nam de regering het besluit, 
de volkspetitie te negeren. 
En maandag 4 november stond minister 
van Buitenlandse Zaken Van den Broek al 
heel vroeg in zijn eentJe op de stoep van de 
Amerikaanse ambassade, om dat besluit 
met ziJn ene handtekening te bekrachtigen. 

In Trouw beschreef een, overigens zeer 
brave en tegen de raketten gekante colum
nist enkele dagen later hoe hiJ op een con
cert had gezeten en zich gerealiseerd had 
dat- ondanks het regeringsbesluit, het le
ven gewoon doorging. Gewoon? Er zijn 
ook mensen die die avond, tijdens Lubbers' 
aankondiging, hebben zitten huilen biJ de 
TV. Aan al hun emoties, hun hoop en woe
de, was voorbijgelopen. Wie sprak er over 
wat mensen bezield had om in 1981 toch in 
de veel te volle trein naar Amsterdam te 
stappen om mee te lopen in de demonstra
tie? Wie over hen die het er in 1984 voor 
over hadden gehad uren in vooruitkru1pen-

de bussen te zitten om in Den Haag te be
togen? Wie over de mannen en vrouwen die 
hun petitie-formul1er ingevuld op de schoor
steen hadden gezet, meteen nadat ze het 
ontvangen hadden, omdat het op hun be
nauwenis antwoordde? Niet Lubbers. En de 
JOnge mensen die nog diezelfde eerste no
vember hun leslokaal uitgelopen waren. of 
daar de lessen hadden vervangen door een 
discuss1e over wat tenslotte hun toekomst 
1s- wat kregen zij die avond te horen over 
hun gedachten en gevoelens. wat was hun 
plaats in het geheel van overwegingen dat 
wiJ te horen kregen? Er was geen plaats 
voor 1ngeruimd. 
Er was alleen het kille getallen-geschuif dat 
we sedert juni van het vorige jaar hebben 
moeten aanhoren. en het beroep op de 
trouw aan de NAVO. 
Daar ligt de kloof, een kloof die niet te dich
ten valt. Aan de ene kant de al dan niet se
rieuze cijfers van de wedloop. Aan de ande
re kant de beweging die ontsproten is aan 
zorg. angst. verantwoordelijkheidsgevoel, 
liefde ook voor enkele of vele mensen. en 
die hecht gebaseerd is op een gegroeid be
wustziJn dat het bestaan van ieder van ons 
en van de hele mensheid in het geding is. 

Men vraagt wel eens hoe lang de vredesbe
weging nog zal duren. Het antwoord is vrij 
simpel: totdat de dreiging niet meer zal be
staan- hetzij doordat die is weggenomen, 
hetziJ doordat ze zich voltrokken heeft. 
Ook al zal ze, zoals altijd met iedere bewe
ging het geval is, na hoogtepunten weer 
vlakke periodes kennen. ook al zullen na 
eensgezind handelen onderlinge strijdvra
gen tijdelijk meer op de voorgrond komen, 
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de beweging zal niet meer verdwijnen; inte
gendeel, mèt het bewustzijn over waar het 
om gaat, zal ze op langere termijn steeds 
groeien in omvang en diepte. En als zo'n 
vredesbeweging dan, zoals nu, stuit op de 
ijzige ongevoeligheid van machthebbers, 
als menselijke harten massaal botsen op 
menselijke computers, dan is aan het pro
bleem van de vrede onlosmakelijk een an
der probleem gekoppeld- dat van de de
mocratie. 

Democratie in het geding 

Dat de democratie in het geding is, is in de 
Nederlandse verhoudingen bijzonder 
scherp naar voren gekomen doordat over
duidelijk de afwijzing van de kruisraketten 
hier te lande een meerderheids-opvatting is. 
Dat stelt de zaak scherp; maar merkwaar
digerwijs werkt het in zekere zin ook verhul
lend voor de diepte van de problematiek. 
Stel dat de protesterenden, de afwijzenden, 
de tot diep in hun hart beangsten- stel dat 
zij aantoonbaar een (belangrijke) minder
heid vormen. 
Dan nog is een vraagstuk van de eerste 
orde, hoe met zo'n gekwelde minderheid 
dient te worden omgegaan, hoe zij in haar 
opvattingen gerespecteerd kan worden. 
Op sommige terreinen is die vraag in zijn 
volle omvang bij besluitvorming betrokken 
geweest of wordt het dat steeds opnieuw. 
We noemen dat van de inenting, de sociale 
verzekering. Op die punten is een garantie 
ingebouwd voor groepen die, veelal op 
godsdienstige gronden, zich niet aan de be
treffende wetten menen te kunnen onder
werpen. 
Ook in het abortus-vraagstuk is, zoals ie
dereen weet, een moeilijk evenwicht bereikt 
tussen verschillende opvattingen- hoewel 
van de zijde van sommige tegenstanders 
van abortus nog steeds een totaal-claim op 
tafel ligt. 
Bij de militaire dienst is er de erkenning van 
de gewetensbezwaarden; ook hier is de 
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discussie en strijd nog volop gaande, maar 
dan altijd over de vraag hoe ver die erken
ning, die zelf een algemeen aanvaard goed 
is, mag reiken. Het is van grote waarde, dat 
in onze samenleving op zo uiteenlopende 
punten door hen fundamenteel geachte 
rechten bestaan voor mensen, die de geno
men besluiten niet kunnen accepteren. Als 
minderheden worden ze dan weliswaar ge
kweld door een probleem, maar niet door 
de wet. Zij hoeven niet. 
Aan het feit echter dat dit probleem bestaat 
voor een toenemend aantal mensen met 
betrekking tot het nucleaire krijgsbedrijf
daar zijn de hoeders en houders van de 
macht in dit land nog niet eens aan toege
komen. Zeker, het ligt anders dan dat van 
inenting of dienstweigering- het gaat veel 
meer over de natie als geheel dan over het 
individu- maar daarmee is de vraag van 
recht en bescherming van een door het 
nucleaire bedrijf gekwelde minderheid niet 
van de baan. 

Die moeilijkheid echter, levensgroot als ze 
is, valt in het niet bij de geheel andere, tot 
op het bot gaande kwestie van een regering 
die onder het aanroepen van de democratie 
een ver-strekkend besluit neemt tegen de 
meerderheidswil van de bevolking in. 
Is er zo'n meerderheid? 
De feiten spreken voor zichzelf. 
De beweging tegen de kruisraketten is al 
zes jaar oud en overspant drie kabinetten 
van verschillende samenstelling. Al die zes 
jaar lang zijn er, vooral als de actie weer 
opliep, door verschillende opinie-instituten 
steeds opnieuw enquêtes gehouden. En al 
die enquêtes lieten afwijzende meerderhe
den zien. Er zijn er enkele geweest, waarin 
veel "ik weet het niet" -uitspraken voor
kwamen, zodat voor- noch tegenstanders 
aan de 50% kwamen. Maar altijd waren de 
tegenstanders talrijker dan de voorstanders 
en als we De Honds stelling accepteren dat 
de niet-weters uiteindelijk net zo verdeeld 
zijn als de wel-weters, dan was er altijd 
een meerderheid tegen. De argwaan die 
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men moet koesteren tegen verkiezings-en
quêtes is hier ook niet van toepassing. 
Twee jaar voor verkiezingen denken men
sen nog niet aan stemmen. Maar de kruis
raketten-kwestie was er al die zes jaren 
iedere dag. 

Petitie en verantwoordelijkheid 

Het doorslaggevende bewijs van het be
staan van een meerderheid is geleverd door 
die politiek unieke uitspraak van de volks
petitie. Bijna vier miljoen mensen die hun 
handtekening hebben gezet! 
De twijfel zaaiende of zelfs honende opmer
kingen, die voor en nog tijdens de petitie 
niet van de lucht waren, zijn sedertdien ver
stomd. ledereen met een minimale hoeveel
heid hersens kan nagaan wat zo'n aantal 
inhoudt, als het binnengekomen is via zui
ver vrijwillige activiteiten. Er zijn vele tien
duizenden mensen aan de slag geweest. Er 
zijn ook duizenden voorbeelden van uiterst 
grondig werk in een enkele straat waar dan 
ook in Nederland, die drie tot viermaal is af
gelopen om niemand over te slaan. De re
sultaten waren indrukwekkend. En dan te 
weten dat het ging om een handtekening, 
niet om een anonieme stem. En te weten 
dat men, in een tijd van voordeurdelers
controle, moest vragen naar mede-bewo
ners. 
Hier sprak een meerderheid. 
Men hoeft niet eens meer de vraag te stel
len wáár dan de 400.000- of 550.000-de
monstraties van de voorstanders wel zijn 
geweest, of waarom die voorstanders geen 
tegen-petitie hebben gehouden. 

Tegenover dit langeduur-gegeven van een 
meerderheid tegen de kruisraketten is, in de 
troonrede en daarna, door regering en an
dere pro-kringen gesteld dat ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft: "het volk heeft 
zelf het parlement gekozen en als dat parle
ment dan op zijn beurt weer voor kruisra
ketten kiest, dan neemt het de verantwoor-

delijkheid die de kiezers het hebben ge
schonken." 
De redenering klopt niet. 
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In de eerste plaats zijn de verkiezingen niet 
uitgevochten op een ja of nee tegen de ra
ketten. 
Daar hebben een x aantal andere factoren 
in meegespeeld, vanaf de bijstandswet en 
de abortus tot de neuzen van lijstaanvoer
ders. En het in deze zaak zo gewichtige 
CDA heeft juist bij die verkiezingen een dui
delijk standpunt zorgvuldig vermeden. 
DUS kan een parlementsmeerderheid die 
voor de raketten is, na verkiezingen niet op 
zo'n cruciaal punt zeggen: wij zijn verant
woordelijk, we trekken ons van verhoudin
gen onder het volk niets aan. Volgens de 
grondwet vertegenwoordigen de Staten 
Generaal te allen tijde het gehele Neder
landse volk en bij zo'n duidelijke, langdurige 
meerderheidsopvatting onder het volk kan 
niet opeens de Kamer in meerderheid de 
minderheids-opvatting vastleggen. Dan 
ontstaat een crisis in de parlementaire de
mocratie, dan is men doende een groep 
mensen de overtuiging toe te spelen dat 
zij die democratie niet meer kunnen erken
nen. We hebben buitenlanden genoeg in de 
buurt waar zulke stromingen al bestaan en, 
letterlijk en figuurlijk, explosief materiaal in 
de samenleving planten. 

Zij die, onder zware Amerikaanse en 
NAVO-druk, het rakettenbesluit hebben 
doorgedreven, hebben daarmee tegelijk 
een democratische crisis in het leven geroe
pen, waarvan de omvang toch ook een deel 
der raket-voorstanders zou moeten, en ze
ker zal gaan verontrusten. 
Die verontrusting kan hopelijk nog een be
langrijk element gaan vormen bij verdere 
pogingen, de installatie op Woensdrecht 
uiteindelijk niet te doen plaatsvinden. 

Bereikbaar doel 

Ondertussen hebben wij dan het unieke feit 
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van een grote meerderheidsbeweging, die 
zowel rustige, gezagsgetrouwe mensen 
omvat als jongeren die op 1 november in de 
trein aan de noodrem trokken. Hun geza
menlijke doel kwam hierop neer: de Neder
landse politiek moet op dit punt worden ge
wijzigd. Wij zijn tegen de atoombewapening 
als zodanig, maasr wat we nu, samen, wil
len is dat dit land van ons, waar we de baas 
heten te zijn, door de raketten-weigering 
een begin maakt met zelfstandig uitstap
pen. Door wat voor overwegingen die hou
ding dan ook gedragen mag worden bij ie
der individu afzonderlijk, in zijn bundeling is 
dit een heel precies gerichte, politieke 
kracht. Het is geen massale bede of ver
vloeking die geuit wordt, het is de roep om 
een bereikbaar doel: Op dit stukJe grond, 
via een gekozen vertegenwoordiging, in 
een levenskwestie een andere koers in
slaan. 
Niet grote mogendheden zullen meer bepa
len wat ons lot zal zijn maar, binnen demo
gelijkheden die de huidige internationale sa
menleving biedt, wijzelf. 
De kracht van de actie is niet in de laatste 
plaats geweest dat ze dit bereikbare doel 
had- en heeft. Als het zou kunnen, zouden 
we graag de hele wereld omturnen; maar 
we beginnen met wat we aankunnen, dit 
land van ons. 
Interessant is, dat juist deze reele politieke 
kracht van de beweging in Nederland er zo 
iets inspirerends naar het buitenland van 
heeft gemaakt. Nationaal als ze was en is, 
deze vredesbeweging, ze heeft een gewel
dig sterke internationale kant. Ze bevrucht 
anderen en roept tegelijk de solidariteit op 
die onmisbaar is voor het gestelde doel. 

Deze werkeliJke inhoud is in de "grote" po
litiek donders goed begrepen. 
De Amerikaanse autoriteiten hebben zware 
druk uitgeoefend op de voor hen bereikbare 
Nederlandse kringen. om het besluit er door 
te Jakkeren. 
En ook de Sowjet-regering heeft, zeker de 
laatste maanden, begrepen welke kracht 
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hier aan het werk was. Ze heeft even onge
wone als verheugende handreikingen ge
daan naar Nederland, om het plaatsingsbe
sluit te voorkomen. 
Zeker, ze heeft daarbij een direct belang. 
Maar de voorstelling alsof het om het "los
weken" van ons land gaat, is het simplisme 
zelf. 
De Sowjet-Unie heeft Nederland tegemoet 
willen komen door haar hele arsenaal, dat 
bepaald niet bestaat voor Woensdrecht al
leen of in de eerste plaats, te reduceren en 
daarover controle aan te bieden. Daarmee 
heeft ze een kwalitatieve verandering in 
haar houding aangebracht. Een besef van 
de draagwijdte der gevoelens in ons land 
moet wel een component van deze benade
ring vormen. 

En. tenslotte. ook Lubbers heeft dit besef 
wel degelijk. Alleen, hij heeft er een karika
tuur van gemaakt. Het JUni-besluit van 1984 
was eigenlijk dit: goed, jullie van de vredes
beweging willen een nationale politiek? Dan 
krijgen jullie er een. We vervangen de be
staande Oost-West-tegenstelling, met het 
bijbehorende wapen-evenwicht, in een 
Oost-Nederland-tegenstelling. Tegenover 
een maatregel van ons moet een gelijk
waardige staan van de kant van de Sowjet
Unie; van de hele Sowjet-Unie wel te ver
staan, van de Poolse grens tot de Chinese 
Zee. 
Maar toen dan warempel de Sowjet-autori
teiten dat op zichzelf absurde voorstel ook 
nog serieus gingen nemen, wist hij niet hoe 
snel hij het op een lopen moest zetten om 
terug te keren naar de oude uitgangsstellin
gen: de NAVO beslist, de Amerikanen on
derhandelen voor ons, nationale stappen 
zijn uit den boze. 

Ongehoorzaamheid 

Is nu, door deze ontwikkeling, alles voor 
niets geweest? Of is het, zoals sommige 
predikers somber zeggen, zo dat "iedereen 
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verloren heeft"? 
Die conclusie zou volstrekt onjuist zijn. 
Maar het is wel van groot belang daarover 
na te denken. want vanzelfsprekend heeft 
het november-besluit velen wanhopig ge
maakt. 
Een belangwekkend aspect van de discus
sie d1e nu is losgebarsten, is dat van de 
"burgerlijke ongehoorzaamheid". Er is een 
oproep verschenen daartoe, waarin verwij
ten worden gericht tot "het" parlement en 
waarin wordt opgewekt, niet mee te wer
ken aan overheidsmaatregelen. 
Die oproep heeft niet verheld~re<1d gewerkt. 
In de eerste plaats was er niet" het" parle
ment. maar was er een meerderheld en een 
minderheid. En het verschil was r'et eens 
zo erg groot. Het is onzinnig om onder die 
omstandigheden het geheel uit te schelden 
en als niet ter zake doende aan de kant te 
schuiven. 
Het is ook ondoordacht om nu maar op te 
roepen tot weigering, aan overheidsmaat
regelen mee te werken. 
Dan moet precies gezegd worden welke. Je 
roept toch fietsers niet op aan de linker 
kant van een autoweg te gaan rijden? Dat 
dat niet mag is een overheidsmaatregel. 
Maar bovendien: Wie oproept tot actie, 
m::Jet bereid zijn volle verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen op zich te nemen. Velerlei 
acties kunnen individuele gevolgen hebben 
voor deelnemers. Dat risico is alleen accep
tabel, als het op welke wijze dan ook ge
deeld wordt door hen die de opwekking 
doen, als die moreel en materieel achter de 
risiconemers staan. 
Kortom, oproepen tot burgerlijke ongehoor
zaamheid moeten doordacht en zorgvuldig 
zijn. 
Maar die burgerlijke ongehoorzaamheid 
z e I f- die is niet alleen een recht, ze is een 
dagelijks feit. 
Er zijn voorbeelden te over van. 
Vraag aan een minister van Financien om 
de belasting op grote inkomens te verho
gen en hij zal je meedelen, in het openbaar, 
dat dat niet werkt: Men gaat die verhoging 
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op allerlei wijzen ontduiken. 
De rijken zijn dagelijks burgerlijk ongehoor
zaam. 
De abortus-praktijk van 1 0 jaar geleden 
ging dwars tegen de wet in, maar ze werd 
zelfs door ministers gesteund. lrene Vorrink 
waarschuwde, als minister, de Bloemenho
ve-kliniek dat collega-minister Van Agt de 
politie wilde zenden om het pand te sluiten 
-waarop vrouwen kwamen toe-ijlen die het 
politie-ingrijpen verhinderden. 
Of, om nog maar weer iets anders te noe
men, het stakingsverbod voor ambtenaren 
is door ambtenaren-stakingen opgeheven. 
En: niemand houdt zich aan de wettelijk 
voorgeschreven snelheidsbeperking. 
Bij burgerlijke ongehoorzaamheid is het niet 
de vraag of die kan, maar alleen: hoe effec
tief is ze? En effectief is ze alleen als ze 
massaal is -of als de activiteit van moedige 
enkelingen een breed draagvlak heeft van 
sympathie bij velen. De wanhoopsdaad van 
onbegrepen enkelingen -hoezeer men die 
ook begrijpen kan en veelal verdedigen 
moet- daarvan kan het beoogde politieke 
effect. de doorbreking van de kernwapen
wedloop, om te beginnen in Nederland, niet 
verwacht worden. 

