


Conferentierede Henk Hoekstra 

Aanwezigen, kameraden, het partijbestuur heeft het nodig ge
vonden om aan de vooravond van de verkiezingen een brede 
consultatie in onze partij te houden, waarbij zoveel mogelijk leden 
en ook sympathiserenden van onze partij betrokken zijn. De be
raadslagingen dragen het stempel van de ernstige situatie waarin 
ons land verkeert. Er dreigen grote gevaren voor het levenspeil, 
gevaren ook voor de sociale verworvenheden; de bewapenings
wedloop waaraan ook de Nederlandse regering deelneemt, stelt 
vrede en veiligheid van ons land in de waagschaal. 
Wij communisten onderkennen de ernst van de toestand, wij willen 
die ook op deze conferentie niet verbloemen of een beetje opsieren 
zoals dat op het ogenblik van vele kanten gebeurt, maar wij zullen 
ons ook niet er bij neerleggen of erin berusten. 
Voor ons betekent het reëel onder ogen zien van de toestand alleen 
maar initiatief nemen. Initiatief nemen tot actie, het aan de mensen 
duidelijk maken dat juist onder de huidige omstandigheden die 
actie nodig is en ook de mogelijkhed~n aanwezig zijn en 
aangegrepen moeten worden om een andere weg in te slaan naar 
een andere politiek in ons land voor de verdediging van het levens
peil, voor de bestrijding van de werkloosheid, voor vermindering 
van bewapening, voor verdediging van de democratische rechten. 
Al in de grondslag voor deze conferentie hebben wij in hoofdlijnen 
het optreden van onze partij in de naaste toekomst ter beoordeling 
aan u voorgelegd. 
Dat is dan ook vanzelfsprekend onderwerp van beraadslaging en 
vooral van uitvoering onmiddellijk na deze conferentie. Want veel 
tijd is er niet meer. 
Dag in, dag uit nemen we de symptomen waar van een doodzieke 
regeringspolitiek, waarbij nu al jarenlang de gevolgen van de crisis 
worden afgeschoven op de werkers en op andere niet-monopolisti
sche groepen uit de bevolking. 
Ons is jarenlang voorgespiegeld dat er met de regering-Den Uyl 
nivellering zou komen. Maar de machtigsten hebben van de crisis 
gebruik gemaakt om nog meer rijkdom en om nog meer macht bij 
zich te concentreren. Dat zijn de banken, dat zijn de _multi
nationals. Dat is per slot van rekening terechtgekomen van al 
die praatjes die we aan hebben moeten horen over de matiging, over 
de noodzaak van inleveren van grote stukken van het loon, 
van de sociale voorzieningen, zogenaamd om de crisis te bestrijden. 
Ik wil zeggen dat het nu niet meer nodig is om zich af te vragen of 
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het aanhalen van de broekriem, of het matigen van de lonen en het 
bezuinigen op sociale en culturele voorzieningen zou helpen de 
crisis en de werkloosheid te bestrijden. Dat hoeft men zich niet 
meer af te vragen. Want dit alles is immers in de afgelopen jaren 
geschied - en in toenemende mate in het laatste jaar - en de 
werkloosheid is niet gedaald en de prijzen bleven stijgen, de 
inflatie zette door. We kunnen daarom zeggen, aanwezigen, dat de 
economische toestand juist door de gevoerde politiek nog zieker is 
geworden. 
En dat zijn de feiten. 
Onze communistische partij heeft daarvoor gewaarschuwd. Van het 
begin af aan. Zij deed dit vanuit de verantwoordelijkheid die ze 
draagt, meer dan wie dan ook in ons land, tegenover de arbeiders
klasse. Wij zullen dat blijven doen. Wij willen vooral de actie en de 
eenheid daarbij organiseren, als de enige positieve kracht 
die in staat is om een andere koers af te dwingen. Dat is voor ons 
de inzet van de verkiezingscampagne. Dus geen oppervlakkig 
halleluja, geen meedrijven in de stroom van berusters, zoals er 
zovelen zijn in dit land. Niet meedoen aan het gezwam van de 
machtelozen; zij hebben alleen maar als antwoord op de situatie, 
dat gezien de crisis geen andere politiek mogelijk was dan die zoals 
gevoerd is en dat daarom de politiek van de regering-Den Uyl-Van 
Agt maar geslikt moet worden, voor nu en voor de toekomst. Wij 
zeggen en zullen dat op deze conferentie onderstrepen dat wel een 
andere politiek mogelijk is en nodig is en dat ook de krachten in 
ons land aanwezig zijn om deze tot stand te brengen. Het is ook 
niet toevallig dat juist in deze toestand de rechtse krachten in ons 
land de wet willen stellen. Zij voelen als het ware de bodem onder 
hun voeten heet worden. Juist in deze dagen blijkt hoe het verzet 
in de bedrijven, op kantoren, op universiteiten toeneemt en dat is 
het verzet van hen die zich niet als lammeren willen laten 
afslachten door een rechtse politiek. Als een duveltje uit een dood
kist is daar dan Van Agt te voorschijn gekomen als paladijn van de 
CDA, met als secundamen ultra-rechtse elementen uit de VVD. 
Nu al is duidelijk dat Van Agt de hem gegunde positie in de 
regering wil gebruiken om de klok op alle terreinen, letterlijk alle 
terreinen, terug te draaien; we zullen daar straks nog op terug
komen en onze houding in deze kwestie bepalen. Wl.j zullen de 
enige partij zijn die op onze nationale conferentie en ook trouwens 
daarna de buitenlandse politiek aan de orde zullen stellen. En 
waarom doen we dat? 
Omdat men de mensen bedriegt als men spreekt over crisis
bestrijding, over inflatiebestrijding, over zekerheid en veiligheid -
alle dingen die nodig zijn; maar men bedriegt de mensen als men 
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daar over spreekt en zwijgt over de grote internationale 
vraagstukken en daarin speelt ons land een belangrijke rol die in 
positievere zin nog veel groter zou kunnen zijn. Nu is het zo dat 
ons land geketend wordt aan een door de EEG en de NAVO
militaristen voorgeschreven politiek. Als gevolg daarvan worden bij 
stukken en brokken nationale belangen opgeofferd, vooral aan 
West-Duitsland. De politieke doelstellingen van de heersende 
kringen uit dat land, de Bondsrepubliek, die zich gebruik makende 
van de crisis heeft versterkt ten opzichte van haar partners, 
infiltreren ook in ons land. Dat is de uitkomst van de binding van 
de groep-Den Uyl uit de PvdA met Schmidt en Brandt en de SPD 
in de Bondsrepubliek en nog erger van de CDA met de CDU/CSU. 
Wij zullen op deze conferentie bespreken hoe terzelfder tijd, en 
vooral in de laatste jaren, grote en zeer gunstige veranderingen zich 
hebben voltrokken in de internationale politieke verhoudingen die 
ook voor onze strijd hier in ons land nieuwe hoopvolle perspectie
ven opnenen, perspectieven voor de vredesstrijd. Tegen deze achter
grond moeten we ons optreden voor de komende tijd vaststellen. 
Het beeld van de krachtsverhoudingen in ons land is echter niet 
volledig, als we niet duidelijk voor ogen hebben, welke de tegen
krachten zijn tegenover rechts. Dat zijn de arbeidersklasse, de 
studenten, de intellectuelen, wetenschappelijke werkers, de 
middengroepen, zij die strijden voor vrede, tegen herleving van 
fas.cisme. De vraag die vandaag en morgen aan de orde is luidt: wie 
zal er winnen? De krachten van rechts, van crisis en bewapening of 
de verdedigers van alles wat in jarenlange strijd door de arbeiders
beweging tot stand is gebracht. Dat antwoord moet in de komende 
tijd gegeven worden! De krachten voor de vrede, voor de 
democratie en vooruitgang, die moeten winnen! Dat wil zeggen: 
wij kameraden, samen met onze bondgenoten. Dat is het gevecht 
voor nu, voor de naaste toekomst en daarorh zeggen wij met zoveel 
nadruk, dat nu meer dan ooit eenheid nodig is tegenover de 
reactie. Crisis, de crisis verdiept de tegenstellingen en spanningen 
tussen de krachten van het kapitalisme. Als gevolg daarvan zien we 
dat de wrijvingen in het kabinet toenemen en het nog helemaal 
niet zeker is of dit kabinet wel de 25ste mei, de dag van de ver
kiezingen, zal halen. Maar de gebeurtenissen in en rond het 
kabinet laten vooral zien, dat zij die nu regeren geen positieve op
lossingen meer te bieden hebben, onmachtig zijn om de grote 
problemen van deze tijd aan te vatten en dat stelt de noodzaak aan 
de orde van verandering van regeringspolitiek en van regerings
samenstelling. Daartoe levert de theorie, zoals die op het ogenblik 
over alle kanalen via de tv en de radio gespuid wordt, de theorie 
dat ons land een zogenaamd driestromenland is geworden, geen 
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bijdrage. Want noch Wiegel, noch Van Agt, noch Den Uyl willen 
afrekenen met bewapening en het afwentelen van de crisis op de 
werkers. Het is natuurlijk niet één pot nat, - maar de theorie van 
het driestromenland geeft wel een vervalst beeld van de werkelijke 
politieke situatie in ons land. Daarmee wordt verdoezeld dat er een 
andere steeds weer aanzwellende en beslissende stroming is onder 
de werkers, onder de gewone mensen. Dat is een beweging die 
dwars door de huidige politieke formaties heenloopt en verenigd 
moet worden tot een sterke progressieve eenheid van communisten, 
socialisten, progressieve gelovigen voor een andere regerings
politiek, voor vrede en onafhankelijkheid, voor verdediging van het 
levenspeil. Deze conferentie is nodig om in het openbaar te 
spreken over wat de hoofdvraagstukken zijn, waarvan er een aantal 
zijn vastgelegd in de discussiegrondslag van deze conferentie, maar 
vooral ook welke oplossingen onze partij voor de grote problemen 
van deze tijd te bieden heeft. Vooral is het nodig oplossingen te 
bieden en te zoeken voor de grote sociale vraagstukken die thans in 
de actualiteit staan, want de barbaarsheid van de uitwerking van de 
kapitalistische crisis blijkt vooral uit de steeds toenemende terugval 
van het levenspeil. Het blijkt vooral uit een voortdurende massa
werkloosheid, waar geen eind aan schijnt te komen. Het blijkt uit 
de aanvallen op de sociale voorzieningen, dat wil zeggen de 
aanvallen op degenen die feitelijk het zwakste staan in deze 
kapitalistische maatschappij. Het is zo~der meer duidelijk dat de 
strijd voor de verdediging van het levenspeil in de bedrijven nu 
hoofdzaak is. Dat we daar al onze activiteiten als communistische 
partij op moeten richten. De uitkomst van de strijd in de bedrijven is 
ook vooral beslissend voor het lot van de bejaarden, voor de uit
keringen van de werklozen en andere sociale uitkeringen. Het gaat 
er daarbij om kost wat kost te bevestigen dat de koopkracht ge
handhaafd wordt. Dat is een van de voornaamste elementen ook 
voor het behoud van de werkgelegenheid. Er is al te lang geaarzeld. 
Al te lang hebben rechtse vakbondsbestuurders stemmen die nu al 
maandenlang in de vakbeweging en in de bedrijven opgaan ge
negeerd en zelfs onderdrukt. Dat waren stemmen uit de bedrijven 
en uit de vakbeweging, uit de bonden, die riepen om actie, omdat 
zij met feiten en aan de praktijk konden waarnemen dat de prijs
stijgingen en de tariefstijgingen werkelijk de pan uitrezen. Een 
aantal bestuurders van het FNV zoals Kok en Spit en een vakhonds
econoom als Vos bedachten en bedenken nog tot op de dag van 
vandaag van alles om de vakbeweging maar te binden aan de 
regeringspolitiek. Ze knutselen voortdurend aan compromissen. 
Samen met de regering en de ondernemers werd verkondigd, dat in 
deze tijd van crisis, aanpassing en loonbeperking nodig is, en zelfs 
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nu nog terwijl er grote aanvallen worden ingezet op de sociale 
voorzieningen, wordt de theorie verkondigd dat er een keuze 
gemaakt zou moeten worden tussen de lonen en de sociale voor
zieningen. U weet, aanwezigen, onze partij heeft deze opvattingen, 
buitengewoon schadelijke opvattingen, met kracht van argumenten 
en bij herhaling gekritiseerd. Door het optreden van sommige be
stuurders is de vakbeweging dan ook maanden- en maandenlang 
verlamd geweest. Juist toen actie nodig was, toen schade had 
kunnen worden voorkomen. Maar er was niet overal berusting. In 
de havens, op de bouw, op initiatief van onderen op vonden acties 
plaats, waaruit bleek dat ook succes mogelijk was, dat de onder
nemers op de knieën te dwingen waren door acties. En de wil van 
de arbeidersklasse om haar belangen tot het uiterste te verdedigen, 
blijkt uit de acties die ook op het ogenblik gevoerd worden, acties 
van bedrijfsbezetting, petitionementen, korte stakingen, demon
straties tegen ontslagen en bedrijfssluitingen. In de chemische 
industrie werd opgetreden en wordt opgetreden voor werktijd
verkoning in de continubedrijven en, aanwezigen, het is van het 
grootste belang geweest dat de communisten bij tal van acties de 
kop hebben genomen en apathie en aarzelingen hebben 
doorbroken en de confrontatie aandorsten met de politiek van de 
ondernemers, met het optreden van Boersma en Lubbers. Het is op 
deze conferentie nodig conclusies te trekken uit de gebeurtenissen 
van het recente verleden. Niet alleen om verwijten te maken, daar 
waar inderdaad plichten verzuimd zijn, maar vooral om nû, 
onmiddellijk één front te maken tegen het hoofdgevaar van dit 
moment, de politiek van de grote ondernemers, die teruggewezen 
moet worden. 
Om deze reden is het ook nodig dat anti-communistische scheur
pogingen van rechts resoluut worden verslagen en in de kiem 
worden gesmoord. 
Want anti-communisme op dit moment, terwijl de ondernemers, 
zoals het blad WIK van de industriebond van het NVV vol
komen duidelijk aan de orde stelt, oorlog willen, is een trap in 
de rug van de arbeiders die zich in de bedrijven op moeten maken 
om de actie voor te bereiden en te voeren. 
Aan de orde is dus thans de strijd voor de handhaving van de 
prijscompensatie voor het compenseren in de inkomens en lonen 
van de prijs- en tariefstijgingen van het afgelopen jaar, nu en ook 
in de toekomst. 
Dus handhaving van wat veroverd is, de automatische prijs
compensatie. 
Dat geldt voor de lonen en dat geldt ook in het bijzonder voor de 
daaraan gekoppelde sociale uitkeringen. 
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Kameraden, ik geloof dat we volkomen duidelijk moeten 
zeggen dat als de ondernemers hun zin zouden krijgen, als er een 
afschaffing van de prijscompensatie zou plaatsvinden, dan zou dat 
een totale inkomensverlaging betekenen, die iedere werker in dit 
land treft. 
De politiek van loonmaatregelen van Boersma in het afgelopen jaar 
heeft er duidelijk toe geleid dat de ondernemers zich aangemoe
digd voelen in hun nieuwe offensief tegen het levenspeil. 
Van Veen eiste van alle ondernemers in zijn zogenaamde geheime 
brief volstrekte discipline. 
Waarom deed hij dat? 
Natuurlijk, het was een soort krachtpatserij, waarmee dit soort 
grote ondernemers altijd werkt. 
Maar ook wist hij dat onder de ondernemers grote memngs
verschillen waren over de te voeren loonpolitiek. 
Met name in bedrijfstakken, vaak de kleinere, die zitten te 
springen om vaklui, voelt men zich met handen en voeten ge
bonden door de loonpolitiek, die uitgaat van het belang van de 
grote concerns en daarbij de lonen voor iedereen bevriest. Dat wil 
zeggen, en dat blijkt trouwens ook uit de berichten van vandaag, 
zo sterk als de ondernemers zich voordoen zijn ze ook weer niet. 
Bovendien zijn er vele kleine en middelgrote ondernemingen die 
wel door Van Veen en de VVD opgejut worden tegen de arbeiders, 
maar die tegelijkertijd op leven en dood vechten voor hun bestaan 
tegen de concerns en de banken, die juist hun beste verdedigers 
vinden in de VVD en in Van Veen van het CDA. 
In plaats van zich te laten opzetten tegen de arbeiders, kunnen ze 
juist een belangrijke bondgenoot vinden in de arbeiders als het gaat 
om het voortbestaan van het bedrijf, de werkgelegenheid en het 
levenspeil. Want ook hun bestaan is rechtstreeks verbonden met de 
koopkracht en de handhaving van die koopkracht van de grote 
massa van de bevolking. 
Er is dus alle reden om met grote vastberadenheid en onmiddellijk 
de actie en de voorbereiding daarvan ter hand te nemen. 
Opnieuw wordt gepoogd dit op de lange baan te schuiven. Er 
worden verdere stappen terug voorbereid, maar de tijd van 
afwachten is nu voorbij. Het verzet tegen nieuwe aanslagen op het 
levenspeil moet worden voorbereid. 
Dat vereist mobilisatie van alle werknemers op de bedrijven en op 
de kantoren. 
Het vereist de mobilisatie en de eenheid tussen georganiseerden en 
ongeorganiseerden. 
Het vereist, kameraden, overal de onmiddellijke vorming van actie
comités waartoe de communisten het initiatief moeten nemen. 
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Actiecomités, ook in gemeenten en in buurten waar de werkende 
bevolking zich in die actiecomités vertegenwoordigd kan zien. 
Waarbij die actiecomités ook namens de gehele bevolking op de 
bres zullen staan voor hun belangen. Wij roepen vanaf deze 
conferentie alle communisten op om hierin de kop te nemen. 
Natuurlijk zal er wel weer gekrijst worden in de komende dagen en 
zal er wel weer gescholden worden op de communisten, dat zij met 
het organiseren van de actie de chaos willen en dat er rampen aan 
komen als er actie komt. Dat wordt nu al gedaan. 
En er wordt nu al een beroep gedaan op de regering om in te 
gnJpen. 
Zich beroepend op de nog steeds in ontwerp aanwezige anti
stakingswet wordt zelfs verplichte arbitrage verlangd. 
Maar verplichte arbitrage, dat wil zeggen dat de vakbeweging 
opnieuw voorgeschreven zou krijgen wat ze heeft te slikken, dat 
zou in feite neerkomen op een nieuwe loonmaatregel en wordt 
door ons afgewezen. 
Maar dit gescherm met de rampen en chaos, dat is toch leugen en 
bedrog. 
Dat moet ook dienen om de wankelmoedigheid onder de mensen 
aan te wakkeren en te kweken. 
Want, wat zijn de feiten? 
Een feit is dat er nu chaos heerst. 
Wat is de wer~loosheid anders, die officieel een kwart miljoen 
mensen omvat? 
Wat is dat anders dan een ramp die nu heerst? 
Wat zijn de prijsstijgingen, de tariefstijgingen, de huurverhogingen 
zonder eind, anders dan chaos? 
Wat zijn bedrijfssluitingen, de één na de ander op het ogenblik, 
anders dan rampen voor de mensen die er werken? 
Hoe zit het met de ambtenaren? Voelen die ambtenaren zich niet 
verzeild raken in een soort grote volksverhuizing op initiatief van 
de regering. 
En is dat geen chaos? 
Wij zeggen, als de werkers daartegen in opstand komen, dan is het 
vals te zeggen dat dan pas de chaos gaat heersen. 
Nee, als de arbeiders daartegen optreden, dan is dat optreden 
tegen de chaos en tegen hen die op het ogenblik daarvoor ver
antwoordelijk zijn. 
En daarom moeten de rijen gesloten worden, voorop de socialisten 
en communisten, leden van de vakbeweging en ongeorganiseerden. 
Ook, omdat in die strijd voor de verdediging van het levenspeil en 
de rechten van de arbeidersklasse, het alternatief voor een 
regeringspolitiek straks naar voren zal worden gebracht. 
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En het resultaat van deze strijd zal op alle sectoren doorwerken. 
In de grondslag voor deze conferentie is uiteengezet, dat onze 
partij eigen activiteiten zal ontwikkelen voor het tot stand brengen 
van de eenheid van actie voor economische en sociale eisen, voor 
het in beweging brengen van de werklozen en voor het organiseren 
van de niet in de vakbeweging opgenomen werklozen. 
En dat, aanwezigen, betreft de meesten. 
Gezegd moet worden dat de werklozencomités zoals die bestaan 
ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld in de acties voor 
de belangen van de werklozen. 
Maar toch is, nu de werkloosheid zo een buitengewoon langdurig 
karakter heeft gekregen en vooral zeer veel jonge schoolverlaters 
daardoor getroffen worden, toch is er onder deze omstandigheden 
naar onze mening te weinig sprake van eigen organisatie en ver
eniging van werklozen. 
De ervaring heeft geleerd dat in zo'n situatie na woede, terechte 
woede, ook berusting kan post vatten. 
Terwijl activiteiten van zowel uiterst rechts als van zogenaamd 
uiterst links erop gericht zijn de werklozen te isoleren van de 
overige werkers en hen er zelfs tegen uit te spelen. 
Het organiseren van de werklozen in door hen zelf geleide ver
enigingen, die zich plaatselijk bij de vakbeweging kunnen aan
slqiten, is nodig. 
Dat zal ook kunnen leiden tot de versterking van de gelederen van 
allen die opkomen voor werk en voor verdediging van de koop
kracht. 
En dat zal ook kunnen voorkomen dat oude beruchte praktijken 
van werkverschaffing en het verplicht verkassen van werklozen naar 
objecten ver van huis en gezin opnieuw wordt ingevoerd. 
Vooral van de zijde van de VVD en het CDA wordt steeds weer 
opnieuw gepleit voor de invoering van dit soort praktijken, onder 
de leuze van het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de sociale 
uitkeringen en de vergroting van de mobiliteit. 
Er wordt heel wat gespeculeerd over de hoogte van de prijzen en de 
tariefsstijgingen, over de mate van inflatie voor de komende tijd. 
Er is geen materie te vinden die in handen van de ondernemers en 
de rechtse politici zo kneedbaar is en zo ondoorzichtig schijnt te 
zijn als de prijsstijgingen en de inflatie. 
De regering heeft al enige tijd geleden de ondernemers in hun 
opvatting, dat de automatische prijscompensatie moet worden 
afgeschaft, in feite een ferme hand gereikt met de invoering van de 
zogenaamde gekuiste prijsindexering, waarbij prijsverhogingen die 
voortvloeien uit de verhoging van de BTW buiten beschouwing 
wordt gelaten terwijl nog andere knoeierijen in voorbereiding zijn. 
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Dat houdt in dat de inflatie, die optreedt als gevolg van de 
regeringspolitiek en als gevolg van de politiek en maatregelen vanuit 
de EEG volledig op de gezinnen komt te drukken. 
Juist de komende maanden zal opnieuw voorbeelden geven van 
regeringsmaatregelen die scherp zullen invreten op het besteedbare 
loon en inkomen. 
Eén daarvan is de komende huurverhoging van 7 tot 11 procent. 
Deze zal extra en buitengewoon hard aankomen. 
Juist op het moment, dat niemand nog één cent méér heeft ge
kregen voor de prijsstijgingen van het afgelopen jaar. 
De huurverhoging zal extra hard aankomen, omdat ook de overige 
woonkosten, zoals verwarmingskosten en de zogenaamde bij
komende kosten, met TIENTAllEN guldens per maand zullen 
stijgen. 
En hoe het regeringsbeleid eruit ziet wat de tarieven betreft, blijkt 
uit de gang van zaken bij de PTT. Dat is illustratief. Want als gevolg 
van de voortdurende tariefsstijgingen worden honderden miljoenen 
naar de staatskas overgeheveld. 
Aan de andere kant worden zulke tariefsstijgingen weer door
berekend in de prijzen, zodat de consument dubbel gepakt wordt. 
Eerst betaalt hij de prijsstijgingen voor een telefoongesprek, daarna 
betaalt hij die nog eens een keer bij de algemene prijsstijgingen. 
En deze gang van zaken doet zich voor bij elke tariefsstijging. 
Zo hollen de huren en de tarieven mee met de inflatie, hollen daar 
zelfs op vooruit. 
Zo wordt de inflatie gestimuleerd inplaats van dat de regering een 
tarieven- en een huurpolitiek voert die inflatiebestrijdend is, en 
daarvoor zullen wij optreden. 
Daarom zijn wij tegen de nieuwe huurverhoging van de regering. 
En waar deze huurverhoging toch wordt doorgedramd, toch wordt 
doorgezet, zal het niet anders kunnen dan dat zij onmiddellijk en 
volledig in de lonen en inkomens wordt gecompenseerd. 
Zoals dat trouwens ook in het verleden is gebeurd door maatregelen 
die direct effect sorteerden. 
En dat is dan ook een van de dingen die, in de komende dagen al, 
direct aan de orde is bij de loononderhandelingen, bij de CAO
onderhandelingen, bij de strijd voor de loonsverhoging in de 
bedrijven. 
Naast deze maatregelen is het ook nodig dat het systeem van 
individuele huursubsidies wordt verbeterd. 
Dat geldt heel in het bijzonder voor de gerenoveerde woningen in 
de stadssaneringswijken, die voor de oorspronkelijke bewoners, 
vaak bejaarden, meestal onbetaalbaar duur worden. 
Dit is een proces dat alle plannen tot stadsvernieuwing ten gunste 
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van de oorspronkelijke bewoners tot een onmogelijkheid dreigt te 
maken. 
Over deze materie zal onze partij in de komende maanden 
conferenties beleggen waarbij bewoners en deskundigen betrokken 
zullen worden. 
Wij stellen met grote nadruk in ons optreden dat het levenspeil 
verdedigd moet worden en dat de rijken daarvoor moeten betalen. 
Wij weten dat er in dit land mensen zijn die dit gemakshalve af 
willen doen met een soon schouderophalen, met een verwijzing 
naar opmerkingen van economen van allerlei slag die zeggen, dat er 
in dit land niets meer te halen valt, alleen nog maar te afteren. 
Laten we eens nagaan, met feiten, wat daar van waar is. Hebben de 
grote concerns, hebben de banken het werkelijk zo slecht op dit 
moment. De feiten tonen aan dat de bedrijven die voornamelijk 
voor export werken, en dat zijn vooral de multinationals, een 
stijgende produktie hebben en dat hun uitvoer sneller groeit dan 
de wereldhandel. De multinationals en hun spreekbuizen eisen van 
de regering een economisch beleid, dat zich uitsluitend richt op het 
veroveren van buitenlandse markten voor de multinationals. Zij 
eisen daarvoor van de regering op kosten van de belastingbetaler 
miljarden op. Het is frappant dat deze banken en multinationals 
zich daarbij richten tegen steun aan zwakkere bedrijven. Een van 
de topmensen van Philips, een zekere jonkheer Van Riemsdijk, 
heeft de vorige maand in een rede in Amsterdam in alle openlijk
heid gezegd, dat hij steun aan dit soort zwakkere bedrijven ver
spilling vond. En dat het geld alleen maar terecht zou moeten 
komen bij wat hij, deze jonkheer Van Riemsdijk, speerpunt
industrieën noemt en dat is natuurlijk Philips, de bekende 
elektronische speerpunt uit het zuiden des lands, bekend van radio, 
televisie èn wapenhandel. Hij zei, dat het nodig was om, en ik wil 
hem hier letterlijk aanhalen, 'sneller dan zij alleen op eigen kracht 
kunnen hun positie op de wereldmarkt veroveren'. Dat zijn hun 
wensen, maar niet alleen de wensen; dat is al werkelijkheid, want 
de grote monopolies hebben hun posities in de meeste gevallen in 
de crisis versterkt. Unilever heeft gemeld dat de winsten over 1976 
de resultaten van het topjaar 1973 ruimschoots zullen overtreffen. 
Ze zullen maar liefst 60% hoger zijn dan over 1975. Over drie 
kwartalen van 1976 was de netto minst 915 miljoen gulden, dat wil 
zeggen dat de winst ver over het miljard heen zal komen. 
Philips verwacht een winst van 600 miljoen gulden, het dubbele 
van de winst over 197 5. De Shell meldt een winststijging over drie 
kwartalen van 1976 van 30 tot 40%. In die negen maanden verdiende 
het olieconcern, dat in ons land zijn basis heeft, een bedrag van 4 
miljard gulden. De multinationals gebruiken deze winsten om op 
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alle terreinen hun macht te vergroten. Ze vreten de kleinere be
drijven op of concurreren ze naar het bankroet. 
Ze willen de hele economie van ons land aan zich ondergeschikt 
maken en hanteren daarbij in het bijzonder de rechtse politici in 
het land en in de regering. 

Ook de banken - het bankkapitaal dat nauw verbonden is met de 
multinationals - hebben in de afgelopen crisisjaren hun macht 
vergroot. Al in 1975 steeg het balanstotaal van twee van de sterkste 
banken de ABN en de AMRO van 70 tot 90 miljard gulden. Zij 
die stad en land afleuren om hun geld tegen hoge rente uit te 
lenen, verdienen daarop vorstelijk. Over het eerste halfjaar van 
1976 meldde de AMRO-bank alweer een winststijging van 25%. 
Alleen al de in officiële cijfers genoemde getallen na aftrek van van 
alles en nog wat komt erop neer dat het gaat om honderden 
miljoenen guldens. Het bedrag waarmee de twee grootste banken 
werken, is groter dan de hele staatsbegroting. De winsten die de 
grote concerns behalen, worden vooral gebruikt voor kapitaal
export. Deze waaiert uit over de hele wereld, naar de VS, naar 
West-Duitsland, maar richt zich heel in het bijzonder op verdere 
uitbuiting van de zogenaamde onderontwikkelde gebieden, met 
name in Azië en Afrika. 
Unilever haalde zijn grootste winsten uit deze werelddelen. 
En deze uitbuiting en uitplundering heeft ook in het bijzonder in 
Indonesië plaatsgevonden. En dat gebeurt allemaal onder het 
vaandel van de zogenaamde ontwikkelingshulp. Als wij dus zeggen 
in onze grondslag en op deze conferentie, dat de rijken moeten 
betalen, dan is dat gezien de nu al bekende feiten geen loze kreet. 
Dan gaat het er ons om een dusdanige politiek in ons land af te 
dwingen, die voor het bestrijden van de werkloosheid en voor het 
verdedigen van het levenspeil de miljarden winsten durft aan te 
pakken. Kameraden, onze partij treedt op voor een verandering 
van regeringspolitiek. We zullen dat ook op deze conferentie 
bespreken en verder uitwerken. We stellen dit niet uit 
propagandistische of verkiezingsoverwegingen. Als we spreken over 
verandering van regeringspolitiek dan is dat ook niet een zaak die 
alleen maar tijdens de verkiezingscampagne aan de orde is. Het is 
de huidige toestand zelf die het regeringsvraagsruk als het meest 
essentiële op de voorgrond plaatst. Er is geen vredespolitiek, er is 
geen bestrijding van de gevolgen van de crisis mogelijk zonder dat 
er een directe en ingrijpende verandering van regering, van haar 
samenstelling en haar politiek plaatsheeft. 