Verkiezingen 

Er is, vooralm leidende kringen van de 
PvdA een tendens om, zeker nu, niet zo
zeer meer te zien naar acties van de bevol
king, maar om het conflict toe te spitsen op 
de verkiezingen. Niemand zal er ook aan 
twijfelen of de raketten zullen bij die verkie
zingen een rol spelen. 
Dat geldt ook voor de CPN 
Maar verkiezingen gaan uiteindelijk, ik zei 
het al eerder, over duizend andere dingen 
en er speelt van alles in mee- van traditie 
tot vertrouwen in personen, van belasting 
tot sociale wetten. 
Daarom is het riskant om de kruisraketten 
geheel terug te brengen tot de verkiezings
slag en dus als het ware de rakettenkeus 
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gelijk te stellen met de partijen-keus. Nog 
van de uitslag van het debat over de no
vember-beslissing in het parlement weten 
we, hoe verdeeld het CDA is. Ondanks Lub
bers en De Vries stemden 6 CDA-parlemen
tariers tegen het kabinetsbesluit. De erva
ring van de volkspetitie heeft geleerd dat 
henderduizenden mensen die op het CDA 
hebben gestemd en daarop opnieuw zullen 
stemmen, de petitie met vreugde hebben 
getekend en dat velen onder hen ook hard 
hebben meegewerkt. 
De kracht van de Nederlandse vredesbewe
ging is JUist, dat ze over de partijgrenzen 
heen reikt, tot in de VVD. Het zou voor de 
toekomst heel ongelukkig ziJn als een ver
kiezingsactie, van wie ook, ertoe zou leiden 
dat deze breedheid onmogelijk wordt. 

Want ze moet niet alleen bewaard, ze moet 
verder ontwikkeld worden. 
Het is een breedheid vol spanningen. De 
een wil veel verder gaan in de actie dan de 
ander. 

Daarom moet men de vredesbeweging zien 
zoals ze in werkelijkheid is: een coalitie van 
vaak heel verschillende groepen en indivi
duen, die deels samenwerken, deels hun ei
gen strijdvorm ontwikkelen. 
Sommigen moeten niets hebben van men
sen die in Woensdrecht het prikkeldraad 
doorknippen en daarbij in botsing komen 
met de politie. 
Anderen weer hebben weinig op met men
sen die dan wel hun handtekening zetten, 
maar voor het overige stil bidden voor een 
verandering. En toch kan er alleen iets we
zenlijks lukken als al die mensen enerzijds 
hun eigen strijdwijze kunnen ontwikkelen, 
anderzijds op een beslissend moment 
schouder aan schouder gaan staan. 

Geschiedenis en toekomst 

De geschiedenis heeft ons wat dat betreft 
toch wel wat te leren. 
35 jaar geleden werd wie deelnam aan de 
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beweging tegen de kernwapens van alle 
kanten, niet in de laatste plaats vanuit de 
PvdA, voor communist of meeloper uitge
maakt. 25 jaar geleden, toen de CPN de 
leus ging voeren "Nederland neutraal en 
atoomvrij", stond ze daarin alleen. In het 
parlement kon een communistische motie 
tegen plaatsing van kernwapens op ons 
grondgebied niet eens in stemming komen 
In die dagen ontstond de PSP, maar de 
twee partijen gingen volstrekt eigen, ge
scheiden wegen. 
Nog weer een jaar of tien later hief het IKV 
de leus aan "de kernwapens de wereld uit, 
om te beginnen uit Nederland". De Partij 
van de Arbeid weigerde die optie te accep
teren. 
De actie tegen de N-bom werd begonnen 
op een zeer smalle basis; zelfs toen, in 
1977, weigerde de PvdA medewerking. 
Toen echter was de kerkelijke stroming in 
de beweging al zeer groot aan het worden. 
En nu, in de actie tegen de kruisraketten, 
zijn allerlei partij- en andere grenzen bijna 
moeiteloos overschreden. Zijn de kracht en 
de mogelijkheden van de beweging duidelij
ker te omschrijven? 
Uiteindelijk ligt daar dan ook het antwoord 
op de vraag, of het nu allemaal voor niets is 
geweest. 
Nee, dat is het niet. 
De vredesbeweging is in een jaar of acht tot 
een definitieve kracht geworden in het Ne
derlandse politieke leven; ze zal nog haar 
ups en downs, haar ruzies en samengaans 
hebben, maar ze is voorbestemd om verder 
te groeien- omdat ze politiek wil ingrijpen 
teneinde het voortbestaan te garanderen. 
Haar groei in die laatste periode is zo 
stormachtig geweest doordat ze niet alleen 
gevoelens vertolkt, maar ook resultaten 
heeft geboekt. 
De beweging tegen de neutronenbom leid
de tot een parlementsbesluit waarin die wa
pens worden afgewezen. Dat was de eer
ste, grote winst. 
De beweging tegen de kruisraketten leidde 
tot uitstel en steeds nieuw uitstel, waardoor 
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plaatsing in Nederland naar 1988 werd ver
schoven- vele jaren later dan andere lan
den. En diezelfde beweging leidde NU al tot 
een regeringsuitspraak, dat de Nederlandse 
overheid geen deel wil nemen aan het Ame
rikaanse Starwar-project 
Voor het eerst sinds Hirosjima 1945 is er nu 
een deuk aangebracht in het automatisme 
van steeds nieuwe kernwapens, dat tot 
voor kort geen enkele belemmering op zijn 
weg vond. 
Dat is het grote resultaat, dat tot nu toe be
reikt werd. 

En hoe nu verder? 
Daar kan niemand nauwkeurige recepten 
voor geven. 
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Overal beginnen al weer de nieuwe acties. 
Daaruit, en uit de discussies waarmee ze 
gepaard gaan, zullen de honderdduizenden 
van de beweging zelf weer die vormen ha
len die het doel, geen kruiskraketten en 
geen atoomwapens in het algemeen, dich
terbij brengen. 
Er is geen enkele reden om niet te vertrou
wen, dat dat zal lukken. 
Het zal wel moeten. 

Marcus Bakker 
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Communisten in een 
gemeenteraad. 

Alkmaarse ervaringen 

In d1t art1ke: .cJillen wiJ beschrijven hoe com
mcrniste" :::een gemeenteraad kunnen wer
ken en in welke situatie een gemeenteraad 
kan komen ten gevolge van het rijksbeleid. 
We doen dat door de Alkmaarse situatie te 
beschriJven. 
De CPN. s1nds de dertiger Jaren actief in 
'~.:k '71aac is vanaf 1945 onafgebroken in de 
yemeenle1·aad vertegenwoordigd geweest. 
Var1 1972 tot 197 4 maakte ZIJ deel uit van 
11et collegP van Burgemeester en Wethou
iers. Op dit moment heeft ziJ twee raadsze-
·is op bas1s van 5,3% van de stemmen. 

, l':rder ZIJn in de raad vertegenwoordigd: 
1""vdA. PSP/PPR (een gezamenlijke fractie), 
D 66. CDA, VVD en een plaatseliJke partij. 
De communistische raadszetels zijn mede 
verworven door het werk van vele commu
nisten in Alkmaar op allerlei strijdterreinen, 
zoals de vredesstrijd, de strijd voor verdedi
ging en uitbreiding van het welzijnswerk, or
ganisaties van werkelozen en uitkeringsge
rechtigden, de strijd tegen de hoge woon
lasten. in vrouwengroepen, in het actieco
rnite tegen de beroepsverboden in West
Duitsland, in anti-fascisme-comités en in de 
vakbond. 
Communisten aarzelen niet om het initiatief 
te nemen tot acties. Tot nu toe wordt dat 
gewaardeerd en met veel instemming ont
vangen door grote groepen uit de Alkmaar
se bevolking. Kortom, communisten zijn ge
waardeerde medestrijders. 
De gemeenteraadsfractie sluit op die acties 
aan en vertolkt ze in de gemeenteraad. In 

een aantal gevallen werkt de fractie ook 
mee aan het tot stand brengen van acties, 
zoals bijvoorbeeld in de strijd van markt
kooplieden tegen het verplaatsen van de 
markt en tegen de verhoging van precario
rechten en standplaatsgeld. En in de strijd 
van vrouwengroepen tegen verlaging, en 
zelfs afschaffing, van subsidies. In deze ge
vallen vroegen de betreffende groepen de 
fractie om mee te helpen bij het opbouwen 
van hun actie. 
In andere gevallen info"rmeert de fractie zelf 
biJ actiecomites en bewonersgroepen wat 
er speelt en leeft. Dit gebeurt soms naar 
aanleiding van concrete zaken die aan de 
orde zijn in de gemeenteraad, zoals bijv. de 
vaststelling van een bestemmingsplan. 
Maar de fractie doet dit ook door werkbe
zoeken en gesprekken met verschillende 
groepen, die zij zelf bij de betreffende groe
pen aanvraagt. 
Daarnaast ontvangen we, waarschijnlijk 
net als andere fracties geregeld uitnodigin
gen voor gesprekken en bezoeken, waar 
we in principe altijd op ingaan. Al deze con
tacten leiden er toe dat bewonersgroepen 
en actiecomites ons van veel zaken op de 
hoogte houden en andersom, dat wij vanuit 
de fractie deze groepen informeren over za
ken die ons via de gemeenteraad ter ore 
komen. Tot slot heeft de fractie op gezette 
tijden overleg met partijgenoten die actief 
zijn op bepaalde gebieden (onderwijs, wel
ziJnswerk, bijstandsvrouwen). Deze wijze 
van werken blijft in vele gevallen niet zonder 
resultaat. De positie van communisten in 
een gemeenteraad is JUist zo belangrijk (en 
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vaak van meer gewicht dan hun aantal aan
geeft) doordat ze zich enten op wat er on
der de bevolking leeft. Zij worden zo ook 
binnen de gemeenteraad gewaardeerd, 
doordat zij goed op de hoogte zijn, weten 
waarvoor zij staan, en duidelijk spreken na
mens grote delen van de bevolking. 

Niet aan de zijlijn 

We zien ons werk binnen de gemeenteraad, 
niet als pure oppositie aan de zijlijn. Het 
gaat om het vertolken van wat onder de be
volking leeft, maar in combinatie daarmee 
om het doorbreken van politieke scheidsliJ
nen en het bereiken van resultaten. De sa
menwerking van de CPN-fractie met ande
ren in de raad beperkt zich niet tot de pro
gressieve fracties alleen (PSP/PPR, PvdA 
en D'66), waarmee een min of meer regel
matig gezamelijk overleg is over zaken bin
nen en buiten de raad. 
Samenwerking kan zich tot in de CDA- en 
VVD-fractie uitstrekken. De CPN-fractie 
ncht zich op bundeling van de gemeentelij
ke belangen tegenover de rampzalige rege
nngspolitiek. 
Zo werd bijvoorbeeld samen met de CDA
fractie een motie opgesteld, waarin van de 
regering verlangd werd om de bijstandslas
ten volledig te compenseren. Met dezelfde 
fractie maakten we een motie, waarin de 
raad zich uitsprak om zowel politiek als JUri
disch tegen partijen, groepen of personen 
op te treden, die zich in de gemeente Alk
maar aan discriminatie of rascisme bezon
digen. Beide moties werden met overgrote 
meerderheid aangenomen. 
Een motie voor een kernwapenvrij Alkmaar 
werd samen met PSP/PPR-fractie opge
steld en vervolgens met alle fracties be
sproken. Deze werkwijze naast een groot
scheepse handtekeningcampagne onder de 
bevolking, leidde er toe dat Alkmaar kern
wapenvrij werd verklaard met ondersteu
ning van de progressieve partiJen, de hele 
CDA-fractie en zelfs de VVD-wethouder. 
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Alkmaar en de overloop 

Midden jaren zeventig ging de overloop van 
start. Woningzoekenden uit Amsterdam en 
de IJmond konden in Alkmaar-Noord een 
(dure) woning betrekken. Het inwonertal 
steeg door grenswijziging en overloop van 
50.728 in 1972 naar 85.000 in 1985. De tn
stroom van nieuwe bewoners moest leiden 
tot ontwikkeling van de provincie, maar van 
een grote doorbraak kan naar onze men1ng 
niet gesproken worden. Zo ziJn er volstrekt 
onvoldoende voorzieningen ter ontwikke
ling van het gebied meegekomen. 
De werkgelegenheid in Alkmaar is sterk 
achtergebleven, vooral voor vrouwen. Ter
wijl van 1976 tot eind 1983 het inwonertal 
met bijna 29% toenam, steeg de werkgele
genheid met 6,1 %. De situatie is sindsdien 
niet veranderd. De werkgelegenheid binnen 
Alkmaar bestaat voor meer dan 75% uit 
dienstverlenende bedrijven, waarin onder
wijs, gezondheidszorg, gemeente en handel 
en horeca (die laatsten meer dan 25°o) een 
groot aandeel hebben. Dit zware acsent op 
dienstverlening is een gevolg van oe cen
trumpositie die Alkmaar inneemt ais be
langriJkste stad in Noord-Holland-Noord. 
Door daling van de koopkracht en toene
mende bezuinigingen biJ de gemeente en de 
overheid in het algemeen kan deze eenzijdi
ge gerichtheid leiden tot een extra toename 
van de werkloosheid. Veel Alkmaarders 
werken nog steeds in het Zuiden van de 
provincie; bij de Hoogovens, in Amsterdam 
en Haarlem. Dit leidt tot lange reistijden op 
overvolle wegen en in overvolle treinen, wat 
niet alleen financieel, maar ook fysiek een 
zware belasting vormt. 
Torenhoge woonlasten in de nieuwbouw
wijken van Alkmaar verhogen de last. Uit 
een woonlastenonderzoek van de Alkmaar
se Huurders Overkoepeling (AHO), opge
steld in 1981 blijkt het volgende. Al in 1981 
betaalden de laagste inkomensgroepen 41 
a 42% van hun inkomen aan woonlasten. 
Rond de 50% van de huurders was afhan
kelijk van huursubsidie. 
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Het teruglopen van de inkomens en het op
lopen van de woonlasten hebben deze situ
atie de afgelopen 4 jaar beslist verscherpt. 
Het onderzoek wijst zelfs uit dat in de 
nieuwbouwhuurwoningen de lagere inko
mensgroepen "zeer sterk ondervertegen
woordigd zijn. In de premiehuursector is 
nauwelijks plaats voor mensen met een in
komen rond modaal of minder, maar ook 
de woningwetcomplexen blijken in de prak
tijk voornamelijk bestemd voor inkomens
groepen boven modaal". Het rapport uit 
1981 concludeert dan ook: "de betaaibaar
heid van huurwoningen in de nieuwbouw is 
niet langer alleen een probleem voor de la
gere inkomensgroepen. Ook voor de mid
dengroepen zal de stijging van het netto in
komen in 1981 al niet meer voldoende zijn 
om alleen de extra woonlasten te kunnen 
betalen. Het huidige huurbeleid en andere 
maatregelen die de woonlasten nog verder 
doen stijgen, kunnen daarom politiek niet 
langer gerechtvaardigd worden door alleen 
de minimuminkomens daarbij enigszins te 
ontzien". 
De conclusie van de AHO met meer dan 30 
aangesloten huurdersgroepen of -verenigin
gen is overduidelijk. De woonlastenstrijd is 
daarom van groot belang voor de inko
menspositie van velen. In Alkmaar heeft de 
woonlastenstrijd tot verlaging van de aller
hoogste huren geleid. Honderden protest
brieven tegen de stijgende woonlasten de
den de minister van Volkshuisvesting in 
woede ontsteken. Hij eiste van woning
bouwverenigingen en de gemeente intrek
king van de solidariteit en medewerking die 
ze gaven. Terecht protesteerden kamerle
den, waaronder Marius Ernsting, tegen 
deze ingreep. 
Panischer zullen minister en regering nog 
gaan reageren, als de woonlastenstrijd lan
delijke uitstraling en coordinatie krijgt. Ons 
inziens dient de CPN hier als vanouds een 
belangrijke rol in te vervullen. Ondertussen 
hebben de overloop en de snelle uitbreiding 
van Alkmaar vele negatieve kanten. 
Daar zijn niet alleen de achtergebleven 

370 

werkgelegenheid en de woonlastenpro
blematiek, er is ook het feit dat er in de 
nieuwbouwwijken onvoldoende voorzienin
gen zijn. Daar komt nog bij dat het rijk de 
gelden die de gemeente ontving vanwege 
zijn groeikernstatus, in een versneld tempo 
vermindert. Na een moeizaam gevecht, sa
men met andere overloopgemeenten, heeft 
de minister dit enigszins gecorrigeerd. Toch 
scheelt het de gemeente Alkmaar 1 ,5 mil
joen gulden per jaar, terwijl het proces van 
overloop nog niet beeindigd is. 