Het is ook niet voldoende om alleen maar eisen en verlangens te 
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formuleren en naar voren te brengen. Na de funeste uitwerking van 
de politiek van de regering-Den Uyl-Van Agt is het nu nodig dat er 
regeringsmacht wordt opgeëist door de nationale en democratische 
krachten. Dat is vereist om hen nu in staat te stellen daadwerkelijk 
uitvoering te geven aan een politiek die gericht is op de belangen 
van ons land, op de verdediging van het levenspeil en op de ver
mindering van de bewapening. De situatie is te ernstig om nog 
langer de levensbelangen van ons land aan het geknoei van rechts 
over te laten. Daarom zal de Communistische Partij van Nederland 
aan het tot stand komen en het uitvoeren van zo'n regerings
politiek actief deel moeten nemen. In de grondslag hebben we al 
geformuleerd dat er een regeing moet komen die vredelievend en 
democratisch is, en daarbij het levenspeil van de werkers in ~~ 
breedste zin, met sociale en culturele verworvenheden, voorop stelt. 
Dat wil ook heel in het bijzonder zeggen dat er een buitenlandse 
politiek gevoerd moet worden, die uitgaat van de aceoorden en 
overeenkomsten van Helsinki en die een eigen bijdrage wil leveren 
aan de uitvoering daarvan door vermindering van de bewapening 
en verwijdering van de atoomwapens van Nederlands grondgebied. 
Het gaat om echte en reële stappen, die leiden tot het beteugelen 
van de NAVO-bewapeningswedloop en het met daden terug
dringen van het atoomgevaar. Dat is op het ogenblik het belang
rijkste voor de vrede en veiligheid in Europa. Dat is het 
belangrijkste ook voor ons land. 
En gezegd moet worden dat in dit opzicht de regering, die zo graag 
over de grenzen kijkt als het gaat om de uitvoering van de over
eenkomsten van Helsinki, zelf nog geen stap voorwaarts heeft 
gedaan - ondanks de aandrang vanuit de bevolking en de 
gunstige internationale situatie, die juist voorwaarden schept voor 
eigen initiatieven door landen als Nederland. In dit licht is ook een 
strikte uitvoering van het non-proliflratieverdrag, het verdrag niet
spreiding van kernwapens, noodzakelijk. 
Juist in de afgelopen maanden is het duidelijk geworden dat hierin 
Nederland een sleutelpositie kan vervullen. Juist daarom mag het 
ultra-centrifuge project in Almelo niet worden uitgebreid. In de 
eerste plaats niet omdat het de militaristen in West-Duitsland in 
staat stelt om splijtbaar materiaal te verwerven voor de aan
maak van tactische atoomwapens, wat ze zo graag wensen. 
Vooral ook omdat deze zelfde reactionaire krachten uit de Bonds
republiek een spilfunctie willen vervullen bij het verspreiden van 
kennis, materiaal en grondstoffen op het gebied van de atoom
industrie en atoombewapening. Het is opmerkelijk, dat juist door 
invloedrijke kringen in de V.S. met nadruk gewezen wordt op het 
feit, dat de proliferatie van splijtbaar materiaal voor zogenaamd 
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industriële doeleinden thans het grootste gevaar inhoudt voor de 
uitbreiding van het aantal mogendheden dat over atoomwapens de 
beschikking krijgt. 
We willen dan ook zeggen dat het volkomen terecht is dat de PPR 
zich uitspreekt tegen uitbreiding van het ultra-centrifugeproject in 
Almelo. 
Maar, zoals al door ons gezegd werd, is een dreiging met kabinets
crisis niet voldoende om die uitbreiding ook tegen te houden. 
Daarvoor is nodig dat de regering onder zware druk wordt gezet, 
zodat die uitbreiding niet kan doorgaan. De betekenis van dit alles 
is te groot om daarvan alleen maar een soort verkiezingsobject te 
maken. De voorzitster van de PPR, mevrouw Bekkers, heeft op het 
voorjaarscongres van haar partij in 1976 gezegd: 'Het wordt hoog 
tijd dat samenwerkend links de concrete politieke discussie met de 
CPN aangaat'. 
Wij zijn daar nooit afkerig van geweest; wij hebben dat toen ook 
tot uiting gebracht. Maar als de PPR al op dit standpunt staat wat 
let ons dan om nu en onmiddellijk gemeenschappelijk op te treden 
voor een massabeweging tegen de uitbreiding van het ultra-centri
fugeproject in Almelo? De massale protestbeweging tegen Kalkar 
heeft laten zien welke krachten er hiertegen in ons land zijn en op 
de been kunnen worden gebracht. Zo een beweging zou ook in de 
concrete politieke situatie een bijdrage zijn voor het afdwingen van 
een vredelievende politiek. En een vredelievende regeringspolitiek 
wil niet zeggen lief zijn voor iedereen. Het wil zeggen ook onver
zoenlijk zijn tegenover de vijanden van de vrede, tegen het 
revanchisme, tegen de herleving van het fascisme in welke vorm en 
onder welke vermomming dan ook. Het is onze mening, dat juist 
in deze zaken de progressieve mensen in ons land zich bewust 
moeten zijn van de grote, zeer positieve veranderingen, die zich 
vooral ook de laatste jaren in de internationale politieke arena 
hebben voltrokken. Wij kunnen nu zeggen dat zij zo diep 
ingrijpend zijn, dat met recht geconstateerd kan worden dat het 
jaar 1977 een keerpunt kan worden. De afgelopen tientallen jaren 
werden vergiftigd door de koude oorlog van de reactionaire 
krachten. 
Dit optreden van de reactionaire krachten was erop gericht ons een 
vreedzame ontwikkeling kost wat kost tegen te houden. Hele 
arsenalen van oorlogsstokerij tegen socialistische staten intimidatie 
van de arbeidersbeweging in de kapitalistische landen, bloedig 
optreden tegen nationale bevrijdingsbewegingen in de koloniale 
onderdrukte gebieden, - alles werd werkelijk in die afgelopen 
jaren in stelling gebracht. Ze lieten niets na alles uit de weg te 
ruimen dat zich richtte tegen hun macht, die zij tot in de 
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eeuwigheid willen uitoefenen. Maar in plaats daarvan trekken nu 
de diepe schokken door het kapitalistische systeem als gevolg van 
de zware economische en monetaire crisis. De ontaarding van dit 
stelsel walmt je op het ogenblik tegemoet. Met dagelijkse open
baring van schandalen door concurrenten die elkaar naar de strot 
vliegen en beerputten daarbij openen. Het anti-communisme krijgt 
dan ook op 'het ogenblik een soon panisch karakter. De anti
communistische campagne en de anti-communistische propaganda 
wil de Nederlandse arbeidersbeweging als het ware in deze be
nauwende verstikkende kapitalistische atmosfeer insluiten en weer
houden van internationale verbondenheid en van de kennis dat ook 
de Nederlandse arbeidersbeweging in haar strijd hier machtige 
bondgenoten heeft. Het anti-communisme doet dat door bepaalde 
negatieve kanten van gebeurtenissen in socialistische landen te be
nadrukken. Vooral om de voondurende versterking en de 
economische groei van die landen te verdonkeremanen. Maar elke 
strijder voor het socialisme weet dat vooruitgang geen kwestie is van 
automatisme maar bevochten moet worden. Dat de strijd voor het 
socialisme een worsteling is tegen fouten en tekortkomingen, tegen 
overblijfselen uit het verleden die zich wild verzetten tegen elke 
vooruitgang. Het grootkapitaal schreeuwt op het ogenblik moord 
en brand vanaf de onmenselijke puinhopen van haar eigen systeem 
over zaken die wij vaak niet altijd kunnen beoordelen, laat staan 
dat deze vijanden van het socialisme dat kunnen. Nu maken 
NAVO-propagandisten gebruik van zogenaamde dissidenten als 
Boekowski. Maar bij een werkelijke beoordeling van zaken mag 
men de opvattingen en de standpunten van dergelijke figuren niet 
over het hoofd zien. Een feit is, dat standpunten welke nu door 
deze dissidenten verkondigd worden, als zou de overeenkomst van 
Helsinki een 'gevaar' zijn, en de anti-Hitler coalitie die ons land 
bevrijdde van de fascistische moordenaars 'immoreel' wordt 
genoemd, niet anders zijn dan gevaarlijke reactionaire opvattingen 
die het wapenkapitaal, Strauss en al diegenen die zich daarmee 
verbonden voelen in de kaart spelen. Wij mogen geen moment uit 
het oog verliezen, dat het grootkapitaal zich bedreigd voelt door de 
wereldomvattende strijd en dat deze wereldomvattende strijd een 
van de machtigste, zo niet het machtigste wapen is van de gehele 
arbeidersbeweging. Ze grijpen steeds vertwijfelder naar methoden 
van intimidatie, bewapening en anti-communisme. En dat moet 
hun uit handen geslagen worden, door acties hier, en door 
internationale strijd. Juist de afgelopen jaren hebben laten zien hoe 
internationale actie tot grote successen leidt, historische successen. 
Want ondanks dat reactionaire offensief uit de koude oorlog, 
ondanks dat is het fascisme in Europa in het ene land na het andere 
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verslagen. 
Na Griekenland en Portugal is nu Spanje aan de beurt bij de 
definitieve afrekening met de nazaten van Hitier en Mussolini. 
In de strijd tegen rechts is de strijd voor de legaliteit, voor de 
amnestie van alle politieke gevangenen, gevoerd door de Spaanse 
Communistische Partij van het allergrootste gewicht. 
En zoals in de dertiger jaren onze partij schouder aan schouder 
stond met de Spaanse anti-fascisten, zo zijn we ook nu solidair met 
onze Spaanse kameraden. Ook aan het kolonialisme en neo
kolonialisme zijn de laatste jaren grote slagen toegebracht. Door de 
overwinning in Vietnam werd opnieuw een zeer sterk socialistisch 
land geboren. 
Historisch gezien is deze nederlaag van het Amerikaanse 
imperialisme een overwinning van socialisme van een nauwelijks te 
overschatten betekenis. De uitstraling daarvan is merkbaar in tal 
van landen in Azië en Afrika en het staat vast dat thans in 
Indonesië, dat onder het onderdrukkingsregime van Suharto ge
worden is tot een waar wingewest van Amerikaanse, Japanse en 
Nederlandse multi-nationals, veranderingen op komst zijn. 
Het Suharto-regime is zeer zwaar geschokt en wordt in de inter
nationale pers al vergeleken met de laatste dagen van het Van 
Thieu bewind in Saigon. We moeten ons dit realiseren, want zo 
veranderen de krachtsverhoudingen in de wereld. 
Ze veranderen steeds verder ten gunste van de vredesstrijders. De 
atoomchantage van de VS is vastgelopen. De Westduitse 
revanchisten die zich overal in de wereld roeren en nu streven naar 
het bezit van tactische atoomwapens worden door steeds meer 
groeperingen in Amerika, maar ook in landen als Frankrijk, 
Engeland en Italië en in Nederland als een bedreiging gezien. Hier
door begint zich een herstel van de anti-Hitler-coalitie uit de jaren 
van de Tweede Wereldoorlog steeds duidelijker af te tekenen. En 
dat is het nu juist wat deze uiterst rechtsen in West-Duitsland en 
degenen die zich daardoor elders geïnspireerd voelen zo'n angst 
aanjaagt. 
Tegelijkertijd is duidelijk, dat als progressieve en democratische 
mensen zich verenigen, dat het dan mogelijk is hen de weg te ver
sperren en de vrede te winnen. 
In ieder geval hebben deze vredeskrachten, deze democratische 
krachten de internationale ontwikkeling met zich mee. En dat is 
niet het geval met hen die Menten gedekt hebben. U weet het, hij 
wordt verdacht van de gruwelijkste misdaden in het bijzonder 
begaan tegen mensen van joodse afkomst; vrouwen en kinderen 
Het kan nauwelijks betwijfeld worden, na alles wat er nu bekend is 
geworden aan vuiligheid dat velen ook daarvan op de hoogte 
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geweest moeten zijn. Vooral ook van de kunstdiefstallen op kosten 
van zijn slachtoffers waarvan deze Menten verdacht wordt. Toch 
heeft hij tientallen jaren kunnen leven, wat je noemt, als luis op 
een zeer hoofd, waarbij hij tot op de dag van vandaag gebruik 
maakt van koude oorlogsmentaliteit en van anti-communisme. 
Wij, Communistische Partij van Nederland, eisen dat deze zaak tot 
op de bodem wordt uitgezocht. Wie waren zijn medeplichtigen? 
Wie hebben deze Menten gedekt? Waarom werd hier in Nederland 
de overeenkomst van 1942 geschonden, welke ook door de 
Nederlandse regering is ondertekend, waarbij alle bondgenoten, 
Nederland, maar ook in het bijzonder de VS en de Sowjet-Unie 
zich verbonden om al het soort misdaden waar Menten van wordt 
verdacht, streng te straffen. Toen werd al plechtig overeengekomen 
dat geen enkele oorlogsmisdadiger daaraan mocht ontsnappen. Het 
uitzoeken van de gebeurtenissen rondom Menten mag daarom naar 
onze mening ook niet tot ons land beperkt blijven, maar moet 
onder internationaal toezicht geschieden, juist gezien de inter
nationale overeenkomsten, de internationale verdragen die tot stand 
zijn gekomen in de strijd tegen het Hitler-fascisme en de over
winning daarop. Straks, aanwezigen, zullen we op 25 februari de 
Februari-staking van 1941 herdenken. 
Zoals de zaken nu staan, met de noodzaak om de Menten-affaire 
tot op de bodem uit te zoeken en daarbij niet alleen de blik op het 
verleden te richten, maar vooral om voor nu en voor in de eeuwig
heid fascistische misdaden uit te schakelen, is juist daarom ook naar 
onze mening een nieuwe opzet van de herdenking van de Februari
staking nodig. Daarover is op initiatief van onze partijleiding thans 
overleg begonnen. En daarbij doen we in deze situatie een beroep 
op alle verantwoordelijke, representatieve mensen uit de politieke 
partijen in ons land. 
Wij herdenken de Februari-staking van 1941 nu in het jaar 1977 
met dezelfde onverzettelijke geest van verzet tegen fascisme in 
welke gedaante dan ook. Wij roepen van deze conferentie op om 
wanneer u weer thuis bent, morgen, overmorgen in de bedrijven, 
buurten, dorpen en steden nu al alle noodzakelijke voorberei
dingen te treffen voor een massale herdenking van de Februari
staking in deze geest. 
De Februari-staking is een daad van grandioos verzet geweest. Zij 
behoort daarmee het hele Nederlandse volk toe. Maar het moet 
heel duidelijk gezegd worden, kameraden, het is de CPN geweest 
die die staking organiseerde. Dat moet zelfs door de meest ver
stokte anti-communisten erkend worden, het kan niet meer worden 
verzwegen. Dàt was de Communistische Partij van Nederland in de 
oorlogsjaren. Zij stond vooraan, communisten hebben heldhaftige 
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en zelfopofferende strijd gevoerd. De CPN behoorde tot de over
winnaars in de strijd tegen het fascisme. En nu staat diezelfde CPN 
vooraan in de strijd voor democratie en nationale onafhankelijkheid 
en vanuit deze positie eisen we onze rechten op, treden we op 
tegen hen die ons willen doodzwijgen en negeren. Juist als het gaat 
om kwesties van nationaal belang, waaraan onze partij zo een grote 
en onuitwisbare bijdrage heeft geleverd, dan moet rekening 
gehouden worden met onze partij. Vanuit deze positie nemen wij 
ook stelling in het regeringsvraagstuk. 
Want ook nu gaat het om democratie, om vrede, gaat het om de 
strijd tegen rechts. De huidige politieke toestand vereist dat 
daarom Van Agt en zijn aanhangers worden verslagen. Hen moet 
de weg naar de regeringsmacht versperd worden. Want wie is Van 
Agt? Zoals al eerder door ons geconstateerd, kwekeling van Gijsen? 
Een man die als overblijfsel van het kabinet-Biesheuvel nota bene 
in de regering-Den Uyl verder naar voren kon komen en drijft op 
een vanuit de CDU /CSU geïnspireerde stroming in Nederland. 
Men zegt, deze Van Agt, hij is een twijfelaar, een soort nacht
spiegel van het CDA. Maar er is systeem in zijn rechts optreden. 
Vanaf de handhaving van het ontwerp anti-stakingswet, het 
abortusvraagstuk, de drie van Breda, de zaak-Menten, de 
aanbidding van het CNV. 
Samengevat zegt Van Agt heet dit ethisch reveil. Maar wie eens 
terugdenkt aan het jaar 1954 die ontdekt, dat hier stelselmatig 
vanuit de KVP, nu in het CDA, gepoogd wordt het toenmalige 
mandement van de bisschoppen te laten herleven. Maar dat is toch 
absurd. Dat mag toch niet doorgaan, na al deze enorme nederlagen 
die de KVP sindsdien heeft geleden, en die ze nu willen ver
doezelen achter de zogenaamde samenwerking met de Anti-Revo
lutionairen en de CHU. Daarom is er alle reden een einde te 
maken aan de kniebuigingen voor Van Agt en de krachten die 
daarachter staan. Er is geen enkele reden zich te laten beïnvloeden 
of zich te laten intimideren door opiniepeilingen waar de min
achting voor het oordeel van de mensen vanaf straalt. Het gaat om 
actie. Om alle krachten die in ons volk aanwezig zijn tezamen te 
brengen voor politiek die vredelievend en democratisch is en 
uitgaat van de verdediging van het levenspeil. Dat is de arbeiders
klasse, die zich metterdaad opmaakt op het ogenblik voor de 
verdediging van de koopkracht; dat zijn zij die een enorme en 
unieke eensgezinde campagne tegen de Amerikaanse agressie in 
Vietnam hebben gevoerd, gedemonstreerd hebben en daarmee 
toendertijd ook de regering tot een ander standpunt wisten te 
dwingen. Laten we vooral niet vergeten dat deze bewegingen 
indertijd Biesheuvel verslagen hebben. Dat zijn ook de krachten, 
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arbeiders, intellectuelen, studenten, die nu opnieuw in geweer 
moeten komen om te belemmeren dat Van Agt de oude lijn van 
Biesheuvel weer opneemt. Tot degenen waarop de nieuwe 
regeringspolitiek moet steunen behoren ook de middengroepen, 
bondgenoten tegen de almacht van de multinationals en de 
banken. Daartoe behoren ook de mensen die zich verenigen in 
volkscongressen, zij die zich nu verzetten tegen militarisering in 
Limburg, in Drente, tegen de opslag van atoomafval in Groningen. 
Wij doen vanaf deze Nationale Conferentie een beroep op al deze 
krachten zich in de verkiezingen en daarna te laten gelden, zich te 
verenigen op punten waar we het nu over eens zijn, om zo een 
macht te vormen die perspectief kan brengen en zal beantwoorden 
aan de verwachtingen van de jongeren en ouderen. Het gaat om 
verandering van regering en de beste formule lijkt ons daarvoor te 
zijn: Van Agt eruit, de CPN er in! 
Dit zijn naast de vraagstukken die we al in de grondslag voor deze 
conferentie aan de orde hebben gesteld, naar onze mening de 
centrale vraagstukken die nu ter discussie staan en waarover reeds in 
de grondslag en vóór deze conferentie de nodige stof is aan
gedragen. Het Dagelijks Bestuur heeft ter afsluiting van deze 
conferentie een oproep aan de Nederlandse bevolking voorbereid 
waarin in grote lijnen onze opvattingen over de politieke toestand 
en het daaruit voortvloeiende optreden van de partij en de massa 
aan u wordt voorgelegd. Het ontwerp zal straks aan JUllie ter 
discussie worden uitgereikt. 
Na de conferentie zal het er om gaan, de partijpolitiek uit te voeren 
waarbij de vergroting van de invloed van onze partij onder de 
massa centraal moet staan. De inspanning die daarvoor nodig is 
moeten we niet onderschatten. Dat zal onder de huidige 
omstandigheden vaak betekenen, dat ingeroeid moet worden tegen 
stromen van bedrog, het kweken van onverschilligheid door rechts, 
demagogie van pseudo-linksen, waarvan het optreden nu al weer 
aangekondigd is. Het is waar dat het ledental van onze partij 
aanzienlijk vooruit is gegaan, evenals het aantal lezers op ons 
dagblad De Waarheid. En daaruit blijkt, dat in toenemende mate 
de strijdvaardigsten zich bij onze partij aansluiten. Maar de 
ervaring heeft ook geleerd, gezien de tussentijdse verkiezingen 
en trouwens ook de uitslagen van de laatste Provinciale Staten
verkiezingen, dat dit niet automatisch leidt tot vergroting van onze 
invloed en de doorwerking van onze standpunten onder de brede 
massa van de bevolking. Daarvoor is meer nodig, vooral een zorg
vuldig optreden met overtuigende argumenten. Onze propaganda 
moet aan overtmgmgskracht winnen en zich niet alleen richten op 
bijeenbrengen van grote massa's, maar vooral op het organiseren 
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van kleinere bijeenkomsten, waar ook debat mogelijk is, zodat 
mensen ook vragen kunnen wat zij willen weten en zeggen kunnen 
wat zij willen zeggen over onze partij en haar optreden. Iets wat we 
steeds meer ook ter harte moeten nemen: naast verhoging van 
activiteit moet ook de kwaliteit van ons werk worden verbeterd. 
Daarover moeten we spreken op deze conferentie. Daarvoor moet 
ook gewerkt worden aan de ideologische versterking van onze partij 
zelf, van zowel de oudere partijgenoten als van hen die nog maar 
korte tijd lid zijn van onze partij. Dat is een van de belangrijkste 
taken voor het partijleven. De ledenvergaderingen van onze partij 
zijn., vooral de laatste jaren, in omvang toegenomen. 
En hieruit blijkt dat er honger is in onze partij naar kennisname 
van onze inzichten en ook van ons optreden in actuele situaties. 
Het blijkt, dat er een zekere verbreding heeft plaatsgehad in de 
samenstelling van onze partij. Dat is goed. Maar ook dat geeft geen 
reden tot het koesteren van illusies en het denken dat het allemaal 
wel goed zit. Het gaat er om dat elke afdeling, dat elke 
communist zijn activiteit richt op vergroting van de invloed van 
onze partij onder de massa door het uitdrágen van onze politiek op 
bedrijf, kantoor, universiteit, onder werkenden, onder werklozen. 
Het gaat vooral ook om daden te stellen voor de verdediging van 
het levenspeil en voor de vrede. Daar hangt nu alles vanaf. Ook in 
de verkiezingscampagne die wat ons betreft daarom ook een vorm 
van actie moet zijn. 
Op onze Nationale Conferentie, die dus nu begonnen is, zullen we 
kritisch en in positieve zin onze ervaringen uitwisselen, om 
daarmee niet alleen de grondslag voor ons optreden verder uit te 
werken, maar om ook garanties te scheppen voor de uitvoering 
daarvan. 
Kameraden, we moeten ervan overtuigd zijn dat de CPN, onze 
Communistische Partij vooruit moet gaan. Dat is van nationaal 
belang. Dat moet ook, omdat onze partij zich wil inzetten voor de 
belangen van de werkende mensen. 
De CPN, de Communistische Partij, is .de partij van de werkers, 
een partij voor werk, vooruitgang en vrede. 
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Discussies 

De discussierede van Paul de Groot 
In zijn discussiebijdrage heeft Paul de Groot de vraag aan de or
de gesteld welke vooruitzichten de partij in de naaste toekomst 
heeft en wat reëel bereikbaar is. 

Om op die vraag te antwoorden, aldus De Groot, zou ik eerst 
een terugblik willen werpen op wat achter ons ligt, en daarbij 
niets vermooien, maar de feiten onder ogen zien. 

Ik wou als maatstaf van de ontwikkeling de kamer-verkiezingen 
nemen, vanaf 1948. Die gaven toen een belangrijke uitbreiding 
van de invloed van onze partij te zien, hoewel reeds minder dan 
onmiddellijk na de bevrijding. Vooral beneden de grote rivieren 
was die invloed reeds aan het af-ebben. Een dieptepunt was de 
Kamer-verkiezing van 1959. Door het optreden van een afge
scheiden groep waren de communistische kiezers verdeeld. De 
CPN was teruggedrongen tot de z.g. rode burchten Amsterdam, 
Zaanstreek, Oostelijk-Groningen. In andere gebieden verloor zij 
veel. Dit duurde tot 1963, waarna een geleidelijk herstel intrad, 
dat zich van 1967 tot '71 voortzette. Bij de laatste Kamer
verkiezingen in 1972 herstelde en consolideerde de partij zich 
belangrijk. 

Maar toch is beneden de grote rivieren het percentage kie
zers niet verder dan twee tot vier procent gekomen terwijl 
dit bijvoorbeeld in Amsterdam, de Zaanstreek, Oostelijk Gro
ningen omstreeks de 15 procent is. Onze partij is dus nog 
niet over het gehele land diep geworteld en gevestigd. 

IPSO-onderzoek 

De tijd is nu gekomen om dit te veranderen. Een groep mede
werkers van IPSO heeft het plan gemaakt om naar de objectieve 
oorzaken te zoeken, niet alleen van deze ongelijkmatigheid, maar 
ook van de tegenslagen in het verleden. Vanzelfsprekend zijn die 
er, de conjunctuur, de veranderingen in de samenstelling van de 
bevolking, de generatie-wisseling en nog andere. 

Gebruik makende van deze conferentie wou ik nu op dit on
derzoek een beetje vooruitlopen en pogen de andere invloeden 
op te sporen, in het bijzonder de invloed van het wel en wee, 
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van de gebeurtenissen in de socialistische landen op de aanhang 
van onze partij. 

Als men tijdstippen nagaat, dan vallen de tegenslagen van onze 
partij tussen "56 en "67 min of meer samen met de interne strijd 
in de Communistische Partij van de Sowjet-Unie, de z.g. destali
nisatie, de strijd tegen de anti-partijgroep Malenkov c.s., met het 
militair optreden in Hongarije en daarna Tsjecho-slowakije. Daar
na, met de breuk tussen de C.P.S.U. en de Communistische Partij 
van China, die gepaard ging met militaire grensbotsingen. 

Wij zeggen dit niet om ons er over te beklagen en zeker niet 
om te beweren dat onze houding tegenover deze gebeurtenissen 
altijd de juiste is geweest. Maar over het algemeen gezien is het 
logisch en onvermijdelijk dat zij, zowel de successen als de moei
lijkheden, ook van invloed waren en zijn op de aanhang van onze 
partij in Nederland. Onze werkers-bevolking reageert niet alleen 
op het werk van onze partij in acties voor de dagelijkse belangen, 
hoe noodzakelijk die ook zijn. Er zijn voorbeelden van dat onze 
partij prachtig werk verricht had in zulke acties en dit ook door 
de arbeiders werd gewaardeerd. Maar als het op Kamerverkiezin
gen aankwam, bleven zij toch in meerendeel bij hun oude partij. 

Verboden toegang voor het kapitalisme 

Het optreden voor de directe materiële belangen van de 
werkers in de kapitalistische verhoudingen is niet voldoende, 
als hiermede niet gepaard gaat de overtuiging van de nood
zakelijkheid en de prespectieven van de strijd voor een ver
andering van de maatschappij, van de vervanging van het ka
pitalisme door het socialisme. 

En sinds meer dan een halve eeuw zijn er niet alleen perspec
tieven, maar bestaat in vele landen de socialistische maatschappij 
als een realiteit. Dit jaar '77 is het zestig jaar geleden dat in Rus
land de socialistische Oktober-revolutie plaats greep en succes 
had. Sindsdien zijn dergelijke revoluties in een gehele reeks lan
den gevolgd. Vóór de Russische socialistische revolutie heerste 
het kapitalistische stelsel over de gehele aarde. Thans leven op 
het grondgebied van socialistische staten ongeveer 1300 miljoen 
mensen, bijna een derde van de huidige wereldbevolking. En aan 
hun grenzen staan bordjes met: verboden toegang voor het we
reld-kapitalisme. Handel, ja! Samenwerking, ja! Maar zeggen
schap, nooit! Het verdrijven van de macht van het kapitaal is in 
elk land de eerste voorwaarde voor de ontwikkeling naar een be
tere, socialistische maatschappij. Maar het is gebleken dat hierbij 
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fouten en misgrepen, onderlinge tegenstellingen en richtingen
strijd kunnen voorkomen. Er is gebleken dat de groei en de op
bouw van een socialistische maatschappij, zoals trouwens de ge
schiedenis in het algemeen, niet in een rechte, opwaartse lijn ver
loopt maar in zig-zag lijnen. 

Normalisatie betrekkingen 

Maar hoe laat zich nu de naaste toekomst aanzien? Er is een 
verheugend verschijnsel: in het socialistische deel van de wereld 
vindt een normalisatie en consolidatie plaats. Niet alleen een 
reeds bereikte consolidatie in Oost-Europa, waar lange jaren ge
schillen liepen tussen Joegoslavië en Roemenië met de anderen. 
Er zijn tekenen die wijzen op het verminderen van de tegenstel
lingen, en mogelijk ook misvattingen, die tot op heden de Com
munistische partijen van China en de Sowjet-Unie, verdeeld hiel
den. 

Ik geloof dat wij vanuit deze conferentie de vurige hoop 
moeten uitspreken dat niet alleen een normalisatie van de be
trekkingen tussen onze beide grote zusterpartijen zal plaats
vinden, doch dat eenheid van actie en broederlijke solidari
teit in de grote vraagstukken, waar het leven van de gehele 
mensheid van afhangt, spoedig werkelijkheid zullen worden. 