Een nieuw element is, dat sommige bewo
ners uit de nieuwbouwwijken weer terug 
willen naar het zuiden van de provincie, om
dat bijvoorbeeld in Amsterdam weer ge
bouwd wordt. Wordt dit verschijnsel mas
saal, dan zit Alkmaar nog langer in de over
loopproblemen. 

Gemeenten en afbraakbeleid 

Onder de regering Lubbers hebben de ge
meenten structureel bijna 1900 miljoen gul
den ingeleverd door bezuinigingen op de 
uitkeringen uit het gemeente-fonds, naast 
allerlei veranderingen en/ of verminderingen 
in de specifieke uitkeringen. Op drie manie
ren leverden de gemeenten in: 
1) Door het niet volledige compenseren 

van het gemeentelijk aandeel in de sterk 
gestegen bijstandslasten, waarvan het 
rijk 90% en de gemeenten 1 0% bijdra
gen. Ondanks vele pogingen in de Twee
de Kamer om het rijk 1 00% voor zijn re
kening te laten nemen is het niet verder 
gekomen dan tot het overnemen van 2/3 
deel van de stijging van de bijstandslas
ten. Zo blijven de gemeenten met gigan
tische bijstandslasten zitten. Voor Alk
maar circa 11 miljoen gulden. 

2) Door profijtkortingen. Dat wil zeggen dat 
door sterk willekeurige inhoudingen van 
het rijk, gemeenten gedwongen worden 
allerlei belastingen voor diensten te ver
hogen. Voorbeelden: verhogingen van 
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1 00% of meer voor reinigingsrechten, 
rioolrechten enz. 

3) Door de zogenaamde evenredige kortin
gen die ieder ministerie (behalve defensie 
natuurlijk) moet opleveren. 

Voor communisten is het duidelijk dat be
zuinigingen op de openbare uitgaven en op 
de inkomens de crisis verdiepen. 
In de gemeenten, aan de basis van de eco
nomie, is in elk geval nog geen herstel te 
zien. Integendeel, de gemeentelijke investe
ringen zijn op een dieptepunt geraakt. Vele 
ontslagen van vooral de laagstbetaalden 
(o.a. schoonmaakpersoneell) zijn reeds ge
vallen, vele ontslagen zijn nog te verwach
ten. 
Talloze arbeidsplaatsen in de gemeenten 
zijn verdwenen door niet opgevulde ATV, 
VUT enz., maar het werk zelf is gebleven en 
dus is de werkdruk toegenomen. 
Het inkomen van de ambtenaren is in de af
gelopen 5 Jaar met minimaal15% gedaald. 
Vanuit de positie van de gemeenten gezien 
kan verwacht worden dat de crisis scher
per, dieper en langduriger zal zijn dan door 
sommige economen wordt voorgesteld. 

Alkmaar en de art. 12-status 

Ondertussen is Alkmaar wel bezweken on
der de last van de rijksbezuinigingen (per 
1986 1 0 miljoen), bijstandslasten (voor 
1986 op 11 ,5 miljoen geraamd), grote in
vesteringen ten tijde van hoge rentestan
den, centrumfuncties met betrekking tot het 
onderwijs, cultuur, enz. die vroeger (en nu 
ook in de nieuwe Financiele Verhoudings
wet) onvoldoende gecompenseerd werden 
en worden. 
Een te abrupte afbouw van de groeikern
status kost Alkmaar 1 ,5 miljoen. Per 1985 
heeft Alkmaar een aanvraag voor een aan
vullende uitkering uit het gemeentefonds in
gediend op basis van het zogenoemde art. 
12. Eerst is gepoogd op eigen kracht uit de 
problemen te komen. In 5 bezuinigingsron
den is structureel 20 miljoen gulden bezui-
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nigd, inclusief een scherpe verhoging van 
de gemeentelijke belastingen, vooral van de 
Onroerend Goed Belasting. 
De fractie van de CPN had al eerder aange
drongen op een art. 12-aanvraag, toen er 
nog grotere bedragen uit dat fonds te ver
krijgen waren. De collegepartijen: PvdA, 
CDA en VVD hebben dat tot begin 1985 af
gehouden vanuit de overweging dat ze lie
ver zelf wilden bepalen waarop ze bezuinig
den. 
Vooral CDA en VVD drongen voortdurend 
op meer bezuinigingen en belastingverho
gingen aan, op kosten van de bevolking. 
Het uitstel van de art. 12-aanvraag werkte 
duidelijk ten dienste van de regeringspoli
tiek van beperking van de overheidsuitga
ven. Bovendien probeerden deze partijen 
daarmee te ontkomen aan het terugschui
ven van de financiele problemen op het 
bord van hûn regering. 
In de bij de art. 12-status verplichte sane
ringsbegroting wil het college van B. en W. 
de raad bezuinigingen van totaal17,7 mil
joen voorstellen over de periode 1986 t/m 
1989. Men rekent volgens de begrotingsop
zet niet op een extra bijdrage, behalve 1 0 
miljoen gulden voor de extreem hoge bij
standslasten. Deze bijdrage, vier jaar lang 
2,5 miljoen, is niet structureel en stopt na 
1989. 
Een verdedigingsnota, die de door ons ge
signaleerde oorzaken van de tekorten ver
duidelijkt en in recente cijfers weergeeft, 
ontbrak en moest onlangs onder grote 
pressie van de progressieve partijen met de 
CPN-fractie voorop bij de CDA-wethouder 
van financien afgedwongen worden. 
Het CDA en de VVD in Alkmaar kiezen lie
ver voor het plunderen van de bevolking 
dan voor het aanpakken van het regerings
beleid. Dit zalleiden tot sluiting van buurt
huizen, zwembaden, verdere verhogingen 
van de gemeentelijke belastingen en ge
dwongen ontslagen van gemeenteperso
neel in 1988. 
De CPN-fractie zal samen met de bevolking 
tegen zo'n bezuinigingsbeleid blijven opko-
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men. Ze zal niet alleen pogen de onmoge
lijkheid van de bezuinigingsplannen en het 
crisesverdiepende, perspectiefloze effect 
ervan aan te tonen, maar ze zal tevens pro
beren een uitweg te bieden. Voor ons staat 
in ieder geval klip en klaar vast dat niet de 
bevolking, maar het rijk over de brug moet 
komen. 

Verkiezingen 

Binnen drie maanden vinden de gemeente
raadsverkiezingen plaats. In vele plaatsen 
zullen communistische gemeenteraadsle
den hun positie verdedigen. Niet door het 
domweg herhalen van versleten leuzen of 

flauwe dooddoeners, maar met elan en 
creativiteit. 
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De ontwikkelingen en veranderingen vol
trekken z1ch steeds sneller en vragen van 
communisten in de gemeenteraden veel in
zet, kennis van zaken, maar vooral een on
verzettelijk afwijzing van het afwentelen 
van de crisis op de gemeenten en haar be
volking. Dat zal ze niet altijd in dank wor
den afgenomen binnen de gemeenteraden. 
Communisten vechten maar al te vaak te
gen de stroom in. Echter, alleen een dooie 
vis driJft met de stroom mee! 

Liesbeth Wever 
Gerrit Zeilemaker 
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De schijn van een terugtredende 
staat die bedriegt 

BUREAUCRATIE 

De regering Lubbers-van Aardenne trad 
eind 1982 aan als een kabinet dat onder 
meer korte metten zou maken met een te
veel aan overheidsbemoeienis. 
Dat vloeide voort uit het sociaal-econo
misch beleid dat deze klub voorstond, het 
z.g. drie-sporen bele1d. 
Dat hield versterking in van de marktsector, 
verlaging van de collectieve uitgaven en het 
financieringstekort en terugdringing van de 
werkloosheid. 
Hoe dat is uitgepakt weet iedereen, tot 
schade en schande. 
De winsten stegen explosief, het financie
ringstekort daalde nauwelijks en de werk
loosheid steeg in snel tempo tot 800.000 en 
is daar blijven hangen, alle verhalen over 
economisch herstel ten spijt. In dit artikel 
willen wij wat nader ingaan op een specifiek 
aspect van dit no-nonsense beleid, n.l. het 
terugdringen van de collectieve uitgaven 
en meer in het bijzonder het terugdringen 
van overheidsbemoeienis. 
De vraag is of die doelstelling gelukt is en 
zo niet, waarom niet. 
Het heeft aan pretenties, ideologieen en pa
pier niet ontbroken. De zorgzame samenle
ving, dèregulering, heroverweging, decen
tralisatie, privatisering, de- 2%- operatie, 
het waren allemaal termen en verhalen om 
duidelijk te maken dat het dit kabinet ernst 
is om de doorgeschoten verzorgingsstaat 

weer in het gareel te brengen. 
Nu dwingt het feit dat daarover zoveel 

woorden nodig zijn, al tot wantrouwen. 
Daar komt bij dat wij zo onze ervaring heb
ben met overheidsbemoeienis en bureau
cratie. Als Shell op een achternamiddag zijn 
winst aanzienlijk kan uitbreiden door een 
simpele overboeking van bedrijfsresultaten 
naar een ander land en een speeltuinbe
stuurder hartkloppingen krijgt van de rim
ram die komt kijken bij het verkrijgen van 
een nieuwe glijbaan, dan weten we dat het 
niet over een objectieve toestand gaat, 
maar over politiek. 
En dus is het verstandig bij zoveel termino
logie om eens nuchter naar de feiten te kij
ken. 

In 1984 bedroeg het aantal rijksambtenaren 
met een full-time baan 170.000. In 1986 is 
dat aantal gestegen tot 178.000, oftewel 
met 5%. Nu is in die periode een full-time 
baan verminderd van 40 uur naar 38 uur 
per week, oftewel met 5%. Als die A TV ge
paard was gegaan met 1 00% herbezetting 
(het was aanzienlijk minder) dan was er 
sprake geweest van een gelijkblijvend aan
tal rijksambtenaren. 
Een aanzienlijk geringere herbezetting dan 
1 00% en een operatie, waarbij de departe
menten jaarlijks 2% van het personeelsbe
stand moesten inkrimpen heeft echter geen 
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enkel resultaat gehad: het aantal ambtena
ren nam nog toe! 
Andere indicaties van regelzucht van de 
centrale overheid laten eenzelfde beeld 
zien. Het aantal specifieke uitkeringen aan 
lagere overheden (provincies en gemeen
ten) nam weliswaar af maar de hoeveelheid 
geld via die specifieke uitkeringen (dus ge
bonden aan allerlei voorwaarden en regels) 
nam van 1984 tot 1985 zelfs nog toe, terwijl 
de vrij beschikbare middelen voor lagere 
overheden via de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds relatief en absoluut daalde. 
De z.g. circulaire-vloed: beschikkingen en 
specifieke regels die het Rijk doet uitgaan 
naar de lagere overheden (meer dan 1.000 
per Jaar) werd niet ingedamd, ondanks een 
kamerbrede motie die daarop aandrong. 
De vraag is hoe dat mogelijk is. Is het nu 
werkelijk zo dat de staatsadministratie een 
soort mammoettanker is, die slechts met 
grote moeite en met een lange vertragings
tijd op een andere koers te krijgen is? 
Of 1s er misschien toch sprake van een 
doelbewust beleid dat volkomen haaks 
staat op de presentatie ervan? 
WIJ denken dat dat laatste het geval is. 

Maximale controle en betutteling 

Als je de overheidsuitgaven wil terug drin
gen maar tegelijk de defensie uitgaven met 
2 tot 3% reeel willaten stijgen, het totaal 
aan finaciële steunfaciliteiten voor het 
bedrijfsleven wil opvoeren o.a. door een 
drastische verlaging van de vennoot
schapsbelasting van 48% naar 42% en 
niets doet aan daadwerkelijke bestrijding 
van de werkloosheid, dan kan het niet 
anders dan dat het terugdringen van uitga
ven op de resterende terreinen (m.n. sociale 
zekerheid en collectieve voorzieningen) 
gepaard gaat met een enorme verscherping 
van administratieve controle en betutteling 
van degenen die daarvan afhankelijk zijn. 
Op het moment dat je de werkelijke oorza
ken van overheidstekorten buiten schot 
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laat en je je gaat concentreren op de symp
tomen dan zul je een zwaar apparaat in het 
leven moeten roepen om de "rek" die daar
in zit volledig te benutten. Je bent gedwon
gen om je te concentreren op relatief margi
nale kostenposten teneinde daar het volle 
pond uit te halen. De periode Lubbers-van 
Aardenne geeft van dit mechanisme voor
beelden te over. De introductie van de voor
deurdelersregeling, die biJ de bijstandsuitke
ring rekening houdt met het feit of je als 
leefeenheid alleen of met meerdere leef
eenheden in een pand woont, maakt op 
zich al een onaanvaardbare controle nood
zakelijk, maar zet tevens de "voordeur" 
wijd open om ook andere elementen in 
beschouwing te nemen die een rol spelen 
in de kosten van het bestaan (wel of niet 
vlees eten, alcohol gebruik etc.) en die te 
laten doorwerken in mogelijke kortingen 
met alle consequenties voor controle en 
betutteling van dien. 

De tweeverdienerswet heeft zoveel beroe
ring gewekt dat er na, daar bovenop, weer 
een aanvullende regeling komt voor kleine 
tweeverdieners. De eenmalige uitkering is 
verworden tot een onvoorstelbaar cynisch 
aaneenrijgen van steeds nieuwe verfijnin
gen binnen de categorie van minima: echte 
minima, langdurige echte minima, etc ... 
Dat moet natuurlijk geregistreerd en gecon
troleerd worden. De individuele huursubsi
die is afhankelijk gemaakt van alle inko
mens achter èèn deur, inclusief de kranten
wijk van zoon of dochter. 
De wet op de studiefinanciering kent een 
leeftiJds-, een inkomens- en een partner af
hankelijkheid, zo ingewikkeld dat praktijk
voorbeelden zelfs voor de fijnproevers nau
weliJkS na te rekenen zijn. Het stemrecht 
van buitenlanders voor gemeenteraden is 
gekoppeld aan de verblijfstitel, zodat voor 
het uitoefenen van dat recht de vreemdelin
genpolitie er bij gehaald moet worden. 
Het verkriJgen van wat extra faciliteiten op 
basisscholen gaat gepaard met een enquê
te onder ouders die terecht grote beroering 
heeft gewekt vanwege de onbeschaamde 
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inmenging in het prive-leven. In de wet op 
de bejaardenoorden is bij amendement van 
CDA/VVD een artikel opgenomen over de 
eigen bijdragen dat zo ingewikkeld is, dat 
zelfs de indieners het niet begrepen. 
En zo kunnen we nog wel een tijdje door
gaan. Alle voorbeelden wijzen in dezelfde 
richting: hoe meer je wilt peuren uit de gaat
jes van overheidsfinanciering (en de grote 
gaten ongemoeid laat) des te meer regels 
en teepassers daarvan ZiJn nodig, soms 
zelfs zodanig dat de kosten van die regels 
de opbrengst ervan overtreffen. 

De drie sporen van Lubbers 

Je zou het hele verhaal in een paar stellin
gen kunnen samenvatten: 
1) de doelstelling van vermindering van de 

overheidsuitgaven (beperkt tot een aan
tal terreinen) staat haaks op de doelstel
ling van vermindering van overheidsbe
moeienis. 

2) de doelstelling van déregulering (vermin
dering en vereenvoudiging van over
heidsregels) staat haaks op de doelstel
ling van décentralisatie (meer ruimte 
voor lagere overheden, o.a. om zelf re
gels vast te stellen) 

3) de doelstelling van decentralisatie staat 
haaks op de doelstelling van verminde
ring van overheidsbemoeienis (als lagere 
overheden meer bevoegdheden krijgen 
maken ze daar ten volle gebruik van.) 

4) de doelstelling van doorzichtigheid en 
controleerbaarheid van het bestaan 
staat haaks op de doelstelling van volle
dige openbaarheid (hoe meer informatie, 
hoe moeilijker die te verwerken en daar
mee invloed uit te oefenen) 

5) de doelstelling van rechtszekerheid van 
burgers staat haaks op de doelstelling 
om het optreden van overheden tot in 
detail in regels te vangen (hoe meer re
gels hoe meer vrijheid om ze te interpre
teren of daarvan af te wijken.) 