De Europese conferentie van Communistische partijen, waar 
ook onze partij aan heeft deelgenomen, in juli van het vorige 
jaar, heeft veel bijgedragen, ook tot internationale eenheid, door 
uit te spreken dat elke communistische partij autonoom is, alleen 
verantwoording schuldig is aan de werkers van zijn eigen land, 
zonder dat wie of wat ook zich daar in mag mengen. Dit principe 
is van enorme betekenis in de huidige toestand en voor de naaste 
toekomst. Het betekent het besliste, principiële verwerpen van 
alle doctrinaire gelijkmakerij en na-aperij. Het betekent dat in 
ons land bijvoorbeeld, met revolutionair realisme naar de prakti
sche overgangsvormen naar een socialistisch maatschappij-bestel 
moet worden gezocht, in samenwerking met, en door overtuiging 
van de meerderheid van de werkers. Het betekent het breken 
met starre schema"s, het zoeken van originele vormen en wegen 
bij de benadering van de massa van de bevolking, die zichzelf in 
onze partij moet kunnen herkennen. 

Open en ontvankelijk zijn 

Het is een onmiskenbaar feit dat grote delen van de bevolking, 
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en niet alleen arbeiders, zich naar ons toe bewegen, bereid zijn 
ons aan te horen, nadenken over de communistische politiek. Dit 
gebeurt onder de invloed van de economische crisis, die, hoe zij 
ook verder verloopt, chronische werkloosheid, verlaging van het 
levenspeil, bestaansonzekerheid permanent maakt. Dit gebeurt 
onder de dreiging van een Westduitse atoommacht en voortdu
rende oorlogsspanningen in de wereld, waarover in de inleiding 
van Henk Hoekstra is gesproken. Wij leven in Europa, in de 
EEG, waar de weerstand tegen de plannen tot supra-nationale 
overheersing door het Duitse revanchisme van Strauss voortdu
rend toeneemt. 

In !talie en Frankrijk staan de communistische partijen aan 
de drempel van de regering. Het dictatoriale "neen" van Kis
singer en Helmuth Schmidt heeft hun deelname aan de rege
ringen, hun directe invloed op de landspolitiek, tot dusver 
verhinderd. Hoe lang zal J immy Carter deze uitzichtloze ne
gatieve houding kunnen volhouden? Zij gaat tegen de volks
wil in West-Europa in. 

Het getij is aan het keren. Als de communistische beweging, de 
voorhoede van het werkende volk, belaagd en geïsoleerd staat, is 
het zaak stand te houden, geen krimp te geven. Maar als grote 
delen van de bevolking zich naar ons toe bewegen, moeten wij 
van onze kant hen stappen tegemoet treden, ons openstellen en 
ontvankelijk zijn voor wat zij van ons verlangen. Ook moeten wij 
vast stellen wat in de gegeven, en in de naaste toekomst te voor
ziene etappe van de strijd de dichtstbij liggende taak is. 

Streep eronder 

Vanuit deze nuchtere, realistische, Leninistische, ontleding van 
de huidige toestand heeft onze partijleiding het vraagstuk van de 
nieuwe regering benaderd en zich niet laten weerhouden door 
doctrinaire, pseude-radicale bedenkingen die hiertegen ongetwij
feld in het veld zullen worden gebracht. 

Onze nieuwe, in deze tijd tot onze partij toegetreden leden, 
beginnen als het ware met een schone lei. Maar het zou verkeerd 
zijn onverschillig te zijn voor wat in het verleden gebeurd is: ve
le, helaas te vele vroegere partijleden, sympathisanten en kiezers, 
zijn in de loop van de tijd afgevallen, zijn tot dusver afzijdig ge
bleven. Laat ons nu een streep zetten onder de moeilijkheden en 
geschillen in de verleden tijd, op internationaal gebied en de uit
werking daarvan in eigen kring. Veel is al opgehelderd en zal nog 
verder opgehelderd worden. Nu is het woord aan de toekomst! 
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Laten allen die het hart op de goede plaats dragen er naar hande
len. 

Behoefte aan infonnatie 

Er is nu grote behoefte aan informatie, eerlijke, zakelijke voor
lichting over wat er bezig is te gebeuren in de socialistische lan
den positieve zowel als negatieve. Meer contacten, delegaties, van 
hier naar ginds en van ginds naar hier, reizen, correspondenties, 
wetenschappelijke en culturele uitwisseling, daar is grote behoef
te aan. 

Vanzelfsprekend houden wij daarbij onwrikbaar vast aan de 
autonomie van onze partij, ook wat cultuurproblemen betreft. 
Ieder volk moet voortbouwen op zijn geërfde cultuur en bescha
ving. Geen staatsmonopolie van de cultuur is denkbaar in een so
cialistisch Nederland. Maar wel vrijheid van schepping, niet lan
ger gemuilkorfd door winstbejag en loonslavernij. Verdraagzaam
heid, geen ketterjacht. 

Kameraden, ik geloof, alles bij elkaar genomen, zijn de voor
uitzichten voor onze partij, voor de zaak van het communisme, 
nu beter dan zij in de achter ons liggende tijd geweest zijn. Op 
alle gebieden is er mogelijkheid tot een nieuwe start. Wij kunnen 
daarom niet tevreden zijn met de versterking van onze bestaande 
burchten. Er is reeds een begin gemaakt om er op uit te trekken, 
om diepere wortels te slaan in de gebieden waar wij nog zwak 
ZIJn. 

Deze koers moet nu met kracht en volharding voortgezet wor
den om onze partij over het gehele land uit te bouwen en tot 
volle ontplooiing te brengen. Om de CPN tot de betrouwbare en 
toegewijde strijd-organisatie van ons werkende volk te maken, die 
bereid en in staat is vruchtbare invloed te oefenen op de landspo
litiek en die tegelijkertijd de belichaming is van hun belangen 
van vandaag als van hun vreedzame en gelukkige toekomst. 

Initiatieven nemen 

Harm Leeman (Amsterdam): Onder de Amsterdamse bouw
vakkers bestaat de vaste overtuiging, dat de door de bonden ge
stelde eis van 4,5 procent erbij boven tafel moet komen. Op ver
schillende bouwwerken hebben de arbeiders ook de eisen bij de 
patroons op tafel gelegd. De bereidheid om de actie aan te gaan 
is nog versterkt door een recente verlaging van het netto-loon op 
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een aantal werken, waarbij de ondernemers zich beroepen op het 
ontbreken van een c.a.o. 

Opvallend is dat verscheidene kleinere patroons aan de eisen 
willen toegeven. Ze durven het front van de patroons echter nog 
niet te breken. Maar zelfs de grotere, behorende tot het Ogem
concern hebben gezegd, dat als de onderhandelingen zouden af
springen er tot een oplossing kan worden gekomen, die "de ar
beiders voldoening zou geven''. Weer een andere grote is begon
nen met het geven van een soort voorschot op de 2, 5 procent 
prijscompensatie over 1976. 

Het zijn allemaal aanwijzingen dat de ondernemers ook in de 
bouw niet zo sterk zijn als Van Veen c.s. graag voordoen. 

Beslissend voor de actie is dat de communisten de kop nemen, 
aldus Leeman. Er mag niet worden afgewacht. De arbeiders moe
ten zelf initiatieven nemen, georganiseerden en ongeorganiseer
den tesamen, zoals in 1972, toen de acties ver uitgingen boven 
het stadium van prikacties en in Amsterdam en elders tot een al
gemene staking uitgroeiden. 

Succes in vol-continu 

Hans v.d. Wind (Rotterdam) ging in op de succesvolle strijd 
van de continuarbeiders voor invoering van de vijf-ploegendienst, 
een strijd waar de communisten aan kop gingen. 

Spreker wees erop dat onder druk van de actie de top van de 
vakbeweging haar aanvankelijk afwijzende houding heeft moeten 
laten varen en ook de PvdA nu bereid lijkt te zijn voor deze eis 
op te treden. Op een aantal plaatsen is de 5-ploegendienst reeds 
een feit, terwijl dit bij verschillende andere bedrijven op korte 
termijn zal gebeuren. 

Juist tijdens de crisis zijn in de chemie enorme winsten behaald 
en de recente investeringsgolf in de Rijnmond toont aan dat het 
argument dat er geen geld zou zijn, met kracht van de hand moet 
worden gewezen. 

Twente tegen massa-ontslagen 

De afgelopen tijd hebben we in Twente een aantal goede en 
minder goede ervaringen opgedaan, zo stelt Dick Holvast (Twen
te) in zijn discussie. Een zeer goede ervaring vormde de actie 
voor het behoud van opera Forum. Deze aanval op een brok cul
tuur kon een halt worden toegeroepen. Tot de goede ervaringen 
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behoort ook de welbekende zakgeld-actie rond de vier Hengelose 
metaal bedrijven. 

Er kwam een eenheid tot stand van alle progressieve jongeren
organisaties en op regionaal niveau ook met christelijke en plat
telandsjongeren en hun organisaties. Duizenden jongeren namen 
deel aan de protestbetoging in Hengelo. 

Spreker wijst op de betekenis van de Waarheid en andere pro
pagandamiddelen o.m. bij de oprichting van de nieuwe afdeling 
Haaksbergen. 

Op dit moment speelt de actie rond de dreigende ontslagen bij 
Nijverdal-Ten Care in Twente een grote rol. Er tekent zich een 
groeiende eenheid af van mensen uit allerhande groeperingen, die 
zich tegen ontslagen uitspreken. Het eerste resultaat van de peti
tie, die tegen dit ontslag is gericht, heeft 1300 handtekeningen 
opgeleverd. 

Pendel is een gesel 

Al jarenlang probeert men Noord-Holland-Noord haar twijfel
achtige status van achtergesteld gebied te laten behouden, aldus 
Jaap Duppen (Noord-Holland-Noord). Het dient als goedkoop 
arbeidsreservoir van de multinationals in het zuiden van de pro
vincie, o.a. de Hoogovens. Duizenden werken in ploegendiensten 
of nemen reistijden van 2 uur of meer op de koop toe, omdat 
dichter bij huis geen volwaardig werk tegen volwaardig loon te 
krijgen is. Deze pendel wordt als een gesel ervaren. In de -
voornamelijk buitenlandse - bedrijven die zich wel in deze 
streek vestigen, worden lonen betaald die tien procent lager lig
gen dan elders. Zo worden de werkers hier tot gastarbeiders in 
eigen land. Tegen deze achterstelling, die een rechtstreeks gevolg 
is van de EEG-politiek groeit overal in Noord-Holland-Noord 
het verzet. 

Spreker ging utivoerig in op het verzet in dit deel van ons land 
tegen de afbraakpolitiek op het gebied van woningbouw, gezond
heidszorg, openbaar vervoer, onderwijs en acties voor behoud van 
historische stadskernen en tegen de verdere militairisering. Daar
bij wees hij op het succes dat behaald werd in de strijd voor de 
verdediging van het openbaar vervoer tegen de plannen van mi
nister Westerterp en staatssecretaris van Hulten met de zgn. 10-
personenclausule. 

Duppen wees erop hoe in Hoorn een poging om de 4 Mei
herdenking af te schaffen mislukte. Het bezoek van ambtenaren 
van het Suharto-bloedregiem aan diezelfde stad moest worden af-
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geschaft na een krachtige actie van de CPN in Hoorn, aansluitend 
op het uitstekende optreden van de Statenfractie in deze zaak. 

V oor behoud van werk 

In de kartonindustrie is opnieuw een saneringsplan aan de or
de, nadat eerdere plannen door het optreden van de gezamenlijke 
actiecomité's waren afgewezen, zei Arend Luppens (Groningen). 
Wij zijn niet tegen het gezond maken van bedrijven, maar wijzen 
herstructureringsplannen af als deze tot doel hebben het arbeids
tempo op te voeren en massa's arbeiders de W.W. in te jagen. 
Wij willen gezondmaking op basis van behoud van volledige 
werkgelegenheid. 

De regering moet geld stoppen in bedrijven die op de binnen
landse markt zijn aangewezen en arbeidsintensief zijn, aldus spre
ker die ook herinnerde aan een aantal andere Groningse bedrij
ven, zoals Noord-Ned en Seriös, waar met succes was opgetreden 
voor behoud van de werkgelegenheid. Spreker ging in op de 
noodzaak op te treden voor verdediging van de koopkracht. Juist 
in een slechte economische situatie is dit temeer van belang om
dat een aanval op de lonen verscherpt tot uitdrukking komt in de 
werkloosheidsuitkeringen, die immers in de W.W. 80 procent van 
het loon bedragen. 

Op 5 maart wordt in Winschoten het derde Volkscongres ge
houden. Luppens zei dat met het Volkscongres de Groningers 
een brede basis hebben gelegd om de problemen van radio-actief 
afval, militaire oefenterreinen en werkgelegenheid te bespreken. 
Met alle categorieën van de bevolking, ook wat geloof of overtui
ging· betreft. En dat is goed zo, want zo alleen kunnen we de 
problemen aan. 

Agrariërs in beweging 

Bram Hoekserna (Amsterdam) ging in op de situatie in de 
land- en tuinbouw en maakte melding van de opvatting van leden 
van het landelijk actiecomité van boeren en tuinders, gedaan te
genover de redactie van De Waarheid, dat vakbondsleden en ka
ders in de bedrijven het grootste gelijk hebben door de strijd aan 
te binden voor het behoud van prijscompensatie en voor loons
verbeteringen. 

Dit illustreert de veranderingen in het denken binnen kringen 
van de bevolking, die tot voor kort steunpilaren waren van de 
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confessionele partijen en door die partijen als "eigen stemvee 
werden beschouwd, aldus spreker. Hierdoor wordt opnieuw een 
licht geworpen op de diepgaande betekenis en verstrekkende uit
werking van de opstandige beweging van de agrarische bevolking 
in 197 4. Die was, een explosie van opgekropte woede. De actie 
waarmee de communistische partij zich onvoorwaardelijk solidari
seerde, maakte krachten los en gaf nieuwe impulsen aan het tot
standkomen van een brede democratische beweging voor de ver
overing van de nationale zelfstandigheid. Het "stemvee" van Van 
Agt was losgebroken uit de kluisters en trotseerde de wurgende 
dictaten van de EEG. En geen VNO-voorzitter zal in staat blijken 
om dát vee op stal te krijgen. 

Van Veen spreekt op bijeenkomsten van boerenorganisaties 
over een "grote toekomst", die voor agrariërs is weggelegd. Maar 
over het heden wordt niet gesproken. Over de grauwe misère van 
menig tuinders- en boerengezin, dat zijn bedrijf naar de knoppen 
ziet gaan. Over het dure aardgas, over de grond die inzet is van 
speculatie en gewin. 

De veehouder merkt, dat maatregelen van nationale bescher
ming zoals die prijsgarantie voor melk, worden afgebroken terwijl 
hij anderzijds gedwongen werd tot een mensonwaardige produk
tieverhoging. De veehouder wordt nu bedreigd door een boete
clausule van de EEG. Via een directe aanslag op het inkomen 
moet hij opdraaien voor de overschotten. Anderzijds weigert 
West-Duitsland een bijdrage te leveren bij het wegwerken van 
die overschotten. Het zijn déze ervaringen die de boeren en tuin
ders doen bevestigen dat de processen die in 197 4 op het platte
land gestalte kregen niet meer terug te draaien zijn. 

'Meent verdwijn - open de mijn' 

Frits Dragstra (Limburg): Jarenlang heeft de CPN praktisch al
leen gestaan met het standpunt, dat de Nederlandse kolenmijnen 
in bedrijf moesten blijven. En dat niet alleen vanwege het aspect 
van de werkgelegenheid, van hoeveel belang dat op zichzelf al is, 
maar ook vanuit het oogpunt van een nationale energievoorzie
mng. 