Als je de voorgaande stellingen met de 
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praktijk confronteert, dan is de tendens on
der Lubber-van Aardenne duidelijk: niet de 
vermindering via overheidsbemoeienis, 
maar de vermindering van overheidsuitga
ven geeft de doorslag, niet de décentralisa
tie maar de déregulering (althans wat het 
bedrijfsleven betreft), niet de vrijheid en de 
rechtszekerheid van de burgers staat voor
op, maar regulering en de betutteling van 
hun leven in alle aspecten. En dat alles 
hééft geleid tot een vermindering van het fi
nancieringstekort van 1 0% (van 30 miljard 
naar 27 miljard) tot een vermeerdering van 
de winsten en vermogens met 1300% (van 
1 ,2 naar 16 miljard) en tot een koopkracht
daling in de sociale zekerheid van 1 0% tot 
25%. 
Wie een antwoord zoekt op de vraag waar
om de bureaucratie althans voor de gewo
ne burgers helemaal niet teruggedrongen 
is, maar zelfs uitgebreid, moet kijken naar 
het feitelijke resultaat van de politiek die 
Lubbers-van Aardenne hebben gevoerd. 
Het eerste spoor was niet voor niets de ver
sterking van de marktsector en van de ren
dementen van de ondernemers. Dat spoor 
was het hoofdspoor, de twee andere spo
ren speelden slechts een rol voorzover 
dienstig voor het eerste spoor. De over
heidsuitgaven en het financieringstekort 
werden nauwelijks teruggedrongen (2e 
spoor) omdat de hoofdoorzaak ervan: de 
massa - werkloosheid niet daadwerkelijk 
bestreden werd (3e spoor). 
Integendeel, de overheidsuitgaven kwamen 
onder extra-druk door de nadelige effecten 
van het regeringsbeleid t.a.v. de werkgele
genheid. 
Het bezuinigingsbeleid t.a.v. overheidsvoor
zieningen op het terrein van onderwijs, wel
zijn, volksgezondheid e.d. veroorzaakte di
rect vermindering van werkgelegenheid en 
ontslagen; het loonmatigingsbeleid en de 
kortingen op de uitkeringen zetten de bin
nenlandse markt onder druk en maatrege
len in de sociale zekerheid leidden en leiden 
er toe dat meer mensen sneller in de bij
standswet belanden, wat de uitgaven die 
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direct voor rekening van de overheid komen 
opjaagt. 
Je zou kunnen zeggen dat het belangrijkste 
doel van deze regering niet was de staats
interventies en de daarmee samenhangen
de bureaucratie als zodanig terug te drin
gen, maar die in dienst te stellen van het 
eerste spoor: de rendementen van de on
dernemingen. Déregulering vond vooral al
leen plaats op die terreinen waar onderne
mingen er last van hadden: milieu, arbeids
recht, ontslagrecht, e.d. Voor het overige 
wordt de regeerperiode van Lubbers-van 
Aardenne vooral gekenmerkt door een gi
gantische overhevelingsoperatie: van ar
beid naar kapitaal (de reele lonen bleven in 
de afgelopen 3 jaar 12% achter bij de ar
beidsproduktiviteitsstijging en de loonkos
ten per eenheid produkt daalden in 1984 
t.a.v. 1983 met 4,5%) en van de collectieve 
sector naar de marktsector (bezuinigingen 
op de sociale zekerheid, de arbeidsvoor
waarden van ambtenaren en trendvolgers 
en op de collectieve voorzieningen van 
netto 20 miljard in 4 jaar, tegenover een 
winstexplosie bij m.n. de grote onderne
mingen). 

Slechts in dit politieke kader is te begrijpen 
waarom en hoe de bureaucratie niet is te
ruggedrongen maar haar tentakels steeds 
dieper in het leven van grote groepen men
sen vastzet. Het gaat niet alleen om een fi
nanciele operatie, de bevolking moet weten 
en voelen dat economisch herstel diepe in
grepen nodig maakt. De ontmanteling van 
de verzorgingsstaat en de overgang naar 
een "zorgzame samenleving" gaat niet zo
maar. 
Die verzorgingsstaat werd gekenmerkt 
door een langdurig en moeizaam opbou
wen van iets wat de kern ervan uitmaakt: 
afdwingbare rechten met het oog op een 
voor iedereen gegarandeerde bestaansze
kerheid. 
Dat stelsel penetreren teneinde daaruit zo 
maximaal mogelijk gelden te persen brengt 
met zich mee dat elk aspect ervan onder de 
loep en in de greep van de overheid komt. 
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En daarmee komt de kern van het stelsel 
zelf onder vuur te liggen: in plaats van alge
mene normen op grond waarvan iedereen 
kon weten waarop hij of zij aanspraak kon 
maken (afdwingbare rechten) wordt ieders 
leven tot in detail in kaart gebracht teneinde 
zo minimaal mogelijk aanvullend daarop 
overheidsvoorzieningen ter beschikking te 
stellen. Een collectief recht wordt weer tot 
individuele gunst. En bij gunst hoort onlos
makelijk dat iedereen er goed van door
drongen moet zijn dat het een gunst is. Bu
reaucratie, in termen van een stelsel van re
gels en interventies heeft op deze wiJze al
tijd een dubbele werking. 
Het is niet alleen het directe doel waarop 
die regels en interventies gericht zijn, het is 
ook een vorm van disciplinering die erop 
gericht is dat de mensen die lijdend voor
werp zijn van die regels en interventies zich 
het doel ervan als het ware eigen maken. 
De bemoeizucht, de steeds verder gaande 
penetratie van het staatsapparaat in de wij
ze waarop mensen leven en samenleven, 
de bedreiging die daarvan uit gaat, is niet 
alleen een min of meer ingewikkelde geld
klopperij, het is ook een constant hameren 
op de regeringsboodschap: iedereen die 
meer gebruik maakt van overheidsvoorzie
ningen dan strikt en minimaal i.v.m. zijn of 
haar persoonlijke leven nodig is, is een pro
fiteur en komt in botsing met het heilig 
staatsdoel: ruimte voor de markt. 
Het is de paradox van bureaucratie in een 
kapitalistisch stelsel: ruimte maken voor 
de marktsector, voor het vrije spel van 
maatschappelijke krachten, gaat gepaard 
met een ongekende staatsbemoeienis met 
iedereen die door deze regering niet tot de 
marktsector (wat een eufemistische aan
duiding is van het begrip ondernemers) 
wordt gerekend. 
De staat treedt terug voor de ondernemers 
en gaat daarbij zonder blikken of blozen op 
de tenen staan van iedereen die daartoe 
niet behoort en die dacht dat de staat vóor 
hen stond om hen te beschermen. 

Marius Ernsting 
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MOSKOU-SEBASTOPOL
TASJKENT 
Ons bezoek aan de Sowjet-Unie duurde 
een maand en viel samen met de omvang
rijke veranderingen, die er onder de nieuwe 
leiding van Gorbatsjow van stapel begon
nen te lopen. Een interessanter reismo
ment was nauwelijks denkbaar. Wij willen 
in dit artikel daarvoor een aantal persoon
lijke ervaringen en waarnemingen combi-

Moskou 

De hoofdstad van de Sowjet-Unie is een 
van de grootste steden ter wereld. De onaf
gebroken rijen gebouwen, de satellietste
den a la Bijlmermeer, de brede boulevards, 
het drukke auto-, metro- en busvervoer ge
ven een meer imponerende dan gezellige in
druk. De bewoners zijn goed gekleed, de 
theaters, bioscopen en boekwinkels stamp
vol. Het gaat er allemaal gemoedelijk en 
netjes toe. De straten zien er schoon uit en 
de vele parken zijn goed onderhouden. De 
enkele nog resterende krotwijken worden 
opgeruimd en tot diep in de binnenstad ta
kelen de hijskranen geprefabriceerde flat
onderdelen omhoog. Het Kremlin en het 
Rode Plein zijn interessanter en uitgebrei
der dan we ons hadden voorgesteld. De 
metropool wordt door anderhalf miljoen be
zoekers per dag overstroomd. 

Opvallend 

Een opvallende tekortkoming is ongetwij
feld het gebrek aan service aan de bevol-

neren met achtergrondgesprekken, die we 
met communisten uit de Sowjet-Unie 
hadden. Leden, die over het algemeen aan 
de "basis" werken. Ook een aantal kritische 
beschouwingen, die de laatste maanden 
in dat land zijn gepubliceerd willen we 
daarbij betrekken. 

Politieke reisnotities 

king-en dat eigenlijk op alle terreinen van 
het maatschappelijk leven. Of het nu gaat 
om woningonderhoud, autoreparatie, café
en restaurantvoorzieningen, telegram- en 
pakketpost bij de PTT. Het duurt allemaal 
eindeloos lang, loopt gebrekkig en is voor
zien van overbodige bureaucratie. 
Gebrek aan goederen lijkt er niet te zijn. 
Zelfs auto's zijn nu zonder wachttijd met
een te koop. Nergens werd ons gevraagd 
om zwart geld te wisselen. Maar dat neemt 
niet weg dat de winkelvoorzien1ng, de me
thode van verkoop zonder meer achterlijk 
genoemd mag worden. In een omslachtig 
systeem wordt de koper in spe eerst ge
vraagd, wat hij wil hebben. Als dat vastge
steld is, wordt op dit artikel een bon uitge
schreven. Met die bon weer wachten aan 
de kassa. Betalen en dan weer wachten om 
het produkt af te laten halen. Gebrek aan 
groot geld, rekenen met telramen maakt 
het geheel er ook niet aantrekkelijker op. 
Alhoewel de rijen wachtenden bij de 
schaarse. onverzorgde winkels over het al
gemeen zijn verdwenen wordt er, voor een 
ieder zichtbaar, in de detailhandel veel tijd 
en arbeidskracht verknoeid. 
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Verkoop-cultuur 

Wat zich in de winkels afspeelt is in wezen 
een micro-projectie van de grote proble
men, die de Sowjet Unie op dit moment wil 
gaan overwinnen. Een oppervlakkige be
oordelaar komt tot de conclusie, dat met 
een paar eenvoudige maatregelen veel di
rect verbeterd zou kunnen worden. Soms is 
dat zo. maar de problemen liggen dieper 
verborgen en zijn ingewikkelder. Gorba
tsjow heeft gewezen op het ontbreken van 
een "verkoop-cultuur" in de Sowjet-Unie, 
maar wel in samenhang met reeksen ande
re vraagstukken. Overal werden we tijdens 
onze reis geconfronteerd met een opmerke
lijke belangstelling voor de verklaringen, 
maatregelen, toespraken en TV-interviews 
van de nieuwe leiding. Uit dit gebeuren, uit 
de vele daarmee samenhangende gesprek
ken komt dit beeld naar voren: De Sowjet
Unie lijkt concrete pogingen in het werk te 
stellen om uit een crisisachtige stagnatiepe
riode weg te breken. Bij deze conclusie, die 
straks verder onderbouwd wordt, willen we 
toch twee slagen om de arm maken. In de 
eerste plaats zijn alle persoonlijke waarne
mingen beperkt, de gevoerde gesprekken 
vriJ willekeurig en de gelezen documentatie 
oncontroleerbaar en moeten we bij het le
zen daarvan op een zekere onderlinge logi
ca afgaan. Maar in de tweede plaats laat 
het zwart maken van een recent verleden 
de weg open om het heden en de toekomst 
helderder voor te stellen. Wel dringt dan de 
vraag telkens op "Waarom hebben we dit 
niet vijf jaar geleden duidelijker gehoord?" 

Stagnatie 

Tot rond 1970 ging het economisch gezien 
over het algemeen crescendo. De produktie 
in het socialistische plansysteem groeide 
regelmatig, de ergste na-oorlogse noden 
waren grotendeels overwonnen. De levens
standaard klom langzaam en geleidelijk 
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omhoog, mede als gevolg van explosieve 
ontwikkelingen in het buitenland. In het be
gin van de zeventiger jaren begon zich een 
economische stagnatie af te tekenen. Hier 
en daar werd zelfs een zekere achteruit
gang genoteerd. Een dieptepunt werd be
reikt tegen het einde van de Breznjew-pe
riode. De Sowjet-Unie was in een gevaarlij
ke crisisachtige toestand terecht gekomen. 
Er was een tekort aan voedsel en goede
ren. De rijen wachtenden voor de winkels 
werden langer en langer. 
Hoe kon deze situatie ontstaan? Er zijn 
vele factoren nodig om een land als de 
SowJet-Unie zo in het ongerede te brengen. 
Nemen we eerst de industriele ontwikke
ling. Oorspronkelijk kon de industrie zich 
vriJ onbelemmerd uitbreiden op basis van 
steeds meer fabrieken, steeds meer machi
nes, steeds meer arbeiders in het produk
tieproces. Deze weinig inventieve opzet 
stond bol van automatisme en bureaucratie 
en stootte in het afgelopen decennium op 
groeiende interne onmogelijkheden. Deze 
methode van industrialiseren leidde tot ver
spilling, gebrek aan kwaliteit, sleur en daar
door tot een geringe of zelfs negatieve ren
tabiliteit. Als gevolg daarvan daalde het 
fonds voor nieuwe investeringen met het 
jaar. Ook de bovengenoemde loonontwik
kelingen in de S.U. droegen daartoe bij. Een 
groeiend gebrek aan arbeidskrachten 
vormt de tweede oorzaak van de stagnatie. 
Er is biJna geen ruimte meer om arbeids
krachten van het platteland weg te trekken. 
De Sowjet-Unie heeft nu al honderden ver
rassend grote steden en een uitgedund 
platteland. Bovendien is het algemene ge
boortecijfer in de Sowjet-Unie fors gedaald. 
Daar boven op doet zich in het begin van de 
tachtiger jaren een 2e demografisch schok
effect voelen, waarvan de wortels in de 
mensenvernietigende oorlog 41-45 gezocht 
moeten worden. In de komende viJf-jaren
plannen wordt rekening gehouden met een 
daling van het aantal beschikbare arbeids
krachten van niet minder dan 8 miljoen. 
Anderzijds zal in dezelfde periode het aantal 



Politiek en Cultuur 379 

En i ge ei jfers betreffende groei per vijf ·j arenplan 1) 
uitgedrukt in procenten 

investeringen 
produktie van energie en 
grondstoffen 
aantal werkers in de 
produktie 

gepensioneerden verdubbelen en later zelfs 
verdrievoudigen. 1

) 

Naast een gebrek aan investeringsmiddelen 
en arbeidskrachten werd in de loop van de 
zeventiger Jaren ook het energie- en grond
stoffenvraagstuk steeds nijpender. Voor
dien leek alles botertje tot de boom. Maar 
de voorraden in het Europese deel van de 
Sowjet-Unie raakten uitgeput en de mijn
en boorinstallaties waren verouderd. 
De exploitatie van de bijna onuitputtelijke 
voorraden grondstoffen en energie in West
Siberie en Centraai-Azie werd ter hand ge
nomen, maar vergde zeer forse investerin
gen. De noodzakelijke verhoging van 
grondstoffen- en energieprijzen tastten de 
rentabiliteit van de bestaande industrie ver
der aan. De investeringsfondsen daalden 
verder. 
Een reeks mislukte oogsten, deels veroor
zaakt door droogte, deels door ongelnte
resseerdheid en gebrekkige organisatie, 
voltooide het stagnatiebeeld. 

Pogingen om het getij te keren bleven on
der het bewind van Bresnjew steken in 

1. ··Een strategie ter versnelling van de soc1aal eco
nomische ontwikkeling."" Abel AganbegJan, voorzitter 
van de commissie ter bestudenng van de produktie
krachten bij de academie van wetenschappen 
van de USSR. 

9e5jplan 10e5 J plan 11e 5jp!an 
1971-75 1976-1980 1981-1985 
43 28 16 

25 10 7 

6 4 2 

sleur en onverschilligheid. Het alcoholisme, 
het absenteïsme in bedrijven en de stagne
rende goederenaanvoer werkten een alge
meen pessimisme in de hand. Deze cri
SISachtige omstandigheden gingen gepaard 
met een toenemende druk van het Ameri
kaanse imperialisme. Het plaatsen van 
kruisraketten in West-Europa, het willen in
troduceren van neutronenwapens en van 
een Star-Warsysteem-dat alles betekent 
naast een levensgevaarlijke oorlogsdrei
ging ook ondermijning van het socialisti
sche economische systeem. 
Verscherpte handelsboycot, een goederen
embargo en de invloed van de wereldcrisis 
in het kapitalistische systeem werkten aan 
dat alles mee. 

3e lndustriele revolutie 

Een sterk achtergebleven leiding met leeftij
den tussen de 70 en 80 jaar was niet in 
staat de maatschappelijke ontwikkeling 
nieuwe impulsen te geven. In de kapitalisti
sche wereld begon zich in de zeventiger ja
ren de derde industriele revolutie door te 
zetten. Nieuwe technologieen enerziJdS, an
derszijds massawerkloosheid met grote 
geestelijke en materiele verarming. In d1e 
periode heeft de socialistische economie de 
kans voorbiJ laten gaan om haar superiori
teit te bewijzen door aan te tonen dat ze 
de bevolking een boeiend en hoog ontwik
keld materieel en cultureel leven zou kun-
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nen bieden, gebaseerd op geavanceerde 
techniek en onder vermijding van de demo
raliserende verschijnselen, inherent aan het 
kapitalistische systeem. De nieuwe leiding 
in de Sowjet-Unie wil deze achterstand in 
betrekkelijk korte tijd opheffen. 

In Westerse publicaties werd het optreden 
van de Gorbatsjow-leiding veelal vergele
ken met de vliegende start van Chroetsjow 
en Breznjew destijds. Beide voorgangers 
waren ook veelbelovend begonnen en lie
pen na enige tijd dood in logge starheid. 
Deze vergelijking gaat o.i. echter niet ge
heel op. De maatregelen die nu worden 
voorgesteld, maken een evenwichtiger en 
complexere indruk. Het gehele scala van 
problemen is onder de loupe genomen en er 
is een samenhang tussen alle gelanceerde 
maatregelen die de crisis moeten gaan op
lossen. Bovendien zijn drastische verande
ringen nu echt onontkoombaar geworden 
en is het zo dat "de positie van het socialis
me in de hedendaagse wereld" afhangt van 
het slagen van de voorgestelde maatrege
len. 

Kader 

Wat wil de nieuwe leiding nu veranderen? 
Een eerste reeks maatregelen heeft betrek
king op het menselijk gedrag, op het inzet
ten van nieuwe kaders. Op dit gebied is al
les al volop in beweging. 
De onder Andropow reeds ingezette actie 
voor verhoging van de arbeidsdiscipline, 
een betere koppeling tussen materiele be
langen en prestaties, de bestrijding van ab
senteïsme en alcoholmisbruik kunnen bij 
deze rubriek worden ondergebracht. Cor
ruptie wordt zwaar aangepakt en zeer 
oude, onbekwaam geworden kaders wor
den gepensioneerd. Tegelijkertijd wordt in 
de pers de nadruk gelegd op de belangrijke 
prestaties die deze oude kameraden in het 
verleden hebben geleverd en er wordt kri
tiek uitgeoefend op hen, die deze gepensio-
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neerden de rug toe keren. De vervanging 
lijkt te geschieden op een rustige, even
wichtige, maar ook wat meer humane ma
nier. De doorbraak van een jonger, hoog 
gekwalificeerd kader, dat de moderne pro
blemen beter onderkent, zet zich overal 
door. 

Organisatie 

Een tweede serie maatregelen moet ge
zocht worden in de sfeer van de organisa
tie. De ministeries zullen drastisch worden 
afgeslankt en zich uitsluitend mogen bezig
houden met algemene planning. De strak
ke, vrij gedetailleerde regelgeving wordt op
geheven en de mogelijkheden voor initiatie
ven van bedrijven zelf zullen aanmerkelijk 
worden uitgebreid. Daartoe zal ook een 
groter winstaandeel voor eigen investerin
gen bij de bedrijven achterblijven. Ook gro
tere bevoegdheden voor verschillende ray
ons en republieken staan op de agenda. 
Bepaalde planningsmethoden en samen
werkingsvormen, zoals die o.a. in de DDR 
ontwikkeld zijn, zullen ook in de SU van 
toepassing worden gebracht. 
De derde serie maatregelen heeft betrek
king op zuinigheid met grondstoffen en 
energieverbruik. Berekeningen van de Aca
demie van Wetenschappen van de USSR 
hebben aangetoond dat onder de huidige 
omstandigheden afval- en energie-arme 
produktie vele malen rendabeler is dan het 
voortzetten van industriele uitbreiding op de 
oude voet. Ook het gebruik van tot dusver 
als waardeloos geldende afvalstoffen zal 
worden gestimuleerd. 

Privé sector 

Het vierde complex maatregelen berust op 
het versterken van de private landbouw, 
kleintransport en kleinhandel. Niet dat deze 
sector sneller zal groeien dan de socialisti
sche sector, maar er gaat in twee richtingen 
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een positieve werking van uit. In de eerste 
plaats een directe verbetering van service
verlening aan de bevolking, maar in de 
tweede plaats maakt deze private ontwik
keling geld vrij voor investeringen in de mo
derne industrie. 
Is dat alles voldoende? De nieuwe leiding 
ontkent dit ten stelligste. Ze stelt terecht 
vast dat al deze maatregelen een beperkte 
werking hebben. Het allerbelangrijkste 
wordt geacht de ontwikkeling van de mo
derne wetenschap en haar toepassing in de 
industrie. Daar wordt m.i. terecht de bottle
neck gezocht. Laser-techniek, micro-elec
tronica, geavanceerde computers, bio-che
mie, moderne informatica, het is allemaal 
intellectueel ontwikkeld in de USSR. Maar 
de toepassing gaat gebrekkig, stagneerde 
en is veel te gering van omvang. Een ambi
tieus plan voor modernisering van de oplei
ding en het invoeren van computers op de 
scholen is al in gang gezet. Er is schreeu
wende behoefte aan hoog gekwalificeerde 
arbeiders en technici. Het streven is ook om 
zogenaamde WPV's (wetenschappelijke en 
produktieve verenigingen) op te richten. 
Academische studies, onderzoeksbureaus, 
proeflaboratoria en grote bedrijven werken 
daarbij samen aan de modernisering van de 
industrie. Alleen langs deze weg kan het te
kort aan arbeidskrachten en investerin
gensmiddelen worden opgelost en kan de 
rentabiliteit van de bedrijven ook op langere 
termijn worden veiliggesteld. Alleen zo kan 
een stabiele basis voor een hoog ontwik
kelde socialistische economie worden gere
aliseerd. 

Sebastopol 

We hebben de boeken gelezen, de films ge
zien. Wij kennen de cijfers over de immense 
verwoestingen, die de nazi's in de Sowjet
Unie tijdens de tweede wereldoorlog heb
ben aangericht. Toch brengt een bezoek 
aan een van de slagvelden bij ons opnieuw 
diepe emoties te weeg. Het "zelfzien" geeft 
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een extra dimensie aan alles wat we op 
schrift al wisten. Sebastopol is een van de 
heldensteden in de Sowjet-Unie. Het is de 
oorlogshaven van de Zwarte Zeevloot De 
Hitierlegers hadden zich bij de bezetting 
van de Krim tot taak gesteld de vesting in 
enkele dagen onder de voet te lopen. Het 
werden 250 dagen en nachten van onafge
broken gevechten. Toen er geen kogels en 
matrozen meer waren, viel de vesting in 
handen van Hitler, die er 18 maanden zetel
de. Het grote Sowjet-tegenoffensief, dat na 
de val van Stalingrad in beweging werd ge
zet, bevrijdde de Krim en leidde tot de hero
vering van Sebastopol in enkele dagen. Na 
afloop van de gevechten waren er nog geen 
tien huizen en bomen over. 

Via een zonnig dal met eindeloze druiven
velden bereiken we de Sapunheuvel, waar 
een indrukwekkend panorama van de slag 
om Sebastopol staat opgesteld. Om het 
panoramagebouw heen staan tanks, stuk
ken geschut, de bekende katuscha's, pant
serwagens en ander materiaal uit de 2e we
reldoorlog. Uit alle delen van de Sowjet
Unie komen de bezoekers, die dit herden
kingscamplex beklimmen. De meesten heb
ben bloemen bij zich. Die worden als 
symbool van eerbied voor de gevallenen in 
de lopen van het geschut gestoken of voor
zichtig op de pantserplaten van de tanks 
neergelegd. Wij kijken over de vallei heen. 
Een gids naast ons vertelt, dat hier na de 
bevrijding vier ton(!) staal per m2(!) moest 
worden verwijderd. Honderdduizenden ko
gels, granaten, handgranaten, stukgescho
ten tanks, stukken geschut en voertuigen 
vormden een dikke laag over het gehele 
landschap. De grond is tot een diepte van 
één meter volledig afgegraven, anders was 
er geen druiventeelt meer mogelijk. 
De stad zelf heeft al weer 380.000 inwo
ners. De witte flatcomplexen en het grote 
aantal aangeplante bomen geven haar een 
fleurig, wat zuidelijk karakter. Behalve in de 
oorlogshaven, mag overal gefotografeerd 
worden. In de stad zelf staat een indruk-
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wekkend oorlogsmonument. Om het kwar
tier wordt de wacht door jonge leerlingma
trozen afgelost. Straf, gedisciplineerd en 
met ernstige gezichten komen enkele JOn
gens en meisjes elke vijftien minuten aange
marcheerd. Jaar in jaar uit. 

Vredeswil 

En dat beeld van oorlogsmonumenten, van 
herdenken, van bloemen leggen (vooral ook 
tijdens bruiloften) geldt voor het gehele 
westen van de Sowjet-Unie. De geest van 
anti-fascisme, van anti-oorlog wordt op een 
overweldigende wijze levend gehouden. De 
wil om in vrede met iedereen te leven, dringt 
zich ook aan de meest kritische bezoeker 
onweerstaanbaar op. 
Tegelijkertijd zit daar ook de angst voor 
een herhaling van juni 1941 in verborgen. 
Een angst die tot overtrokken maatregelen 
heeft geleid en die naar onze inzichten niet 
veel meer met de werkelijkheid van de tach
tiger jaren te maken heeft. Ook dat dringt in 
de Sowjet-Unie door. Gorbatsjow stelde in 
een interview met een Amerikaanse krant, 
dat het toch bekend moest zijn, dat zowel 
de USSR als de USA in staat waren om 
vanuit satellieten de nummerplaten van de 
auto's op elkanders grondgebied te foto
graferen. Zulke uitspraken stellen overtrok
ken voorschriften in een wat merkwaardig 
daglicht. 

Enkele voorbeelden. 
Tot voor kort mocht Sebastopol door bui
tenlanders helemaal niet bezocht worden. 
Wij hebben zelfs kaarten onder ogen ge
had, waarop de stad niet eens voorkomt' 
De wegen er naar toe waren door militairen 
afgezet. Wij fotografeerden een meisje, 
maar de moeder werd verboden haar adres 
af te geven. Correspondentie met het bui
tenland is vanuit deze stad taboe! 
Na zeven uur 's avonds mag niemand 
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meer in zee zwemmen en na elf uur mag 
niemand meer op het strand lopen. Toeris
ten die per auto de Sowjet-Unie willen be
zoeken hebben maar een zeer beperkt we
gennet tot hun beschikking. Daar buiten 
mag niet gereden worden. Toen we een 
foto wilden maken van de metro in Tasjkent 
ontstond er tussen twee begeleiders een 
discussie of dit was toegestaan. Het bleek 
sinds kort mogelijk. Er is veel versoepeld in 
de Sowjet-Unie. Maar in de high-techwereld 
anno 1985 zijn vele verouderde veiligheids
voorschriften in ambtelijke traagheid over
eind gebleven. 

Tasjkent 

TasJkent is een milJoenenstad, die sinds de 
aardbeving van 1966 ultramodern is opge
bouwd. Het is niet alleen de hoofdstad van 
Oesbekistan, maar eigenlijk het centrum 
van geheel Centraai-Azie. Dit gebied vormt, 
met West-Siberie, een zwaartepunt in de 
economische ontwikkeling binnen de Sow
jet-Unie. Er is een behoorliJke welvaart, een 
groot wetenschappelijk potentieel (Nowosi
birsk e.o. is eenuniversiteits-en onder
zoekscentrum met 2,5 miljoen inwoners). 
De energievoorraden zoals steenkool en 
witte steenkool, olie en vooral aardgas zijn 
er biJna onuitputteliJk. Metallurgische 
grondstoffen worden in grote hoeveelheden 
gewonnen. Er wordt voldoende katoen ver
bouwd om de gehele bevolking van de 
Sowjet-Unie te kleden (7 miljoen ton). Gelei
delijk verschuift de grondstoffen- en ener
giebasis van de Sowjet-Unie naar dit ge
bied. Ook de voedselvoorziening zal hier 
een solide basis moeten krijgen. Naast de 
zestig miljoen eigen bewoners zal van hier 
uit straks ook de rest van de Sowjet-Unie 
van voedsel en voedergranen moeten wor
den voorzien. 

Sibaral project 

Hierbij staat het zogenaamde Sibaralpro-
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ject centraal. Waarschijnlijk gaat het hier 
om het grootste bouwwerk, dat de mens
heid deze eeuw tot stand kan brengen. Het 
betreft de aanleg van een kanaal van 2250 
kilometer lengte, 200 meter breedte en een 
diepte van 15 tot 20 meter. Het kanaal takt 
een deel van het water van de rivier de Ob 
af, gaat Zuid-Westwaarts door steppe en 
woestijngebieden in de richting van het 
Aralmeer, dat jaar in jaar uit verder op
droogt. Het kanaal is weliswaar bevaarbaar, 
maar het gaat hierbij vooral om tientallen 
km 3 water die een op zichzelf vruchtbaar 
gebied moeten bevloeien. Niet minder dan 

50 tot 60 miljoen ha grond, zon-overgoten, 
kunnen met behulp van irrigatie zeker 2 
oogsten per jaar opleveren. Het kan er toe 
bijdragen de SU onafhankelijk te maken 
van de import van voedsel en voedergra
nen. Het kan de daar snel groeiende bevol
king voorzien van nieuwe arbeidsterreinen. 
De CPSU heeft vorig jaar opdracht gegeven 
om het ontwerp voor dit kanaal te voltooien. 
Aan het eindrapport zullen meer dan 150 
instituten hun bijdrage leveren. 

Er komt nog al wat kijken bij het Sibaral
project. Pompstations moeten het 
water 110 meter omhoog pompen. Vele 
stuwdammen, stuwmeren en krachtcentra
les zullen worden aangelegd. Evenals pak
huizen en silo's. Er moeten autowegen ko
men en honderden dorpen en stadjes zullen 
1n volkomen verlaten kleiwoestijnen uit de 
grond moeten worden gestampt. Maar er 
komen ook nauwkeurige studies over kli
maatveranderingen, over vissterfte en het 
gedrag van het wild, over de ontwikkelingen 
in de noordelijke taiga, de dennenbossen 
en het water van de Poolzee. Zal door ver
damping van het aangevoerde water in de 
hete woestijngebieden niet een verzilting 
van de grond ontstaan? Tijdens de vele ge
sprekken, die we met Oesbeekse kamera
den hebben gehad, klonk naast enthousias
me ook een kritische ondertoon door. Ook 
hier komt het vraagstuk van extensieve of 
intensieve groei weer om de hoek kijken. 
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Juist intensivering staat op dit moment in 
de Sowjet-Unie centraal. Past een dergelijk 
project daarin? 

Op het tentoonstellings-en jaarbeursterrein 
van Tasjkent worden we door de vice-mi
nister van Waterstaat van Oesbekistan 
rondgeleid. We brengen daarbij ook een be
zoek aan een Nederlandse stand. Een 
grappige ontmoeting, duizenden kilometers 
van huis. De Nederlanders exposeerden 
daar technische methoden, waarbij met 30 
procent minder water een hogere katoen
oogst kon worden bereikt. Wij vroegen of 
er goede zaken gedaan werden. "Ze moe
ten wel," was het antwoord. "Ze hebben 
gebrek aan water en wij kunnen ze helpen.·' 
De Nederlandse technici vonden hun be
zoek aan de irrigatiebeurs in Tasjkent zeer 
vermoeiend. "Je weet nooit of er een kal
ehosboer of een minister binnenkomt. Je 
moet altijd alert zijn. Er is een brede alge
mene ontwikkeling, alhoewel het top ni
veau tegenvalt." Aldus onze specialisten in 
moderne irrigatieverbeteringsmethoden. 

Keuze 

Ook hier openbaart zich het zelfde pro
bleem. Gaat het om steeds meer stuwdam
men, stuwmeren en maagdelijke gronden of 
om intensivering van het bestaande agrari
sche areaal? De landbouw is er zeker niet 
achterlijk. Wij hebben gez1en hoe uitgebrei
de katoen-oasen voorzien zijn van compu
tergestuurde irrigatiesystemen vol ingenieu
ze pompinstallaties, sluizen en waterreser
voirs. Ook de bestrijding van verzilting door 
middel van verticale irrigatie is geautomati
seerd. Honderdduizenden capilaire buisjes 
halen het diepe grondwater omhoog en vul
len het water van irrigatiekanalen aan. Me
loenen groeien in de gloeiend droge woes
tijn. Stekjes en zaadjes werden in afgesne
den woestijngras gedeponeerd. Dit gras 
zuigt met zijn 45 meter diepe wortels het 
water uit de grond en doet de meloenen tot 
rijping komen. 
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Wat zal er straks beslist worden? Ten gun
ste van de grootschalige als-maar-uitbrei
ders, of zullen de aanhangers van intensi
vering van de bestaande landbouwgronden 
het winnen? Nog belangrijker is de vraag of 
de centrale instanties straks bereid zullen 
zijn om tientallen milj3rden roebels te inves
teren in het Sibaral-projekt, dan wel of ze 
zullen besluiten prioriteit te geven aan de 
ontwikkeling van micro-electronica, compu
ters en bio-chemie. 