Vandaag wordt in brede kring erkend, dat de gtote steenkool
voorraden in de komende decennia van grote betekenis zullen 
zijn. De tijd, waarin kernenergie als alleen zaligmakend werd be
schouwd, zijn door de ontwikkelingen van de laatste jaren gelo
genstraft. Het optreden van de massa's heeft daarbij een grote rol 
gespeeld. Dragstra wees er op, dat het benuttten van kernenergie 
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niet alleen een technisch vraagstuk is, maar ook nauw samenhangt 
met de ontwikkeling van kernwapens. Het is een grote leugen, 
dat het verzet van de massa alleen zou berusten op milieubezwa
ren, hoe belangrijk die ook zijn. Wie ook maar enige verantwoor
delijkheid bezit, kan er niet omheen dat kernenergie en atoomwa
pens in verkeerde handen tot gevaren kunnen leiden. Voor ons 
als communisten is het de taak dit gevaarlijke aspect aan de kern
energie voortdurend onder de massa uit te dragen, zonder daar
mede de technische ontwikkelingen op dit gebied tegen te willen 
gaan. Het is helemaal niet toevallig, dat de mijnsluitingen in Lim
burg gepaard gingen met de vesugmg van het NA va
hoofdkwartier AFCENT. De toenmalige propagandisten van de 
mijnsluiting, zijn nu de voornaamste propagandisten van "Europe
se Eenheid"" en een versterking van de NAVO. Met de leuze 
"AFCENT verdwijn - open de mijn"" zijn verdergaande dan al
leen maar Limburgse eisen gemoeid. 

PTf -ers in actie 

Vraagstukken als massaontslagen, behoud van de koopkracht, 
prijscompensatie en geen verdere aantasting van de sociale ver
worvenheden staan in het middelpunt van de strijd. Ook bij de 
ambtenaren die dubbel en dwars het kind van de rekening drei
gen te worden, aldus Gerrit Out uit Den Haag. 

Jarenlang hebben de ambtenaren met de vakbeweging gestreden 
voor hun sociale rechten waar zij hun hele leven voor hebben be
taald. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij nu met hun organisa
ties stelling nemen tegen de aantasting van hun rechten. 

Gerrit Out benadrukt in dit verband de strijd van het Haagse 
PTT-personeel tegen de verplaatsing van grote groepen rijksamb
tenaren naar het noorden en zuiden van het land, zoals dat door 
PPR-staatssecretaris Van Hulten is verordonneerd. Nauw verwe
ven met die spreiding is ook de reorganisatie van het PTT-bedrijf 
die neerkomt op sanering, en duizenden arbeidsplaatsen gaat kos
ten. Plannen die niet alleen voor de PTf-ers, maar voor de hele 
regio Den Haag met z"n 10.000 werklozen verregaande conse
quenties zal hebben. 

Als de regering de spreiding en reorganisatie toch wil doorvoe
ren kan ze rekenen op een eensgezind optreden van personeel en 
vakbeweging. 
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Bescherm de staalindustrie 

Bij Hoogovens willen de werknemers aan de bak om de prijs
compensatie in de wacht te slepen, aldus Jan Berghuijs (Kenne
merland). Door kaderleden van de Industriebonden van NVV en 
NKV werden voorstellen gedaan, die aangaven dat de FNV
voorstellen bij Hoogovens te weinig waren. Daarmee gaven deze 
vakbondsleden te kennen in de slag te willen tegen de aanvallen 
van de ondernemers. Rechtse vakbondsbestuurders probeerden 
het uit te leggen als zou het standpunt van deze kaderleden een 
aanval zijn op de eenheid binnen de bond. De argumenten die zij 
daarbij hanteerden stoelen op louter anti-communisme. 

Hoe de werkers hierover denken blijkt uit de motie van kader
leden aan het bondsbestuur, waarin wordt aangedrongen op het 
snel nemen van stappen tot actie. 

Ingaande op de produktiebeperking bij Hoogovens zei spreker 
dat de oorzaak daarvoor onder meer moet worden gezocht bij 
een oncontroleerbare en gevaarlijke uitlevering van Hoogovens 
aan Duitse invloeden. Sinds de fusie met het Westduitse Hoesch 
worden de winsten van Hoogovens gebruikt om in Duitsland te 
investeren. 

Berghuijs pleitte voor het houden van een conferentie over de 
toestand van de nationale staalindustrie, waar reële voorstellen 
geformuleerd zouden kunnen worden tot opbouw van een werke
lijk nationale staalindustrie die kan bijdragen aan een verbetering 
van de Nederlandse economie. 

Friesland op keerpunt 

Friesland bevindt zich op een soort keerpunt, zo merkte Rense 
Visser (Lemmer) op. Vooral binnen de AR, die tijdens de bezet
ting een groot aandeel heeft gehad in het verzet, bestaan grote 
weerstanden tegen het CDA, waarin de KVP, die in Friesland 
nooit iets te betekenen heeft gehad, al gevolg van de politiek van 
de landelijke bestuurders de scepter zwaait. Maar die tegenstel
lingen worden binnenskamers gehouden. 

Anders gaat het bij de rechtse groeperingen binnen de PvdA, 
waar sommige figuren er behagen in schijnen te scheppen hun 
vuile was breed uit te meten in de pers. Het gaat daarbij niet om 
persoonlijke twisten maar om grote politieke tegenstellingen. Het 
gaat erom de actie te doen losbranden, waardoor die zichtbaar 
worden voor de bevolking. 

De acties tegen de huurverhoging, de bezettingen van Gasolith 
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m Leeuwarden, Ria in Drachten en Zwaagwesteinde, de Romefa 
in Noordwalde en de scheepswerf Boot in Lemmer hebben aan
getoond dat de Friese werkers bereid zijn te knokken. Iedereen 
zegt dat er actie komt. In burgerlijke kranten wordt gezegd: "Er 
komt herrie". 

Wanneer en hoe die actie gevoerd wordt dat maken niet zij, 
maar de werkers zelf uit. Wij zullen daartoe initiatieven moeten 
nemen. 

Man en paard noemen 

Onno Bosma (Amsterdam): De strijd in het onderwijs maakt 
een belangrijk deel uit van de beweging, waarop een andere rege
ringspolitiek moet steunen. Ondanks de pennendienst die Van 
Kemenade heeft bewezen aan de democratisering, is er sprake 
van achterstanden in de deelname van grote groepen kinderen, en 
van een snel stijgende werkloosheid onder de leerkrachten. 

Met haar bezuinigingen in het kader van de 1 procents-operatie 
plaatst de regering-Den Uyl zich tegenover de beweging in het on
derwijs; nu al is duidelijk dat de zwakste groepen juist zwaar te 
lijden krijgen. 

Bosma wees erop dat de berusting en aanpassing, die aanvanke
lijk door de vakbondstoppen tegenover die bezuinigingen werden 
gepredikt, overwonnen werden door actie-initiatieven vanuit de 
basis. Men liet zich niet in het defensief drijven maar trad op 
voor uitvoering van de middenschool-beloften, voor leerplichtver
lenging, voor verbetering van het W.O. en voor werk. Nu al is te 
voorzien dat de petitie die gaande is vele tienduizenden handteke
ningen oplevert. 

Zaak is, aldus Bosma, juist nu ook vanuit de leiding van de 
ABOP een andere, progressieve onderwijspolitiek wordt bepleit, 
in de discussie te hameren op het feit dat die niet zonder de 
CPN gestalte kan krijgen: "Man en paard moeten genoemd wor
den.". In dit verband is de vergelijking veelzeggend tussen Rot
terdam, waar door het PvdA-gemeentebestuur besnoeid wordt, en 
Amsterdam, waar dankzij de CPN-wethouder ook dit jaar weer 
vebeteringen uit de bus zijn gekomen. 

Propaganda onvoldoende 

Johan Eijlders (Brabant) benadrukte dat het bieden van een 
politiek alternatief alleen niet voldoende is en waarschuwde voor 
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het onderschatten van de tegenstander, die immers voor zijn pro
paganda alle burgerlijke media tot zijn beschikking heeft. Hij 
stelde dat met het oog hierop niet mag worden uitgegaan van een 
automatische verkiezingsoverwinning. 

Hiervoor is, zo zei hij, strijd en machtsvorming nodig in de 
buurten en bedrijven. Johan Eijlders wees in dit verband op de 
verkiezingen voor de agglomeratieraad in Eindhoven, waarbij dui
delijk gebleken is dat propaganda alleen niet overtuigend genoeg 
is. In de buurten waar actief door de CPN is opgetreden, is be
langrijke stemmenwinst geboekt. 

Volgens Johan Eijlders was het meer dan ooit nodig te werken 
aan een vergroting van de invloed van de partij bij belangrijke 
bedrijven als Philips en Daf. 

Scheepsbouw nationaal belang 

Coen Veltman (Purmerend) begon zijn discussie met te herin
neren aan het feit, dat door eensgezind optreden van personeel, 
OR-leden en de Industriebonden de RSV-directie terug moest 
komen op het afschaffen van de sociale begeleidingsovereen
komst. Diezelfde eenheid van optreden moeten we bereiken in 
de verdediging van de werkgelegenheid in de scheepsbouw en bij 
de strijd voor behoud van de koopkracht. Juist in verband met de 
groeiende concurrentie uit Japan, Noorwegen en West-Duitsland 
is het nodig de scheepsbouw te verdedigen als nationaal belang. 

Spreker wees op de vorming van comité's voor behoud van de 
werkgelegenheid in de scheepsbouw. Ook in Purmerend is zo'n 
comité gevormd. Dat comité heeft een brede samenstelling met 
o.a. leden van de PvdA erin, maar het afdelingsbestuur van de 
PvdA meende niet mee te kunnen doen. Volgens dat bestuur zou 
men de vakbeweging voor de voeten lopen. Daar is echter geen 
sprake van, we willen juist iedereen ondersteunen die voor de 
verdediging van de werkgelegenheid opkomt. 

Straks zullen misschien vele miljoenen overheidsgeld als subsi
die in de scheepsbouw gestoken worden. We moeten ervoor zor
gen dat dat geld ook inderdaad gebruikt wordt om arbeidsplaat
sen veilig te stellen en zo mogelijk nieuwe te scheppen. Daarbij 
zal erop toegezien moeten worden dat Nederlandse reders en an
dere ondernemers hun orders in eigen land plaatsen. 

Samen met soàalisten Van Agt de pas afsnijden 

Toen het kabinet-Den Uyl aantrad was zijn prioriteit het dis
trictenstelsel met de gekozen premier, alsdus Marcus Bakker. 
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Dit is grondig van de baan en dat betekent dat het bij komende 
verkiezingen niet gaat om het kiezen van minister-presidenten 
maar van partijen. Daarom is het grotesk als nû gedaan wordt als
of het zou gaan om te kiezen tussen de minister-president en de 
vice-minister-president van het huidige kabinet, Den Uyl en Van 
Agt. Alsof dat de keus is: Den Uyl of Van Agr/Wiegel. Het is te
gen die hersenspoeling dat wij een andere keus stellen: de keus 
voor een ander kabinet en een andere politiek. De centrale voor
waarde daarvoor is Van Agt eruit, de CPN erin. Socialisten moe
ten zich niet laten biologeren door Van Agt, door reken
sommetjes hoeveel ministers zij naast Van Agt, Kruisinga, 
Andriessen, Rooivink en wie weet Van Veen mogen neerzetten. 
Zij moeten alle krachten inspannen om samen met ons Van Agt 
de p~s af te snijden. Het behoud van het kiesstelsel betekent dat 
iedere stem op de CPN daarvoor gebruikt zal worden. Tegen 
Van Agt en Wiegel, voor een progressieve politiek. 

Marcus Bakker voorspelde dat de CPN met die uitweg op gul
le zendtijd van Wibo van der Linde of zelfs Kloos niet hoeft te 
rekenen. In het Gooi heersen de Gooise erfgooiers, de gooiers 
met de anti-communistische pet naar de democratie. Vroeger wer
den ongehoorzame armen gegeseld met de kat met zeven staar
ten, die altijd wel ergens een striem achterliet. Nu worden de 
mensen wier ogen open gaan door crisis en werkloosheid ge
striemd met het anti-communisme met zeven staarten. Ook in de 
hoop dat er wel ergens een striem zal blijven hangen. Maar waar
om gooit Menten het op het anti-communisme, waarom Philips, 
waarom Strauss? Het hoofddoel is te verdelen en mensen tegen 
elkaar op te zetten die één belang hebben. Het zal echter niet 
lukken, aldus Bakker die ook enkele kanttekeningen plaatste bij 
de pogingen de kwestie van de zogenaamde dissidenten op te 
kloppen. Juist uitgaande van de mensenrechten bestrijden wij de 
opvattingen van in ieder geval die dissidenten die hier gedropt 
zijn. Als vanuit de Sowjet-Unie een Boekowski komt die Ame
rika te hulp wil roepen om te doen wat Foster Dulles mislukte, 
als een Sacharow een blauwdruk klaar heeft voor invoering van 
het kapitalisme die mooi genoeg is om door Elsevier te worden 
uitgegeven, als er een Solzjenitsin is die de hele Oktober
revolutie vervloekt, dan zijn dat opvattingen die politiek bestre
den moeten worden, uit naam van de mensenrechten. Of men in 
de Sowjet-Unie die opvattingen uit het Russische Staphorst juist 
bestrijdt, of zich geen misstanden voordoen, is een andere zaak, 
aldus Bakker. In ieder geval kunnen we het niet bewonderen dat 
zulke vijanden van het socialisme ons op de nek worden gescho
ven. Dat deel van de wereld waar het kapitalisme nog heerst is 
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geen vuilnisbelt voor wat zij zien als hun afval. 
De Nederlandse communisten hebben de taak voorhoede te 

zijn bij de verdediging van de democratische rechten van de Ne
derlanders. Wij trappen er niet in als allerlei lieden ons uitnodi
gen of provoceren aan hun anti-Sowjet-geschreeuw mee te doen. 
Lieden die zwijgen als het over Vietnam of Indonesië gaat. 

Op het punt van de mensenrechten is hier, in Nederland veel 
werk te doen, vervolgde Bakker die aan de hand van een inter
view van Den U yl met het blad van Van Veen aantoonde hoe Den 
Uyl de vakbeweging als het ware onder toezicht van de staat 
tracht te plaatsen. De democratische vrijheden van de arbeiders
klasse zijn echter de bron van alle vrijheden en rechten. Als de 
arbeidersorganisaties aan banden worden gelegd wordt de weg 
vrij gemaakt voor de Van Agrs. Dat zal niet gebeuren. 

Studenten tegen afbraak 

Ton van Hoek (Amsterdam) wees erop dat de studenten de 
strijd aanbinden tegen de politiek van de regering-Den Uyl die 
het recht op onderwijs aantast en de kwaliteit ervan wil vermin
deren. De studenten wordt gevraagd genoegen te nemen met een 
positie van totale rechteloosheid, met een inkomen van nog geen 
7000 gulden per jaar, slechte en dure huisvesting en een toene
mende srudiedwang. 