Volop beweging 

Sinds enkele jaren is de Sowjet-Unie weer 
volop in beweging. Een nuchtere buiten
landse politiek toont meer soepelheid, 
houdt meer rekening met de gevoelens die 
in het Westen leven en werkt daar op _in. 
Een politiek die aanknopingspunten biedt 
om de verstarde Oost-West verhoudingen 
te doorbreken. Maar ook de binnenlandse 
vraagstukken lijken met nieuwe dynamiek 
te worden aangepakt. De doorbraak van 
goed ontwikkelde, JOngere kaders kan veel
belovend zijn. De voorgestelde veranderin
gen op economisch, organisatorisch, peda
gogisch en wetenschappelijk gebied maken 
een complexe en adequate indruk. Hoopvol 
is ook de interesse en het enthousiasme, 
die we bij jonge mensen over deze nieuwe 
aanpak hebben bemerkt. De vrij ambitieuze 
plannen, om de levensstandaard in de 
Sowjet-Unie nog deze eeuw te verdubbe
len, om de groei van het nationale inkomen 
per Jaar op 5 procent te stellen, hebben 
aanvankelijk veel sceptische commentaren 
in de Westerse pers opgeleverd. Nu de con
touren van vele nieuwe maatregelen in de 
Sowjet-Unie zichtbaar worden, verandert 
de toonzetting. Terwijl in het kapitalistische 
deel van de wereld alleen maar meer werk
loosheid en verarming wordt voorspeld, 
kriJgen de Nederlandse commentaren over 
de nieuwe vijfjarenplannen in de Sowjet
Unie iets badinerends. In de geest van 
"'Niets nieuws onder de zon. Het zal wel 
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lukken, maar stelt niet veel voor". Wat kun
nen onze verwachtingen zijn over deze 
nieuwe ontwikkeling in de Sowjet-Unie? Wij 
plaatsen enkele vraagtekens. Van vele zij
den werd ons gewezen op het omvangrijke 
probleem van de sterk verouderde midden
kaders, zowel in de CPSU zelf als in de lei
ding van het produktieproces. De verande
ring- aan de top was èen zaak, maar de 
desinteresse en het gebrek aan hoge kwali
ficatie van de middenkaders zou een veel 
groter probleem vormen. Ook verkrampt 
optreden tegenover agressief Amerikaans 
gedrag in de wereldarena zou het vernieu
wingsproces kunnen afremmen. Het begrip 
""voorhoederol" van de CPSU heeft, zoals 
we in zeer veel gesprekken hebben moeten 
vaststellen, een tendens om politiek los van 
grote bevolkingsgroepen te opereren, ja 
deze zelfs hier en daar met een zekere vrees 
~egemoet te treden. Hoe weloverwogen de 
meeste maatregelen en personele verande
ringen ook mogen zijn, de hoofdrichting is 
voorlopig toch nog van boven naar bene
den. BestriJding van alcoholmisbruik. Uit
stekend. Maar om van de ene op de andere 
dag een praktische drooglegging te organi
seren lijkt een weinig overtuigende metho
de. Ook maatregelen om tijdens het Wereld 
Jeugd Festival de Sowjet-jongeren tegen 
""decadente westerse invloed" te bescher
men komen op ons nogal vreemd over en 
getu1gen niet van een groot vertrouwen in 
de eigen Jeugd of in d1e van elders I 

In eigen hand 

De nieuwe leiding heeft gesteld dat de aan
trekkelijkheid van het socialisme gevonden 
moet worden in een superieure economi
sche ordening, in de mogelijkheden om de 
bevolking van een hoog materieel en cultu
reellevenspeil te voorzien. Dat was al een 
opvatting van Lenin. Toch zal daar ook een 
vriJe ontplooiing van de mens bij betrokken 
moeten worden. Een vriJe ontwikkeling van 
de pers; een werkelijke mogelijkheid, om 
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zich rand vele belangen en vraagstukken te 
kunnen organiseren en macht te ontwikke
len. Aileen dan zal het zo hoopvol in bewe
ging gezette proces niet doodlopen in nieu
we verstarring. Het privaat bezit van pro
duktiemiddelen is in de Sowjet-Unie opge
heven. Men heeft het er in eigen hand om 
grote successen te behalen. Het doorbre-
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ken van de wapenwedloop, het verhinderen 
van een sterrenoorlog en het verminderen 
van de internationale spanningen kunnen 
een positieve uitwerking op het gehele pro
ces uitoefenen. 

Max van den Berg 

Aan de lezers 
De problemen die de Communistische Partij 
de laatste jaren gekend heeft, zijn ook aan 
dit blad niet ongemerkt voorbijgegaan. Poli
tiek en Cultuur heeft de laatste jaren een 
vrij groat en in elk geval t e groat aantalle
zers verloren. Daarbij hebben ook andere 
factoren een rol gespeeld, zoals inkomens
achteruitgang biJ tal van lezers en het ont
breken van georganiseerde werving. 
Politiek en Cultuur is een blad van de CPN. 
De redactie streeft er naar, de inzichten van 
de Communisitsche Partij zo goed mogelijk 
weer te geven en de grate maatschappelij
ke strijdpunten zo grondig mogelijk te be
handelen. Ons blad mag zich verheugen in 
een aanzienlijk aantal (vrijwillige) medewer
kers- vrouwen en mannen, arbeiders en in
tellectuelen. Ondanks het abonneeverlies 
van de laatste jaren blijkt herhaaldelijk, 
hoezeer Politiek en Cultuur gewaardeerd 
wordt door velen bij wie het streven naar 
een krachtige, verenigde en verenigende 
Communistische Partij voorop staat. 
Moeilijkheden enerzijds, mogelijkheden an
derziJdS. 
Politiek en Cultuur bliJft voortbestaan, maar 
a an een zekere inkrimping valt niet te ont
komen. In 1986 zal daarom (zoals eerder 
het geval is geweest) ons blad eens in de 
twee maanden verschijnen. 
Een zekere teruggang in de actualiteit
tach al een probleem biJ een maandblad- is 

daarbij onvermijdelijk. Om dit verlies al
thans gedeeltelijk goed te maken in de 
vorm van verscheidenheid en grondigheid, 
zal elk nummer meer pagina's bevatten dan 
tot nu toe het geval is geweest. Doordat de 
abonnementsprijs gelijk blijft hopen wij op 
deze manier het financiele tekort op onze 
uitgave belangrijk te verminderen. 
Een andere wijziging is, dat Politiek en Cul
tuur voortaan gaat verschijnen onder de 
verantwoordeliJkheid van de stichting "Poli
tieke vorming CPN". 
Reeds in het afgelopen jaar heeft ons blad 
een nauwe binding gehad met het zgn. 
scholingswerk van de partij, doordat het als 
artikelen inleidingen heeft gepubliceerd die 
op centrale cursus-bijeenkomsten waren 
gehouden. De nu geschapen constructie is 
een voor de hand liggende. 
De redactie spreekt de hoop en de ver
wachting uit, niet aileen dat de huidige le
zers van Politiek en Cultuur ons blad ook in 
de komende tijd trouw zullen blijven -maar 
dat zij bovendien een handje zullen helpen 
bij het verbreden van de verspreiding van 
ons blad. WiJ voor ons zullen er naar stre
ven Politiek en Cultuur zo boeiend en strijd
vaarig te maken, dat onze lezers de wer
ving ervoor als een vanzelfsprekendheid 
zullen zien. 

Redactie Politiek en Cultuur 
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Carel Porcelijn, die a/s musicoloog eerder 
aan ons blad meewerkte (zijn laatste bij
drage, in 1978, was gewijd aan de Finse 
componist Sibe/ius) heeft de redactie een 
artike/ gezonden over wat zijns inziens het 
bestaansrecht van de CPN is. Het stuk is 
een duide/ijke uitnodiging tot discussie. 
Oak a/ worden er binnen en door de redac
tie vraagtekens gezet bij een aanta/ stellin
gen van de schrijver, wij plaatsen het artikel 
graag. 

Redactie P en C 

ZIEN WE HET WEL ZITTEN? 

Een nogal vooraanstaand kaderlid van de 
CPN stelde mij de vraag of ik het nog altijd 
in een communistische partij zag zitten. Hij 
al jaren niet meer, zijn gedachten gingen 
in de richting van een grote volksbeweging 
of een soort linkse federatie. De Partij van 
de Arbeid was hem nog altijd te rechts. 
Ja! wat te denken van al die leden die het 
ook niet meer zagen zitten en bedankten, 
met inbegrip van prominente oud-functi
onarissen? En dan die oeverloze menings
verschillen? En het uitblijven van electoraal 
succes? En de teleurstellingen over Oost
Europa en het uiteenvallen van de wereld
beweging? En aile twijfels die rijzen aan op 
zijn minst bestanddelen van de oude ide
ologie? 
Nu, als ik eerlijk moet biechten: Ook ik zat 
lange tijd over a lies vruchteloos te kniezen 
en te tobben. Maar ik meen toch uit het 
stadium te zijn gekomen door op een 
gegeven moment alles principieel op een 
rijtje te zetten en ik zie niet in waarom mijn 
overwegingen niet ook voor anderen van 
belang kunnen zijn. 
Vandaar. 

Een discussie 

Een positieve betekenis heeft de partij nog 
altijd. 
Van aile linkse groeperingen hebben wij 
het hoogste bewustzijnsgemiddelde, door
werkend in een naar verhouding beter 
kader en betere Ieiding; een lager bewust
zijnsgemiddelde werkt door in zwakker 
kader en een zwakkere, zo niet slechte Iei
ding. 
Zo hebben wij nog altijd de meest pro
gressieve kamerfractie, rijker aan inititatief 
dan de anderen en functionerend als 
openbare kritiek. 
En een kleine linkse partij heeft hoe-dan-ook 
die betekenis, dat zij het I eden- ook kiezers 
- voor wie de Partij van de Arbeid ten 
enenmale te rechts is, mogelijk maakt 
politiek actief te blijven, wakker te blijven, 
in tegenstelling tot een oud-collega van 
me die destijds uit protest tegen de kolo
niale oorlog in lndonesie als PvdA-Iid 
bedankte- om daarna nooit meer aan 
politiek te doen, dus in slaap te vall en. Dit 
is een bestaansreden voor aile kleine pro-
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gressieve partijen, PSP, PPR, EVP- dus 
ook, niet in de laatste plaats, de CPN. 
Evenwel. We zagen vanuit diverse lagen 
van de bevolking beweging ontstaan, een 
groei naar links in de Partij van de Arbeid, 
hoezeer ook geremd door een rechtse 
Ieiding, een machtige vredesstrijd ook in 
kerkelijke kringen, en het ten tonele ver
schijnen van nieuwe progressieve forma
ties. Een pluriforme ontwikkeling vanuit 
diverse milieus met diverse geestelijke 
achtergronden en probleemstellingen
maar een groeiproces, dus een verhoging 
van het bewustzijnsgemiddelde. In onze 
partij viel echter een tegenovergestelde 
ontwikkeling te bespeuren: een crisis, een 
impasse, gevolg van een verlaging van het 
bewustzijnsgemiddelde. En ik hoop met 
deze bijdrage tegengas te kunnen geven, 
een impuls te geven in een andere richting, 
in de richting van een verhoging van het 
bewustzijnsgemiddelde. Maar dat vergt 
wei, dat we de oorzaak van onze dalende 
lijn klaar voor ogen zien. Naar mijn mening 
is die een zeer concrete. 

Voorhoede- achterhoede 

Onze oude theoretische inventaris: moeten 
we a lies handhaven? Moeten we het gehele 
marxisme-leninisme maar vergeten? Moe
ten we selecteren? Moeten we reviseren? 
HOE moeten we reviseren? Ziedaar een 
verrukkelijk grabbeltonnetje, zoek maar uit. 
Hou je a lies over, dan ga je in menig opzicht 
de mist in; hou je niks over, dan ga je met 
alles de mist in; en selecteer je en reviseer 
je niet goed, dan maak je ook blunders. 
Dit nu is voor een partijleiding een uiter
mate moeilijk vraagstuk. Maar ik kom hier 
wei op terecht; in deze problematiek ligt 
naar het mij wil voorkomen de hond be
graven. Volgens Lenin is een communisti
sche partij de voorhoede van de arbeiders
klasse. Oat is wei een mond vol; zijn aile 
communistische partijen altijd zulke feno
menale voorhoedes gebleken? En wat 
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moet je wei zeggen tegen onze eigen ar
beiders? 'Wij zijn jullie voorhoede en jullie 
zijn onze achterhoede'? Nu, dan kan je 
voor hen toch wei gaan fietsen, neem ik 
a an. 
Niet te handhaven dus. En de partijleiding 
verving dit voorhoedebegrip door het 
begrip 'initiatieven nemen'. Waarlijk een 
vrolijker geluid, is daar wat tegen? Maar 
hier zitten wei een paar kleine addertjes 
onder het gras. 
Allereerst verduistert dit 'initiatieven ne
men' het zicht op het fenomeen 'achter
hoede', iets wat je hoe dan ook hebt in 
iedere beweging. En waar kom je terecht 
als je een denkfout maakt en die niet corri
geert? Je gaat de mist in. Zo ging de door 
mij aangehaalde partijfunctionaris de mist 
in toen hij het in een communistische 
partij niet meer zag zitten en het oog richtte 
op een grote volksbeweging. 
lk wil hier niet filosoferen over al dan niet 
mogelijke fusies met anderen, in de toe
komst. Als ieder onderscheid wegvalt
geen enkel probleem. Maar dat is hier niet 
aan de orde. Wat is in essentie een grote 
volksbeweging als start? Een conglomeraat 
met een zwak bewustzijnsgemiddelde. 
Doorwerkend in zwakker kader en een 
zwakkere, zo niet slechte Ieiding. Daarin 
opgaan als je een partij hebt met een hoger 
bewustzijnsgemiddelde betekent de onder
gang ven een potentiele voorhoede, waar
bij het reele begrip strijdeenheid is uitge
hold tot formalistische administratieve 
eenheid. Het verschil dater nu eenmaal is 
tussen voorhoede en achterhoede houdt 
zeer wei in dat beiden hun eigen organisa
ties behouden; een betere Ieiding kan 
meer initiatieven nemen dan een zwakkere 
en dat bevordert waar het om gaat, de 
strijdeenheid. Die strijdeenheid verdraagt 
dan allerminst een administratieve eenheid, 
maar juist behoud van volledige autonomie 
van de partij met het hoogste bewust
zijnsgemiddelde, dus de partij die het 
meest in staat is voorhoedefuncties te 
vervullen. Daarmee wil ik geenszins bewe-



Politiek en Cultuur 

ren dat de CPN altijd voorhoede is of moet 
zijn. In een pluriform geheel is dan weer 
de een, dan weer de ander voorhoede. 
De CPN was voorhoede in de strijd tegen 
de neutronenbom; het IKV nam deze tunc
tie over bij de geweldige uitbouw van de 
'hollanditis' op Europese schaal; de PPR 
nam initiatieven op haar speciale gebied, 
het vraagstuk van de milieu-verontreini
ging. Wisselend dus; maar een groepering 
met het hoogste bewustzijnsgemiddelde 
kan het meest veelvuldig en stelselmatig 
voorhoede-functies vervullen en haar 
opgaan in een administratieve eenheid 
versterkt derhalve allerminst de strijdeen
heid. 

Bewustzijnsversterking 

De meest fundamentele fout die men 
maakte bij het vervangen van de voorhoe
de-achterhoede-conceptie door 'initiatieven 
nemen' is echter, dat men slechts het oog 
richtte op praktische taken van een 

optimale voorhoede. Zij heeft nog een 
wezenlijk andere taak, namelijk op ieder 
niveau, van hoog tot laag, in aile geledin
gen, binnen en buiten de partij, bewustzijn 
te versterken. 
Niet aileen praktische politiek moet worden 
uitgevoerd, ook moeten strijders worden 
uitgerust met een maximum aan inzicht. 
Uiteenzettingen zijn nodig, opheldering 
moet worden gegeven, denkimpulsen 
moeten doorwerken, alzijdig, stelselmatig, 
waar dan ook, bij wie we ook maar bereiken 
kunnen. Daarmee vormt men mensen die 
maximaal kunnen functioneren, vormt 
men nieuwe kaders. Doet men dat niet, 
dan is het onverbiddelijke resultaat prakti
cisme. En prakticisme- daar is de partij 
sedert jaren en jaren in vervallen en dat zie 
ik als DE oorzaak van de gehele misere. 
Progressieve mensen moeten niet aileen 
willen strijden, maar ook op hoger niveau 
leren denken. En wezenlijke aspecten van 
het marxisme zijn daarvoor onontbeerlijk. 
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Verslapt de aandacht hiervoor, dan verbur
gerlijkt de partij. Ziedaar de kern waar a lies 
omdraait, in onze gehele ontwikkeling. 
Oudere kaders kregen het een en ander 
mee in de Paul de Groot-tijd, waarin vee! 
werd gedaan om mensen inzichten bij te 
brengen, helderheid te verschaffen. Ook 
bij mij; maar van latere !eiders kreeg ik 
niets meer mee en uit de aard der zaak 
anderen evenmin. 

lnspiratiebron 

Voor me zitten Bram en Tineke. lk heb aan 
mijn linkerhand het poppetje Jan Klaassen 
en aan mijn rechterhand het poppetje 
Catrijn. lkzelf zit dus, duidelijk zichtbaar, in 
het midden. Waar anders? En Bram en 
Tineke mogen kiezen: met welk poppetje 
ga ik spelen? Met Jan Klaassen! Tot ze er 
schoon genoeg van krijgen, dus dan Catrijn! 
Om daar weer genoeg van te krijgen en 
weer Jan Klaassen te kiezen. 
De jaren verstrijken, Bram en Tineke wor
den groot en mogen echt kiezen, op de 
echte poppetjes Jan Klaassen en Catrijn. 
Ze gaan naar de stembus. Wie komen in 
de regering? Nu, er zijn maar twee moge
lijkheden in ons 'driestromenland', het kan 
gewoon niet anders: Of PvdA en CDA, of 
VVD en CDA. CDA zit dus, precies zoals ik, 
duidelijk in het midden. Keus is er slechts 
tussen PvdA en VVD. 
Wat is de PvdA? Minimaal links. Een linkse 
partij onder een rechtse Ieiding. 
Wat is de VVD? Openlijk rechts. En het 
CDA, in het midden? Wei, deze partij noemt 
zich christelijk. Maar is haar bewapenings
politiek christelijk, dan zijn Kerk en Vrede, 
Pax Christi en IKV kennelijk onchristelijk. 
Een van beiden toch! En door het feit dat 
het CDA verzuimd heeft dit openlijk te 
stellen en te motiveren won deze partij 
niet mijn vertrouwen en zo noem ik haar 
maar de Partij van het Bedrog. 
Zo mogen Bram en Tineke kiezen: geen 
andere mogelijkheid om een regering te 
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vormen immers dan Minimaal Links of 
Openlijk Rechts plus Bedrog. Bedrog zit 
immers in het midden. En nu stel ik een 
principie/e vraag: Is dit wei een parlement 
van Bram en Tineke, of een parlement 
voor Bram en Tineke? En van wie dan als 
niet achter het parlement verhalen machten 
schuilen a is ... nu, zoiets a is Ia at ons zeggen 
Philips ... ja wie anders eigenlijk? 
Goed, van dik hout zaagt men plan ken, 
maar is dit karakteristiek7 Of moet het 
genuanceerder? In het marginale vlak is er 
toch ook weer wat echt parlementair Ieven, 
mijn beeld klopt slechts voor 75 a 80 pro
cent. Minder zal het heus niet wezen. 
Hiermee zijn weer niet. Het parlement 
heeft nog een fundamentele betekenis: er 
is toch altijd ruimte voor een werkelijke 
oppositie, hoe klein ook. Oat bewees jaren
lang de communistische kamerfractie, een 
duide/ijke bewustzijn-versterkende kracht 
voor het Nederlandse vo/k. Ze vervulde de 
functie van de open bare kritiek en doorbrak 
daarmee de geest van onderdanigheid, 
van conformisme, van ingeslapenheid. 
Daarmee schept zo'n fractie een voedings
bodem voor beweging die tot uiting is 
gekomen in een groei naar links binnen de 
PvdA. en een christelijke vredesbeweging. 
Maar die beweging, die schept andere 
verhoudingen. De beweging tegen de 
kruisraketten creeert een echte keus tussen 
links en rechts, namelijk voor of tegen, uit. 
Dus een massabeweging maakt het parle
ment tot meer dan een parlement v66r 
Bram en Tineke tot een klein brokje echt 
parlement. Een verdere ontwikkeling is 
natuurlijk een links front, dat het CDA van 
zijn middenpositie berooft en het geheel 
open/ijk naar rechts drijft. In die richting 
koerst de CPN- een regering dus zonder 
CD A. 
Waarop wijst dit gehele beeld? Op de 
klassenverhoudingen. Naarmate het be
wustzijnsgemiddelde van de bevolking 
stijgt wordt het parlement een parlement 
van Bram en Tineke; naarmate het daalt 
een parlement voor Bram en Tineke. Zie-
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hier hoe de tegenstelling vo/k-grootkapitaal 
doorwerkt in het Nederlandse politieke 
Ieven, hoe het in beslissende mate wat 
Marx noemde onze politieke bovenbouw 
be'invloedt. 

Uit het bovenstaande blijkt wei dat het 
marxisme mijn inspiratiebron is. Wie wil 
beweren dat de feiten anders zijn, weerleg
ge mijn betoog. 

Doctrine van de achterlijkheid 

Het marxisme is echter niet aileen een 
uitgangspunt voor analyse van klassenver
houdingen. Het voert ook een ideologische 
strijd door tegenover de idea/istische op
vatting 'het bewustzijn bepaalt het maat
schappelijk zijn', de materialistische 'het 
maatschappe/ijke zijn bepaalt het bewust
zijn' te plaatsen. En hierin ben ik geen 
marxist, althans niet in de traditionele zin. 
Het zijn-bepaalt-denken-dogma heeft zelfs 
een zeer negatieve rol gespeeld in de ar
beidersbeweging. Marx' verloochening 
van geestelijke autonomie op ieder gebied 
leidde onder meer tot het fatalisme van 
Kautsky, wachten op de produktiekrachten. 
Meer verbreid werd de gedachte, dat ideeen 

automatisch belangen vertegenwoordigen. 
De Hongaarse partij huldigt, naar mij bleek, 
nog altijd die opvatting. Maar die voert in 
principe wei erg gauw tot verdenkingen 
tegen functionarissen met een andere me
ning! 
Een niet meer in Ieven zijnd kaderlid van 
de partij had het over het verzet: 'die wilde 
dit, die dat, die had dus weer belang bij 
... het was een ben de'. Zo werden, via de 
belangen-redenering, verzetsmensen die 
van mening verschilden over wat gedaan 
moest worden, 'agent'! A is ideeen belan
gen vertegenwoordigen, ben je als jean
ders denkt we/ verdomd gauw een agent. 
Ziehier de meest wezenlijke oorsprong van 
het fenomeen Stalinisme. In gesprekken 
met partijkaders treft mij meermalen de 
neiging om veranderingen, nieuwe ontwik-
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kelingen aan verhoudingen toe te schrijven. 
Maar de Nederlandse ontwikkeling werd in 
niet geringe mate be"invloed door het op
treden van vooraanstaande communisten 
- dus invloed van de geest! Een funda
mentele wetmatigheid in de politieke bo
venbouw is dat open bare kritiek wakker 
schudt. kritisch maakt, dus bewustzijn-ver
sterkend werkt; een brok geestelijke auto
nomie dus ook in de politiek. 
Wanneer bepalen verhoudingen het be
wustzijn, althans het politieke bewustzijn? 
Aileen op het allerlaagste bewustzijnsni
veau, simpel omdat er dan geen andere 
prikkels zijn. Oat betekent dus: op laag 
niveau krijgt de geest slechts van verhou
dingen impulsen; op hager niveau wordt 
hij hoe dan ook veel vrijer, autonomer. 
Deshalve is de gehele 'belangen-bepalen
denken-theorie' de doctrine van de achter
lijkheid. 

De Waarheid 

Als wij streven naar de grootst mogelijke 
samenwerking met andere linkse partijen 
is het natuurlijk niet voldoende dat overleg 
wordt gepleegd tussen leidingen. Op aile 
niveau's dient te worden gediscussieerd 
en te worden gestreefd naar maximale 
bewustzijnsversterking. In een eerlijk debat, 
met vrije meningsuiting. Een prachtig 
instrument om deze dialoog op gang te 
brengen is in principe De Waarheid. De 
opzet is, van De Waarheid een krant te 
maken voor heel links. Maar hoe vult de 
redactie haar taak in? Door aileen maar te 
hameren op dat samenwerken, samenwer
ken, in de trant van 'Wij gaan boll en planten 
met de PSP en de PPR', 'Wij gaan bollen 
planten met de PSP en de PPR'. Een tikje 
eentonig en niet zeer bewustzijn-verster
kend. 
Een andere conceptie is: veel onderlinge 
discussie, ook over verder liggende vraag
stukken; ieder aan het woord; communis
ten, sociaal-democraten, pacifisten, groe-
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nen, waarbij de sterkste argumentatie 
allicht de grootste invloed zal uitoefenen. 
Ziehier hoe men de krant niet aileen leven
diger, interessanter, maar ook opvoeden
der, nuttiger kan maken. 
Deze kritiek is ook vanuit de partij geleverd 
en de redactie schijnt weinig toegankelijk 
te zijn voor andere gezichtspunten. Boven
dien leidt De Waarheid een noodlijdend 
bestaan. Veel geld moet door de partij 
worden bijgestort. En discussies zijn ge
voerd of de krant niet moet worden opge
heven. Mijn voorstel zou zijn om van De 
Waarheid een weekblad te maken. Als 
nieuwsblad kan ze onmogelijk concurreren 
met de grate burgerlijke pers. En het gaat 
niet om het nieuws, maar om de dialoog, 
de discussie vanuit aile gelederen. Wil de 
redactie dan doorgaan met aileen maar 
samenwerken en bollenplanten, dan heeft 
ze eenvoudig geen kopij en moet ze wei 
anderen aan het woord Iaten. 
Helemaal opheffen, nu, ik zou zeggen, 
nooit en te nimmer, waarlijk niet aileen 
vanwege de verzetstraditie. Het blad kan 
een stuwende, bewustzijnsversterkende 
kracht worden voor geheel pluriform links 
en daarmee ook heel wat boeiender dan 
Vrij Nederland en De Groene Amsterdam
mer: daar kunnen we wei mee concurreren 
en niet met de kapitalistische dagbladpers. 

Carel Porcelijn 
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DE KAPITALISTISCHE 
ELITE 

In "De Groene Amsterdammer" van 2 
oktober j.l. verscheen van de hand 
van Meindert Fennema weer eens een 
artikel over de bourgeoisie in Neder
land. In dit artikel wordt de discussie 
over de "200 van Mertens" en de 
daaropvolgende netwerkonderzoeken 
door politicologen - die in de eerste 
helft van de jaren '70 opleefde in een 
historisch perspectief geplaatst. 
Meer dan 10 jaar heeft de buitenwe
reld weinig meer van deze netwerkon
derzoeken (onderzoek naar de func
tionele relaties binnen de Nederland
se klasse van kapitaalbezitters/mana
gers) kunnen vernemen. Het onder
zoek ging echter wel door en leidde 
dit jaar tot twee publikaties. Begin 
1985 verscheen een boek onder re
dactie van Stokman (Rijks Universiteit 
Groningen) over netwerken in een 
aantal Westerse landen (w.o. Neder
land) en in Februari 1985 publiceerden 
T. van den Berge en M. Fennema in 
het "Sociaal Tijdschrift" een artikel 
over verwantschapsstructuren in de 
financieel-economische elite. 
In dit stuk wil ik met name ingaan op 
het artikel van Fennema in De Groene, 
omdat dit de beste mogelijkheid biedt 
voor een beoordeling van de merites 
van netwerkonderzoeken. 

Het artikel van Fennema begint met het vol
gende citaat van Marx: "Het gaat (bij accu
mulatie van kapitaal PJ) slechts om perso
nen in zoverre zij de personifiering van be
paalde economische categorieen, dragers 
van bepaalde klassenverhoudingen en be
langen, zijn". Deze mijns inziens op zich 
juiste opmerking -gemaakt naar aanleiding 
van de opkomst van de Naamloze Ven
nootschap (NV)- is later door burgerlijke 
wetenschappers geperverteerd. 
Fennema geeft dat ook aan. Met name 
Berle & Means hebben op dit punt naam 
gemaakt. Uit het ontstaan van het grootbe
drijf en de daaropvolgende scheiding van 
eigendom en beheer van kapitaal trokken 
zij de conclusie dat het begrip "kapitalist" 
een anachronisme geworden was. Berle: 
"Het kapitaal is er en evenzo het kapitalis
me; de verdwijnende factor is de kapita
list''. Vervolgens wordt geconcludeerd dat 
de belangen van managers anders zijn dan 
die van de aandeelhouders. De managers 
hebben het voor het zeggen, waardoor de 
doelstelling van de onderneming verandert: 
het gaat niet alleen meer om winstmaxima
lisering op korte termijn, maar ook om con
tinulteit van de organisatie en groei van de 
economie. En het kapitalisme zou hiermee 
vervangen zijn door een nieuwe vorm van 
industriele samenwerking. Deze gedachten
gang wordt dan - zoals Fennema beschrijft 
-doorgetrokken naar een soort aparte ma
nagersklasse op nationaal niveau: er zijn 
overheidsmanagers (topambtenaren o.a.), 
vakbondsmanagers, managers van onder
nemingen (en in de Sowjet-Unie: bureaucra. 
tische managers), die tezamen de koers 
van de nationale economie uitzetten. Voor 
de naoorlogse sociaal-democratie- met 
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haar illusies over de bestuurbaarheid van 
de kapitalistische econom1e- werd deze 
theorie van het managerisme dankbaar op
gepakt. Fennema constateert dat er niet 
meer gesproken wordt over "klassenstrijd" 
maar over "spreiding van kennis en 
macht"; niet meer over "socialisering van 
produktiemiddelen" maar over "democrati
sering van de grote onderneming"; enz. De 
economische verhoudingen worden geana
lyseerd in termen van machtsbalansen en 
levenskansen. 
Onderzoek naar vermogensverhoudingen 
(Bij wie zit het kapitaal? enz.) en (familie)re
laties binnen de financieel-economische eli
te werd in dit denkkader uiteraard niet op
portuun geacht. Zoals een commissie van 
de Wiardi Beekman Stichting (waar ook de 
jonge Den Uyl deel van uitmaakte) in de Ja
ren '50 opmerkte: "Voor wat betreft de ver
deling van ons Nationaal Inkomen nemen 
de vermogensbezitters nog een geprivili
gleerde positie in, maar als economische 
machtsfactor hebben ze zeer veel van hun 
betekenis verloren''. Het onderzoek van F. 
Baruch uit 1962 over machtsconcentraties 
1n de Nederlandse bourgeoisie werd dan 
ook door sociaal-democraten als J. Pen als 
·'laster'' betiteld. En bijna 10 Jaar later werd 
het onderzoek van Fennema, e.a. naar net
werken in de f\Jec:erlandse bourgeoisie door 
H. van den Doel (PvdA) de grond in ge
boord met de opmerking dat de methodolo
gisch weinig voorstelde. Intussen is er wel 
wat veranderd. Fennema constateert dat 
de opeenvolgende economische crises van
af 1973 een zware slag zijn geweest voor 
de aanhangers van de theorie van de door 
deskundigen geleide economie, die zich be
dienden van het Keynesiaanse instrumenta
num.Het technocratische besluitvormings
ideaal (topambtenaren + topmanagers + 
vakbondsleiders), dat de economische 
vooruitgang zou organiseren, raakte in dis
krediet. Het werd "opgevolgd" door het 
monetarisme dat het herstel van het markt
mechanisme (de "onzichtbare hand" van 
Adam Smith) bepleit. 
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Kapitaalfunctie 

Het is jammer dat Fennema het c1taat van 
Marx, waarmee zijn artikel begint, niet ver
der uitwerkt. Hij gaat wel uitgebreid in op de 
pervertering van het idee van het primaat 
van de kapitaalfunctie in de loop der tijd, 
maar in zijn artikel komt hij niet verder dan 
de constatenng dat de Marx1sten het feit 
van de schelding van e1gendom en beheer 
van kapitaal eenvoudig ontkenden, althans 
de betekenis ervan niet onderkenden. 
Zonder de politieke betekenis van het net
werkonderzoek begin jaren '70 te onder
schatten -de reacties erop van leidende 
sociaal-democraten zouden dit al niet 
rechtvaardigen- moet mij toch van het hart 
dat Fennema zelf de betekenis van de kapi
taalfunctie- het feit dat manager X verant
woordeliJk gesteld is voor het maken en ac
cumuleren van winst, terwijl het net zo goed 
manager Y kon ziJn; dat doet er niet toe
onderschat. De constante in de geschiede
nis van het kapitalisme lijkt miJ niet de sa
menstelling van de bourgeoisie te zijn, maar 
JUist de kapitaalfunctie (de noodzaak van 
w1nst maken als prima1re dnjfveer voor de 
produktie). Marx heeft met zijn idee over 
het primaat van de kapitaalfunctie natuurlijk 
nooit het bestaan van managers buiten de 
kapitalistische ondernem1ng beoogd. De 
pervertering van ziJn ideeen door Berle & 
Means, e.a. en door leiders van de sociaal
democratie bestaat er nu juist uit dat de 
functie van ondernemer eenvoudig gelijk 
gesteld wordt aan de sturende functie van 
politici, topambtenaren, enz. Hoezeer deze 
laatste ook bij het ereeren van voorwaar
den voor het maken van w1nst door kapi
taalgroepen betrokken zijn, het is niet hun 
primaire functie om winst te maken en te 
accumuleren. 
Eerder ligt het vaak andersom: ze worden 
voor het karretje van de winstmakers ge
spannen. 
Waar het mijns inziens primair om gaat is 
dus niet de vraag "Wie maakt de winst of 
wie neemt de investeringsbeslissingen (in 
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termen van personen)?, maar de vraag: 
"Op basis waarvan worden investeringsbe
slissingen genomen en wie (in termen van 
klasse en organisaties) heeft daar invloed 
op (of juist niet)? 

Kapitalist 

Men kan zich natuurlijk afvragen of het 
ideologisch niet gerechtvaardigd is het 
beeld van de naamloze kapitalist te door
breken. Tenslotte vinden er veel mystifica
ties op dit punt plaats. Bijvoorbeeld: Als 
burgerlijke economen spreken van kapitaal
export, koersfluctuaties, enz. hebben ze het 
in feite over het gem anipuleer van een 
handvol speculanten. banken en institutio
nele beleggers. En als gesproken wordt 
over een "lauwe aandelenmarkt" hebben 
ze het in feite over een stellusteloze gok
kers met teveel geld in hun zak. En men kan 
zich blijven ergeren aan klassenverdoeze
lende termen als "werkgever' . "werkne
mer", het "bedrijfsleven". enz. Het lijkt miJ 
inderdaad tijd worden -zoals en1ge tijd ge
leden door een 1ngezonden briefschnjver 1n 
De Waarheid bepleit werd- om het mystifi
cerende, kapitalistische taalgebruik te door
breken. Maar of de weg van het personifi
ceren van het kapitaal in het vroegere beeld 
van de dikke ondernemer met bolhoed en 
bolknak daartoe momenteel nog bijdraagt, 
waag ik te betwijfelen. En ook het beeld 
van de snelle manager- wisselend per 
branche: in nauwsluitend pak of met coltrui 
-lijkt me weinig tot de begripsvorming rond 
het maken van winst bij te dragen. En ook 
het onderzoek naar elites lijdt aan 't be
perkt zijn tot ideologische-. propagandisti
sche ontmaskering. 