Het antwoord daarop is actie. Strijd voor erkenning van het 
recht op inkomen, opheffing van de studentenstop en erkenning 
en goedkeuring van de uit de faculteiten afkomstige studiepro
gramma's. Fel hekelde hij de opstelling van Klein en van Van 
Kemenade die het onderwijs willen aanpassen aan de eisen van 
de monopolies en die zwijgen als de democratie wordt aangeval
len zoals bijvoorbeeld door prof. Diepenhorst op de VU. 

De studentenbeweging vecht voor een goede kwaliteit van het 
onderwijs en ruimte voor geestelijke vrijheid. 

Spreker benadrukte de inspiratie die er uitgaat van de strijd van 
de studentenbeweging en de rol van de communisten daarin. Als 
voorbeeld noemde hij het onlangs in Amsterdam opgerichte co
mité tegen de beroepsverboden in West-Duitsland. 

Hoge eisen stellen aan de partij-organisatie 

Rinus Baks, verklaarde, dat het voor de doorvoering van de 
politiek van de parrij van beslissend belang is de invloed te ver-
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groten onder de werkende bevolking en onder al die lagen, die in 
beweging komen en voor verandering van de gang van zaken in 
ons land willen optreden. Dat stelt hoge eisen aan de partij en 
aan de partijorganisatie. De inwendige toestand van de partij en 
haar organisatie is daarbij bepalend voor het "buitengebeuren'', 
voor het werk onder de massa. 

De partij groeit zowel in leden als in nieuw opgerichte afdelin
gen, het lezerstal op De Waarheid neemt toe, alsook het aantal 
donateurs, dat financiële steun verleent. Van dit laatste is de re
cordopbrengst van bijna 215.000 gulden uit de laatste Kersten
veloppencampagne een voorbeeld. 

In begin november vorig jaar bedroeg over de eerste 10 maan
den van 1976 de nettoledengroei 1100; twee maanden later was 
dat netto-aantal gestegen tot 1524. In alle districten werd netto
ledenwinst geboekt, met vooral flinke vooruitgang in Amsterdam, 
Gelderland, Groningen, Den Haag, Limburg, Rotterdam en Ut
recht. Vergeleken met eind 1972 was er een groei met bijna 
3000 nieuwe leden. 

Het aantal lezers van De Waarheid vertoonde over de eerste 
10 maanden van 1976 een netto-groei van 1332. Per 1 januari 
1977 was dat gestegen tot 2188 en sinds eind 1972 is het lezer
stal netto met 5675 uitgebreid. Alle districten hebben daartoe 
bijgedragen, ofschoon de districten Twente, Drente en de IJssel
streek nog achterblijven. 

Van de toegetreden nieuwe partijgenoten is 44 procent werkers 
uit bedrijven, kantoren, werkplaatsen en van het Overheidsperso
neel zowel in gemeente- als rijksdiensten. Zestien procent zijn 
huisvrouwen. Veertig procent zijn werkers uit de gezondheids
zorg, het onderwijs, het welzijnswerk, wetenschappers, studenten, 
middenstanders en ook zelfstandige beroepen, waaronder boeren, 
schippers; vissers en tuinders. 

Vooral de afgelopen maanden is een belangrijke toetreding vast 
te stellen van arbeiders uit bedrijven, uit ondernemingsraden en 
uit vakbewegingskringen, vaak ook mensen afkomstig uit PvdA en 
PPR. Een reeks afgevaardigden op de conferentie, aldus Rinus 
Haks, zijn zelf ook in de laatste tijd toegetreden en bekleedden 
daarvoor functies of waren actief in afdelingen van de PvdA. Bij 
de PvdA is er een aanzienlijk ledenverlies, maar dat wordt door 
ons niet opgevangen en vele socialisten, die teleurgesteld zijn, 
vervallen daardoor tot passiviteit. 

Natuurlijk, zo zei Rinus Haks, gaan er ook leden verloren en 
dat geeft een zeker oordeel over het werk van de partijorganisatie 
en over de werving. Verlies is soms niet te vermijden, maar in de 
meeste gevallen niet noodzakelijk. Er zijn hier en daar mensen, 
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die de partij verlaten, omdat ze het niet eens zijn met onze poli
tiek van eenheid, met onze opvatting, dat het niet alleen aangaat 
te ontmaskeren, maar dat we positief moeten optreden, nieuwe 
wegen openen naar het vormen van macht voor een andere rege
ringspolitiek. Als we ras-sectariërs niet kunnen overtuigen, dan 
behoeft het vertrek geen verlies te zijn, maar we moeten het 
uiterste doen om iedereen te winnen en voor de strijd te behou
den. 

Inwendige partijstrijd mag bij het aanpakken van de taken niet 
geschuwd worden, maar moet ook juist gevoerd worden om tot 
veranderingen te komen. Het versterken van het ideologische 
peil van de partij en van de kwaliteit van ons werk is niet moge
lijk zonder een actief politiek leven in de afdelingen. Het gaat er
om het klassebewustzijn en het politieke inzicht van alle leden te 
vergroten, strakkere leiding te verlangen van de besturen op de 
hoofdpunten van onze politiek en afstand te nemen van hobbiïs
me. Alle leden van de partij moeten op de hoofdzaken gericht 
worden van het moment, ongeacht wat voor werk ze doen om hun 
brood te verdienen en welke functies ze bekleden in de partij. 

Actie bij Akzo 

Hennie Grave (I]sselstreek) sprak over de actie bij de AK
ZO-vestiging in Deventer tegen de overplaatsing van 35 arbeiders 
naar Arnhem of Epe. Die overplaatsing ging gepaard met loonbe
vriezing en aantasting van sociale verworvenheden. Op initiatief 
van de partij werd een strijdcomité gevormd, dat onder andere 
een succesvolle demonstratie organiseerde. 

Spreker ging voorts in op de woningsituatie in Deventer en de 
hoge huren, die na renovatie van woningen het gevolg zijn. In 
maart organiseert de partij in Deventer een manifestatie over so
ciale woningbouw tegen betaalbare huren. Verschillende buurtco
mités hebben daaraan al hun medewerking toegezegd. 

Activiteit is noodzaak 

Chris Heil (Utrecht) uitte in zijn discussiebijdrage kritiek op 
de jongste nota van de Industriebond NVV waarin matiging 
wordt gepropageerd ten behoeve van de werkgelegenheid, omdat 
de motor van de economie zou zijn vastgelopen. Het is echter 
niet onze economie en het zijn niet de werkers die de motor over 
de kop hebben gejaagd, maar de ondernemers, zo stelde hij. 
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Chris Heil keerde zich tegen deze in de nota bepleite aanpas
sing aan de crisis maar riep op tot actief optreden. Hij wees in dit 
verband op het, op initiatief van de CPN in Utrecht opgerichte 
comité tot behoud van de werkgelegenheid bij VMF, welk con
cern te beginnen met de sluiting van de Rol ma al een spoor van 
vernieling in deze stad heeft achtergelaten. 

In korte tijd werden duizenden handtekeningen opgehaald on
der de eis tot behoud van de gieterij waarvan sluiting zal beteke
nen dat het gietwerk voortaan in Duitsland moet worden uitbe
steed, omdat het bedrijf enig in zijn soort is. Ook zal een grote 
dosis kennis en technische ontwikkeling verloren gaan. Het is een 
nationaal belang dat kapitaalexport, zoals de VMF bedrijft, wordt 
tegengegaan ten gunste van investeringen in eigen land. 

Produktiviteit steeg 

Rob Koeman (Zaanstreek) gaat in op het feit dat zelfs volgens 
officiële cijfers de arbeidsproduktiviteit in 1977 met vier procent 
stijgt. De top van de vakbeweging heeft hiervan echter twee pro
cent laten zitten. Dat bevestigt hoe er zeer matige CAO-voor
stellen zijn ingediend. 

Bij de KSH (Scholte-Honig) is het personeel, waarvan tachtig 
procent in de vakbeweging is georganiseerd, erin geslaagd de 
vijf-ploegendienst te realiseren. Dat heeft 70 extra arbeids
plaatsen opgeleverd. 

Spreker is van mening dat bij de acties het nodig is om de 
ongeorganiseerden erbij te betrekken; door op ieder bedrijf de 
strijd te organiseren zal het lukken Van Veen in 't zand te laten 
bijten. 

Krachten verenigen voor andere politiek 

Roei Walraven (Amsterdam) begon met vast te stellen, dat de 
crisis de kapitalisten in grote moeilijkheden brengt. Zij proberen 
vergeefs de werkende mensen mee te slepen in hun uiterst ge
vaarlijke politiek. De massa wil een andere politiek en de tijd 
rijpt om die politiek af te dwingen, door actie en strijd en ver
eniging van krachten. 

Amsterdam als centrum van de arbeidersklasse en progressieve 
mensen heeft altijd een belangrijk stempel op de politieke ont
wikkeling in ons land gedrukt. Dat was in de oorlog met de fe
bruari-staking het geval, die de stoot tot het nationale verzet gaf. 
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Dat was zo na de oorlog met de grote solidariteitsbeweging met 
het Indonesische volk. Dat was zo in de Kalker-actie en de Viet
nam-actie. Daarom richt de reactie haar giftige pijlen vooral op 
Amsterdam en tracht zij de positie van de stad aan te tasten, o.a. 
door deze voor te stellen als een bandeloze en misdadige stad, 
waar niets goeds tot stand kan komen. 

Spreker stelde dat er natuurlijk zorgelijke vraagstukken zijn 
zoals de heroïne, die bijne wekelijks een slachtoffer eist in de 
stad. Dat is het resultaat van de machteloze verrotte maatschappij 
van Van Agt, Andriessen en Wiegel. Zij ontneemt jonge mensen 
ieder perspectief door ze van de scholen en universiteiten de 
WW in te jagen en vergiftigt ze met oorlogs- en atoomdreiging. 
Het is de taak van de partij en van het ANJV om de jeugd te 
winnen voor de strijd en het perspectief te geven voor de toe
komst. 

De partij in Amsterdam is gegroeid in alle lagen van de bevol
king en treedt verenigd op in bedrijven, universiteiten, buurten 
en scholen. Zij deed dat ook toen het nodig was een positieve 
verandering tot stand te brengen binnen het gemeentebestuur op 
grondslag van zeer grote en wezenlijke belangen: de werkgele
genheid in haven en scheepsbouw, de stadsvernieuwing, de finan
ciën en de voorzieningen. Spreker wees op de successen die door 
deze politiek zijn bereikt: Amsterdam brandde 1,6 miljard los 
van het rijk terwijl de regering ook voor de gemeenten de ban
den aanschroeft. Terwijl Hendriks ziekenhuizen sluit werd in de 
hoofdstad het Slotervaartziekenhuis geopend, de bouw van het 
nieuwe Academische Centrum afgedwongen en het aantal bedden 
in het VU-ziekenhuis met 200 uitgebreid. In de westelijke tuin
steden werd een scholencomplex geopend zoals nergens in Ne
derland in een arbeidersbuurt staat. We kunnen de mensen dui
delijk maken, dat het twee wethouders van onze partij zijn, die 
zo een spoor van goede voorzieningen voor de werkende men
sen hebben getrokken. Ook in dat opzicht kunnen wij communis
ten zelfbewust en met overtuiging bij de massa onze plaats in de 
nieuwe regering aan de orde stellen. 

Spreker ging in op het groeiende verzet tegen de EEG-politiek 
binnen de PvdA, zoals die tot uiting kwam in het EEG-rapport 
van de werkgroep buitenland van gewest Amsterdam. Hij signa
leerde een nieuwe ontwikkeling die tot uiting komt in de open 
brief tegen de uitbreiding van het Ultra-centrifugeproject. Dat 
geeft perspectief voor verdere actie en voor verdere vereniging 
van krachten, die werkelijk een andere buitenlandse politiek wil
len, zo stelde hij. 
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Beeld aan diggelen 

Laurens Meerten (Amsterdam) constateerde dat het beeld dat 
dit kabinet bij zijn verschijning aan de huurders heeft voorgehou
den volledig aan gruzelementen ligt. In feite heeft dit kabinet, 
het trio Gruijters, Van Dam Schaefer, de politiek van Udink 
voortgezet. Een politiek die nu zelfs nog harder uitpakt, gezien 
de aantasting van de inkomens van de mensen. 

In Amsterdam zijn door die politiek onaanvaardbare toestanden 
ontstaan, zowel in de nieuwe wijken, als in de stads
vernieuwingsgebieden. In de Bijlmer bijvoorbeeld zijn de huren 
zo hoog geworden, dat de mensen als het ware naar de krotten 
'worden teruggedreven. De stadsvernieuwing komt niet op gang 
en als er al iets gebeurt komen er dusdanige huren uitrollen, dat 
die voor de huidige bewoners onbetaalbaar zijn. De huursubsidie 
geeft geen soelaas, die wordt bij iedere loonstijging afgebroken. 

Het verzet onder de huurders is groot, aldus Meerten, en met 
acties zijn resultaten geboekt. De demagogie die Van Dam en 
Schaefer verkopen hebben de huurders door en ze treden er 
eensgezind tegen op. Meerten meende dat ook in de acties van 
de huurders tegen de huurverhogingen en voor betaalbare 
woningbouw een basis gelegd kan worden voor een andere 
regeringspolitiek. 

Vooruitgang in Rotterdam 

Arie van Kooten (Rotterdam) betoogde dat in een stad als 
Rotterdam de communisten een bijzonder grote verantwoorde
lijkheid dragen. Maar we gaan die niet uit de weg en kunnen die 
verantwoordelijkheid aan. Er is met onze partij belangrijke 
vooruitgang geboekt. In het afgelopen jaar zijn enkele honderden 
mensen tot de partij toegetreden, die inderdaad veranderingen 
willen, die werkelijk zijn ingesteld op actie en in de afgelopen 
periode hun plaats hebben ingenomen; tot in de districtsleiding 
toe. 

Sinds lange tijd is de negatieve abonneestand zo goed als weg
gewerkt. De volgende stap juist in de voorbereiding van de ver
kiezingen moet een snelle verdere vooruitgang betekenen. 

Ondanks dat de mogelijkheden nog veel groter zijn, kun je 
zeggen dat er door ons een antwoord is gegeven op de kritiek die 
op het laatste partijcongres op ons district werd gebracht. 

Spreker constateerde dat in een stad als Rotterdam waar zoveel 
gebeurt, waar vele multinationals zich hebben geconcentreerd, ve-
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Ie gecompliceerde vraagstukken aanwezig zijn. Vraagstukken voor 
de bevolking ook die om een oplossing smeken. Om oplossingen 
aan te geven is het nodig dat de partij haar eigen rol speelt, met 
onze eigen opvattingen en een consequente versterking van onze 
organisatie. Aan de duizenden sociaal-democratische arbeiders die 
zich vanouds in Rotterdam bevinden moeten wij perspectief bie
den; een actiehand reiken. 

Manifestatie Gelderland 

Jacques Bagers (Gederland) ging in op de aanvallen op de 
werkgelegenheid in Gelderland, in de chemie, electronica, textiel, 
scheepsbouw en papier-industrie en op de acties, die daartegen 
worden gevoerd. 

Onlangs is in Gelderland het initiatief genomen voor het hou
den van een regionale manifestatie in april. Met bedrijfsarbeiders, 
beambten, werkers in de gezondheidszorg, onderwijs, huurders
en andere organisaties zullen op deze manifestatie de gevolgen 
van het regeringsbeleid voor de werkgelegenheid en collectieve 
voorzieningen in Gelderland aan de orde worden gesteld en re
ele alternatieven voor een andere regeringspolitiek worden be
sproken. 