Coaptatie 

Waar het natuurlijk wel om gaat is de onde
mocratische manier waarop de Nederland
se kapitalistenklasse tot stand komt. Mijns 
inziens legt Fennema wat dit betreft teveel 
nadruk op familieverwantschappen. Zelf 
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komt hij in zijn artikel in het Sociologisch 
Tijdschrift al tot de conclusie dat de dubbel
functies binnen de Nederlandse bedrijven in 
1976 nog "slechts" voor ca. 25% in handen 
waren van "traditionele" kapitalistenfami
lles. terwijl dat begin jaren '60 nog ca. 50% 
was. Ik maak me sterk dat die 25% inmid
dels gedaald is tot ca. 1 0%. 
Het systeem van coaptatie (onderlinge be
noemingen) dat de (Nederlandse) kapitalis
tenklasse (eigenaars en managers) han
teert is echter wel nog steeds volstrekt on
democratisch. Belangrijke beslissingen ten 
aanzien van de produktie, distributie en 
consumptie van goederen en diensten wor
den nog steeds genomen door een handje
vol mensen die elkaar in de topfuncties in 
de bedrijven benoemen. Personeel, consu
menten, enz. hebben daar niets over te 
zeggen, terwijl ze wel de gevolgen van die 
beslissingen ondervinden. 
Maar- analoog aan mijn redenering over 
de kapitaalfunctie-het doet er eigenlijk niet 
zoveel toe wie van dit systeem van coapta
tie deel uitmaken. De onderlinge benoemin
gen kunnen plaats vinden op basis van des
kundigheid, op basis van het hebben van fi
nanciele relaties, op basis van het hebben 
van ingangen in de politiek of op basis van 
familiebetrekkingen. Er zijn vele motieven. 
Waar het echter in essentie om gaat is dat 
dit hele proces nu en in het verleden en 
dwars tegen alle democratiseringstenden
sen in andere maatschappelijke sectoren in, 
nog steeds volstrekt ondemocratisch ver
loopt. De uitbreiding van de bevoegdheden 
van ondernemingsraden hebben geen ver
andering gebracht in dit systeem van onde
mocratische benoemingen, noch is de in
vloed van arbeiders op de investeringsbe
slissingen of onderdelen daarvan toegeno
men. 

Conclusie 

De historische verdienste van het onder
zoek van Fennema, e.a. lijkt mij nog steeds 
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dat een aantal illusies over een sturend 
bondgenootschap van managers (in en bui
ten de onderneming) doorbroken is. En dat 
in een tijd waarin dat veel weerzin opwekte. 
Anno 1985 lijkt het me echter niet meer het 
probleem waar het werkelijk om gaat. Het 
enige positieve van de drie economische 
crises sinds 1973 was dat het de feilbaar
heid van het kapitalistische produktiesys
teem-ook voor de sociaal-democratie
weer eens in alle duidelijkheid heeft aange
toond. Dat betekent dat een aantal "oude" 
vragen opnieuw aan de orde zijn. Vragen 
als: "Is het maken van winst als hoofddoel 
van de produktie wel de meest juiste basis 
voor de manier waarop produktie, distribu
tie en consumptie van goederen en dien-
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sten georganiseerd moeten worden?" En: 
"Is het juist dat een kleine groep mensen 
(welke doet er niet toe) ongecontroleerd 
de voor de economische ontwikkeling van 
een maatschappij wezenlijke (investerings)
beslissingen neemt?" En wat zijn de alter
natieven 7 Voor marxisten lijkt het (wat 
betreft de eerste twee) om rethorische 
vragen te gaan. Toch moeten ze steeds 
weer in alle duidelijkheid gesteld en met 
argumenten omkleed beantwoord worden. 
En wat de alternatieven betreft lijkt mee 
een intensieve discussie- vanuit de aan
zetten die er al zijn en met verwerking van 
de ervaringen in tal van landen- zeer 
noodzakelijk. 

Pim Juffermans 
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KRONIEK 
Begin oktober-begin november 

STAKINGEN In de afgelopen maand zijn er, 
voor het eerst sedert geruime tijd, weer ver
schillende vrij omvangrijke stakingen ge
weest, waarbij loon en arbeidsvoorwaar
den centraal stonden. 
Bij de grote afdeling railvervoer van de 
Hoogovens te IJmuiden werd een actie ge
voerd, die althans voor een deel van het 
personeel tot succes leidde. 
Omvangrijker waren de stakingen bij het 
stukgoed in de Rotterdamse havens. Daar 
ging het om de vraag, hóe de overeengeko
men verkorting van arbeidstijd zou worden 
ingevuld. De ondernemers moesten hun 
plannetje, de minder te werken dagen af te 
kondigen op slappe momenten, of in minu
ten op te splitsen, herzien. 
De grootste en langdurigste stakingsactie 
vond plaats bij diverse gemeentelijke 
brandweerkorpsen. De brandweerlieden 
waren allang ontevreden over de door hen 
berekende onderbetaling -die ook overal 
werd toegegeven -en de Amsterdammers 
waren de eersten om naar het stakingswa
pen te grijpen. Vele andere korpsen volg
den dit voorbeeld. 
Geen van de stakende korpsen wenste zich 
neer te leggen bij het feit dat gemeentebe
sturen zich onmachtig verklaarden door de 
weigering van Binnenlandse Zaken om geld 
beschikbaar te stellen voor toeslagen. 
Als wij dit schrijven is er in een flinke reeks 
gemeentes overeenstemming bereikt over 
een toeslag op het loon, in andere plaatsen 
-waaronder Amsterdam- wordt nog door
gestaakt. 
Overal spreken ondernemers en rechtse 
politici de vrees uit, dat de huidige acties 

het begin kunnen zijn van een veel omvang
rijker loonstrijd. 

* * * 
HEEL HET RADERWERK STAAT STIL 
ALS DE VROUW DAT WIL. Op 24 oktober 
hebben de vrouwen van IJsland 24 uur ge
staakt om te protesteren tegen hun ongelij
ke behandeling ten opzichte van mannen. 
Tien jaar geleden hebben de IJslandse 
vrouwen ook het werk neer gelegd, toen 
kwam een groot deel van het openbare le
ven tot stilstand. Nu was het weer danig 
ontwricht: mannen moesten in restaurants 
ontbijten, omdat huisvrouwen weigerden 
hun werk te doen en de presidente van IJs
land (die overigens meestaaktel werd ge
dwongen een wet te ondertekenen waarin 
van stakende stewardessen werd geeist 
dat ze hun werk zouden hervatten. De 
helft van de vliegtuigen moest aan de grond 
blijven door de staking en het eiland raakte 
op deze manier ge1soleerd. 

In Nederland zal de wet die vrouwenarbeid 
in havens verbiedt worden veranderd. Ook 
hebben werkgevers toegezegd speciale 
voorzieningen te treffen zoals aparte was
gelegenheden en kleedkamers voor vrou
wen. Tijdens en na zwangerschap zullen 
vrouwen tijdelijk ander werk krijgen. 

* * * 
RAKETTEN Op 1 november nam de rege
ring-Lubbers het besluit, met de Amerikaan
se regerig een verdrag te sluiten over plaat-
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sing van 48 kruisraketten. 
Diezelfde dag waren er nog naar schatting 
150.000 scholieren in staking gegaan; een 
week eerder waren in de Haagse Houtrust
hallen aan Lubbers 3.75 miljoen handteke
ningen overhandigd, die onder de volkspeti
tie waren geplaatst. 
Maandagmorgen na het besluit zette in alle 
vroegte de minister van Buitenlandse Za
ken, Van den Broek, op de Amerikaanse 
ambassade zijn handtekening. 

* * * 
OCKELS Deelname van de Nederlandse 
wetenschapper Wubbo Ockels aan een 
ruimtevlucht met vooral Duitse collega's die 
door de VS mogelijk werd gemaakt, heeft 
de nationale trots van sommigen danig ge
streeld. 

* * * 
HERZIENING STELSEL SOCIALE ZEKER
HEID. Het blijft kwakkelen met de stelsel
herziening. Na veel kritiek vanuit de Twee
de Kamer op met name het werkloosheids
deel van de regeringsplannen is De Graaf 
(Sociale Zaken) met een nieuw voorstel ge
komen. De kritiek betrof vooral de aantas
ting van het equivalentiebeginsel in de 
werkloosheidsverzekering, d.w.z. het be
ginsel dat iemand met een hoog loon een 
hoge premie betaalt en dus, in geval van 
werkloosheid, een hoge uitkering verdient. 
En dat kan niet als je de werkloosheidsuit
kering, zoals de regering wilde, snel af
bouwt tot 70% van het minimumloon i.p.v. 
70% van het laatst verdiende loon. Enfin, 
De Graaf moest dus op dit punt bakzeil ha
len. 
De regering wil echter koste wat kost op de 
sociale zekerheid bezuinigen (onder het 
mom van stelselherziening). En dus komt 
De Graaf met een ander soort verslechte
ring. Hij wil nu de duur van de werkloos
heidsuitkering bekorten. Helaas voor hem 
stuit dat weer op nieuwe problemen, want 
de stelselherziening is toendertijd onder an-
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dere verdedigd met het argument dat de 
oudere, langdurige werklozen (mensen die 
waarschijnlijk nooit meer aan het werk ko
men maar wel hun steentje aan de huidige 
·welvaartsmaatschappij' hebben bijgedra
gen) erop vooruit zouden gaan. Dat zou bij 
De Graaf's huidige plannen nauwelijks 
meer het geval zijn. En of de Tweede Ka
mer dat zal pikken is nog maar zeer de 
vraag. 

* * * 
CHILI Ongebroken blijft de moed en de 
strijdwil van het Chileense volk. Na arresta
tie van een zestal vakbondsleiders vonden 
grote demonstraties plaats, die met bruut 
geweld uiteen werden geslagen. Er waren 
doden en vele gewonden. 

* * * 
VERKIEZINGEN Op een partijraadvergade
ring van het CDA heeft Lubbers zichzelf als 
lijstaanvoerder van het CDA gepresenteerd 
bij de komende Kamerverkiezingen. Nu hij 
toch bezig was kondigde hij meteen maar 
aan, dat de verkiezingsactie tussen hem en 
Den Uyl zou gaan. 

Ook verkiezingen: Bij de PSP is de strijd 
ontbrand om het lijstaanvoerderschap. An
drée van Es heeft zich kandidaat gesteld 
tegenover Fred van der Spek. Een congres 
zal definitief besluiten. 

In Amsterdam besloten ledenvergaderingen 
of conferenties van CPN, PSP en PPR in 
meerderheid om bij de komende verkiezin
gen met eèn lijst uit te komen. 

Op een congres in Amsterdam werd het 
Verbond van Communisten in Nederland 
(VCN) definitief omgezet in een politieke 
partij. De organisatie telt ogeveer 1000 le
den, voor het merendeel oud-CPN'ers. Het 
blad ·Manifest' zou wekelijks gaan verschij
nen. 
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SPEKTAKEL In oktober voerde de EG dan 
eindelijk zijn lang verwachte Eureka-spek
takel op. Alle media berichtten er uitgebreid 
en in het algemeen juichend over. Maar bij 
wat gedetailleerder lezing van de berichten 

blijkt het toch meer rook dan vuur te zijn. 
De Westduitse en Engelse regering staan al 
helemaal niet te juichen bij dit 'Franse spek
takelstuk' en willen er dan ook nauwelijks 
geld aan besteden, maar ook 'EG-kam
pioen' Nederland is voorlopig slechts met 
een magere f 25 miljoen over de brug geko
men. Elk 'nieuw elan' in de EG blijkt toch 
telkens weer al snel tot 'dof koper' te ver
worden. 
Degene die wel steeds hard staat te juichen 
bij dit soort initiatieven is onze 'nationale' 
multinational Philips. Middels rapporten, 
brieven, enz. is dit concern de laatste jaren 
èen van de meest uitgesproken voorstan
ders van de eenwording van de EG-markt 
geworden. Dat heeft twee achtergronden. 
Allereerst is het voor een sterk op technolo
gische vernieuwing gerichte elektronica-on
derneming van het grootste belang dat 
technische specificaties op Europees ni
veau zo snel mogelijk genormaliseerd (eèn 
norm) worden. En in de tweede plaats- en 
dat is zo mogelijk nog belangrijker- wil Phi
lips zich, met de Europese elektronica-in
dustrie, afschermen tegen de concurrentie 
uit Japan. Dat laatste gaat zover dat Philips 
zich de afgelopen tijd, over het hoofd van 
de Nederlandse regering heen, in een recht
streekse confrontatie met de Japanse rege
ring gestort heeft. 
Wie wordt hier de dupe van? De Europese 
consument, waarschijnlijk. 

* * * 

WAARHEID De directie van De Waarheid, 
het bestuur van uitgeefster 'Bepenak' en 
het dagelijks bestuur van de CPN hebben 
aangekondigd dat het blad binnenkort op 
een klein formaat gedrukt zal worden. In de 
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gevoerde redactionele politiek zal geen wij
ziging worden aangebracht. 

* * * 
BLIJF VAN MIJN LIJF De Stichting Blijf van 
mijn Lijf in Groningen heeft besloten zichzelf 
op te heffen. 'Blijf' is negen jaar geleden op
gericht met als doel aan te tonen dat vrou
wenmishandeling bestaat en dat er opvang 
nodig is. Dit doel is bereikt en de Stichting 
vindt dat de verantwoordelijkheid nu een 
taak van de overheid moet worden. Door 
het werk van de Stichting is de opvang van 
mishandelde vrouwen tot nog toe heel 
goedkoop geweest voor de overheid, om
dat die werd gedaan door vrijwilligsters. 
'Blijf' Groningen is niet de eerste die dit be
sluit neemt, oo_k in Eindhoven is men tot 
deze conclusie gekomen! Hier komt nog bij 
dat de 'Blijf-stichtingen afhankelijk worden 
van de lagere overheden als de nieuwe wel
zijnswet doorgaat. (Tot nu toe subsidieert 
WVC de 18 opvanghuizen met een bedrag 
van 3,3 miljoen.) 
De Emancipatieraad heeft de regering ge
adviseerd een aparte regeling te maken 
voor opvanghuizen voor mishandelde vrou
wen, waarbij het rijk de verantwoordelijk
heid krijgt voor het opvangbeleid. De Raad 
is tevens tegen decentralisatie, omdat het 
beleid dan verbrokkeld is en de opvanghui
zen de kans lopen tussen wal en schip te 
vallen. 

* * * 
APARTHEID In Zuid-Afrika gaat de strijd 
van het minderheidsregiem tegen de ge
kleurde bevolking door. Regelmatig zijn er 
nieuwe berichten van doden onder de op
standige bewoners van het land, maar de 
informatie is uiterst beperkt. De regering is 
er namelijk toe overgegaan een feitelijk 
werkverbod op te leggen aan de buiten
landse media om berichten en beelden van 
het gebeuren in het land te verzenden. 
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De protesten hiertegen zijn heftig, zowel 
van de zijde der internationale media-we
reld als van de woordvoerders der apart
heid-slachtoffers. Voor hen was de inter
nationale voorlichting over het gebeuren 
in hun land van zeer grote betekenis. 

* * * 
HANDEN THUIS! Op initiatief van het FNV
vrouwensekretariaat, de landelijke Stichting 
Ombudsvrouw en de jongerenbeweging 
verbonden met de FNV is de Stichting Han
den Thuis en een landelijk klachtenbureau 
opgericht met als doelstelling de bestrijding 
van ongewenste intimiteiten op het werk. 
Men wil dat bij de wet wordt geregeld dat 
werknemers kunnen worden ontslagen op 
grond van ongewenste intimiteiten jegens 
collega's. Tot nu toe hebben alle vrouwen 
die gerechtelijke procedures hebben aange
spannen hun baan verloren, terwijl de da
ders hun functie behielden 

* * * 
AMSTERDAM In Amsterdam heeft zich 
een afschuwelijke samenval van kwalijke 
incidenten voorgedaan. 
De ontruiming van een gekraakte woning in 
de Staatsliedenbuurt leidde tot gevechten 
en arrestaties- terwijl later bleek dat het 
(waarschijnlijk) een administratieve fout 
was, die ontruiming. 
Een groep JOnge mensen werd bij het verzet 
tegen de ontruiming gearresteerd en een 
van hen, Hans Kok, stierf op het politiebu
reau. 

* * * 
PERU In de zomer van dit jaar kondigde 
Peru aan zijn betaling van aflossing en ren
te op buitenlandse leningen voortaan te be
perken tot 1 0% van de exportopbrengst 
van het land. Hiermee wekte het onmiddel
lijk de woede op van het IMF en de VS 
(twee handen op eén buik). Peru heeft zich 
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hier tot nu toe niet aan gestoord en gaat tot 
op heden door met zijn confrontatiepolitiek. 
Enkele feiten uit oktober: Peru verbiedt de 
export van dollars uit het land; Peru weigert 
een IMF-delegatie te ontvangen; Peru an
nuleert voor het grootste deel een reeds ge
plaatste order voor Franse Mirages. 
Het IMF en de VS zijn nog niet eens zozeer 
bevreesd over het gedeeltelijk niet-terugbe
talen van zijn schuld door Peru, maar voor
al door de voorbeeldwerking die hiervan uit
gaat. En inderdaad heeft bijv. de regering 
van Brazilie onlangs al aangekondigd dat 
ze niet bereid is de bevolking voor een 
tweede keer in de armoede te storten ten 
behoeve van het IMF. In 1984 ging het re
delijk goed met de exportontwikkeling van 
een aantal Latijns-Amerikaanse schulden
landen. Dat leidde ertoe dat vele van deze 
landen- i.p.v. eensgezind op te treden- bi
laterale akkoorden met IMF, banken en 
Westerse regeringen afsloten. Nu gaat het 
weer slechter met de exporten, waardoor 
wel het perspectief van gezamenlijke acties 
(waar o.a. Castro zo voor pleit) dichterbij 
komt. 

* * * 
TOP De afgelopen maand heeft sterk in het 
teken gestaan van de voorbereiding van de 
top-ontmoeting tussen de leidende man in 
de Sowjet-Unie, Gorbatsjow, en de Ameri
kaanse president Reagan. 
Opmerkelijk: De Sowjet-Unie heeft een 
aanzienlijk aantal ideeen op tafel gelegd 
over mogelijkheden tot vermindering van de 
bewapening. 
De Amerikanen lijken zich vooral bezig te 
houden met zaken als Afghanistan en 
''mensenrechten''. 
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