Tegen de militarisering 

Het opjagen van de bewapening is het allesbeheersende vraag
stuk van deze tijd, de bewapening is de laatste vier jaren ook een 
directe bedreiging van de werkgelegenheid geworden. Hiervan 
ondervindt· met name de bevolking van Drente de gevolgen. 
Plannen tot verdere militarisering gaan gepaard met afbraak van 
de werkgelegenheid. 

In de Zuid-Oost-hoek van Drente met meer dan 15 procent 
werklozen, staan vele arbeidsplaatsen op het spel. Blijkbaar 
koerst men op afbraak van werkgelegenheid om zo te komen tot 
ontvolking. Er moet kennelijk ruimte komen voor militaire 
oefenterreinen in Drente en in Groningen. 

Er zijn door de partij talrijke initiatieven ontwikkeld tegen een 
politiek, waardoor Drente afgeschreven dreigt te worden. Geble
ken is dat wanneer communisten de kop nemen de bevolking be
reid is met ons in actie te gaan. Aiko Platje wijst op het optre
den van concerns als AKZO-Enk.a en van bedrijven als Danlon, 
die door het leveren van werklozen een atmosfeer willen schep-
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pen, waarin het mogelijk zou zijn militaire oefenterreinen te 
creëren in het kader van de NAVO. Het is Stemerdink die met 
de alternatieven van militaire objekten in het Noorden komt. 

Een belangrijke rol in de strijd speelt het Comité Regionale 
Manifestatie; op 29 januari komt er een openbare bijeenkomst ter 
voorbereiding van verdere acties om sluiting van Enka tegen te 
gaan. 

Strijd tegen Duitse hegemonie 

Joop Wolff onderstreepte hoezeer 
anti-democratische tendenzen en tegen een 
monie het centrale vraagstuk is. 

de strijd tegen 
nieuwe Duitse hege-

In de oorlog was, zoals zelfs de notoire anti-communist Lou de 
Jong heeft toegegeven, lidmaatschap van de CPN lidmaatschap 
van een nationale verzetsorganisatie. De CPN treedt op vanuit 
nationale verantwoordelijkheid en vanuit een positie van eigen
waarde. Zij moet en mag dat beseffen in alle discussies, nationaal 
en internationaal, waaraan zij "open" kan deelnemen. Open voor 
andere ideeën, absorberend wat nodig is om vooruit te gaan, zich 
zuiverend van besmettingen door een ideologische standvastigheid 
die niet verward mag worden met dogmatische opvattingen die 
scheidsmuren optrekken waar deze geslecht kunnen worden. 

Wolff waarschuwde dat dit laatste een omgekeerd Van Agr
effect zou zijn. Het Mandement is afgebroken en Van Agr poogt 
het te herstellen, wij zullen hem daarbij niet helpen. Van Agr 
speculeert op wat afgestorven is, op de vrees van katholieke men
sen dat hun leven "verknoeid" is omdat hun levenspatroon, ge
zinsgrootte etc., vroeger door de voorschriften van anderen werd 
ingericht. Wij moeten deze mensen laten zien dat hun leven juist 
niet verknoeid is als zij nu hun steun geven aan degenen die geen 
herhaling wensen. Dat geeft in tegendeel, hun leven en hun op
treden nieuwe zin en grote betekenis. Van Agr oriënteert zich op 
de materiële macht van de Westduitse machthebbers. Daarmee zit 
hij op de tak die historisch voorbestemd is te worden afgezaagd, 
Het Duitse expansieve streven is fundamenteel in strijd met de 
belangen van Nederland, van de werkende bevolking en ook van 
dat deel van de bourgeoisie dat zich oriënteert op belangen in ei
gen land of op belangen elders. Dat is een ijzerharde wet zoals 
het een ijzeren wet was voor De Gaulle toen deze de weg op 
ging van de as-Bonn-Parijs. 

Wat er gaande is dat is geen demagogisch ethisch reveil maar 
een reveil van de combinatie van machten die de ontwikkeling in 
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Duitsland tegen kunnen gaan, aldus Wolff. 
Het is tegenwoordig in om over "Europa" te spreken. Over al

les en nog wat, tot aan Eurocommunisme toe. Wat ons betreft, 
wij zeggen en herhalen: Proletariërs aller landen, verenigt u! Wie 
over Europa praat en Europese problemen wil oplossen moet halt 
zeggen aan het Duitse streven naar hegemonie. Dat is geen wan
trouwen in de ontwikkeling van de krachten in de Bondsrepu
bliek en in de DDR, ook al vallen daarbij kanttekeningen te ma
ken zoals inzake de affaire rond Biermann. 

Joop Wolff ging vervolgens verder in op de Menten-zaak. Deze 
kwam aan het rollen door de internationale belangstelling en sa
menwerking van kringen uit Nederland, Polen, de Sowjet-Unie, 
de Verenigde Staten en Israël. De Nederlandse justitie heeft zich 
in deze zaak gediscrediteerd, aldus Wolff, die aantoonde dat spra
ke is van een koude oorlogsmentaliteit die in Nederland de 
plaats innam van de colloborateursme ntaliteit. Wie de zaak
Menten wil uitmesten moet uitgaan van de gedachten van de an
ti-Hitler-coalitie en de daardoor gesloten overeenkomsten. 

Over de Europese integratie verklaarde Joop W olff dat deze 
geen banden maar ketenen heeft gesmeed. Ketenen die knellen 
en verbroken zullen worden. Neem bijvoorbeeld het militaire ap
paraat dat nu gebonden is aan NAVO en de Bondsrepubliek. 
Verdere binding betekent opheffing van de Nederlandse strijd
krachten als instrument dat ooit nog eens gebruikt zou kunnen 
worden om het Nederlandse grondgebied veilig te stellen. 

Er zijn in de strijdkrachten mensen die dat niet willen. Er is 
een basis voor een andere defensiepolitiek, aldus Wolff, die wees 
op het belang van de VVDM, op de gevoelens van officieren en 
onderofficieren die niet in de Bundeswehr willen worden geïnte
greerd, op stromingen die op politieke wijze de defensietaak aan
gevuld willen zien. De Nederlandse communisten treden het de
fensievraagstuk niet tegemoet met gebroken geweertjes maar als 
mensen die door vermindering van bewapening en verbetering 
van de internationale toestand veiligheid voor Nederland willen 
scheppen. 

Joop Wolff pleitte voorts voor het uitroepen van de Se Mei als 
nationale feestdag, dat wil zeggen als een betaalde vrije dag. 

Tenslotte stelde hij voor dat het partijbestuur zal overwegen in 
samenwerking met anderen een campagne te beginnen tot herstel 
van de opkomstplicht bij verkiezingen. Die werd afgeschaft in de 
tijd van de opkomst van D'66, met hulp van de KVP, waarbij de 
PvdA zich liet meeslepen. Zoals overal profiteert rechts hiervan. 
Stemplicht is een kwestie van volwassenheid en van democratisch 
besef van de arbeidersbeweging. 
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Vrouwen actief 

Trijnie Ahlers (Groningen): De werkloosheid treft vrouwen 
vaak het meest. Zij worden eerder ontslagen. Bij de werkloos
heid van de man vermindert het huishoudgeld, moet zij de pro
blemen opvangen en komt zij met een ontwricht huishouden te 
zitten. 

Er zijn punten genoeg om als vrouw actief mee te draaien in de 
strijd van de werkende bevolking, aldus Trijnie Ahlers. Zij wees 
op de succesvolle acties van de bejaardenhelpsters tegen de in
krimping van de hulp en de resultaten die bereikt zijn voor het 
recht voor gelijke beloning voor vrouwen. 

In Groningen hebben de vrouwen een belangrijk aandeel gehad 
in de strijd tegen de afbraak van het openbaar vervoer. De bezui
nigingsplannen van Westerterp hadden tot gevolg dat een aantal 
plaatsen in Oost-Groningen bijna volledig van het openbaar ver
voer verstoken dreigde te worden. De vrouwen die dagelijks met 
deze bus naar hun werk moesten vormden hierop in de bus het 
actiecomité "Buslijn 15 blijft". Geruggesteund door deze actie te
gen het afbraakbeleid van Westerterp besloot de GADO-directie 
de inkrimping voor een belangrijk deel terug te draaien. 

De vrouwen uit het actiecomité zullen nu gaan optreden voor 
het Volkscongres, zo zei Trijnie Ahlers, omdat ze actief op willen 
treden tegen de opslag van radio-actief afval en geen Westduitse 
atoomfabriek naast de deur willen hebben waardoor de hele pro
vincie onleefbaar wordt. De mensen moeten door ons optreden 
inzien dat er oplossingen zijn voor de problemen van deze maat
schappij. 

Verdedig de haven-CAO 

Martin Swart (Amsterdam) gaf een overzicht van de 
belangrijkste stukken strijd die in de haven zijn gevoerd voor de 
verdediging van het levenspeil. Hij herinnerde eraan hoe de 
havenarbeiders van de KNSM onmiddellijk een uur het werk 
neerlegden toen de directie probeerde de strijd van de telexisten 
voor de verdediging van hun positie met ontslagen te beantwoor
den. Dat ontslag werd toen omgezet in een schorsing en die 
duurt nu nog voort. De havenarbeiders hebben de telexisten de 
verzekering gegeven dat ze op hun steun kunnen rekenen om in 
het bedrijf terug te komen. 

Tal van acties werden gevoerd, van petities tot stakingen van 
een uur en van drie dagen toe voor de verdediging van de prijs-
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compensatie en tegen de loonmaatregel. Toen de leiding van de 
vervoersbond het vooraanstaande Rotterdamse kaderlid, de com
munist Cor v. d. Zanden royeerde wegens diens actieve rol in de 
strijd van het sleepbootpersoneel, werden honderden hand
tekeningen verzameld onder een protest, dat duidelijk maakte dat 
de havenarbeiders hem als kaderlid van de bond willen behou
den. 

Bij het afbreken van de onderhandelingen over de nieuwe 
CAO is gebleken dat de havenbaronnen allerlei verslechteringen 
willen doordrukken, zoals het aantasten van de vakantietoeslag, 
de afschaffing van feestdagen en de herinvoering van de late 
nacht. De havenarbeiders zullen dat niet pikken en hun CAO, 
met inbegrip van de 2% prijscompensatie-regeling en de nainde
xering met eensgezinde actie verdedigen. 

Tot slot wees Swarr op de aangekondigde boycot-actie tegen 
Zuid-Afrika, waarin de havenarbeiders hun internationale strijd 
met de Zuid-Afrikaanse werkers zullen demonstreren. Maar laat 
de havenbaronnen niet denken dat we daardoor onze eigen strijd 
voor de CAO-eisen zullen laten verslappen, dat zullen ze de ko
mende weken wel anders merken. 

Beweging TH tegen banden met Suharto 

Frank Biesboer (Den Haag) ging in op de actie van student
assistenten aan de Technische Hogeschool in Delft tegen een sa
larisverlaging met 10 procent en verslechtering van de rechtsposi
tie. De eenheid die in de actie bleek kon tot stand worden ge
bracht omdat de student-assistenten beschikten over een eigen 
zelfstandige actieleiding, die het vertrouwen geniet van de assis
tenten en consequent voor hun belangen optreedt. 

Ook het personeel van de TH kwam in actie en wel tegen het 
promotiebeleid, dat een loonachterstand van gemiddeld duizend 
gulden ten opzichte van andere universiteiten heeft veroorzaakt. 
De ambtenaren in Delft zijn niet bereid te fungeren als sluitstuk 
van de rijksbegroting. 

Spreker ging voorts in op een aantal activiteiten die het afgelo
pen jaar in Delft rond Indonesië zijn ontwikkeld. De Technische 
Hogeschool, voorheen "Civiele Opleiding voor Ingenieurs in Ne
derlands Indië" geheten, is via persoonlijke banden en overeen
komsten met het Indonesië van Suharto verbonden. Onder derge
lijke omstandigheden maken activiteiten van het Indonesië-comité 
aan de TH uiteraard de nodige reacties los, vooral gezien het feit 
dat aan de Technische Hogeschool tal van projecten voor de 
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Indonesische generaals worden verricht. Symbool daarvan is een 
directe radioverbinding tussen de TH-Delft en de TH-Bandoeng. 
Onder grote delen van de staf en studenten bestaat ernstige ver
ontrusting over die samenwerking. Deze beweging tegen de ban
den met Suharto heeft als eerste resultaten gehad, dat een van de 
samenwerkingsprojecten is teruggewezen en dat de radioverbin
ding met de TH-Bandung is verbroken. 

Spreker zei, dat voor een progressieve buitenlandse politiek 
steun nodig is aan de bevrijdingsbeweging van Oost-Timor en het 
verzet van de Indonesische arbeiders en boeren, met de 
Communistische Partij van Indonesië aan het hoofd. 

Geen zakgeld maar loon 

Johan Bosma (Amsterdam) sprak over de beweging onder de 
jongeren en over de eisen en verlangens, waarvoor wordt opge
treden. De overtuiging, dat slechts door gemeenschappelijk optre
den met succes de strijd kan worden aangebonden tegen diege
nen, die een bedreiging vormen voor de toekomst, vindt grote 
weerklank onder brede lagen van de Nederlandse jeugd. 

Veelal op initiatief van het ANJV is in de afgelopen periode 
een reeks van acties tot ontwikkeling gekomen met organisaties 
als NVV-jongerencontact, KWJ, FJC, NIVON, LOG, LOHBO 
en VVDM. Het is daarbij verheugend dat vooral op het terrein 
van de belangenstrijd en de strijd tegen de gevolgen van de crisis 
voor de jongeren zeer hechte samenwerkingsverbanden zijn ge
groeid, op landelijk niveau, maar ook plaatselijk en in de buur
ten. 

Johan Bosma schetste de ervaringen, die werden opgedaan in 
de strijd tegen de pogingen van de ondernemers om jongeren in 
leerlingenwerkplaatsen af te schepen met zakgeld in plaats van 
hen loon te betalen. Ook de Hoogovens willen nu, in verfijnder 
vorm, het voorbeeld van de Hengelose bedrijven gaan volgen in 
de vorm van de oprichting van een l]mondvakschool, waar leer
lingen alleen zakgeld zouden krijgen. Op 1 maart zullen ANJV, 
NVV -je en KWJ tegen de pogingen van Hoogovens een grote 
protestmeeting beleggen in Beverwijk. 

Eenheid onder de jongeren is er ook, als het gaat om de be
scherming van de VVDM, om het verzet tegen vervroeging van 
de dienstplicht tot 19 jaar en tegen het streven naar een vrijwilli
gersleger. 

Johan Bosma noemde het een belangrijke opgave voor de jon
ge communisten in het ANJV om de Nederlandse jongeren ervan 

46 



te overtuigen, dat een keuze voor de CPN op 25 me1 betekent 
kiezen voor een regering van progressieve eenheid. 

Beter beleid vaarwegen 

Onder druk van de grote multinationals dreigt ons nationale 
verkeerswegennet gesaneerd te worden, zo zei Gerrit van Hezel 
(Vecht IJssel-Delta). 

Hij gaf vele voorbeelden waaruit bleek dat met name West
Duitsland pogingen doet om onze vaarwegen ondergeschikt te 
maken aan Westduitse belangen en noodzakelijke verbeteringen 
aan onze kanalen en vaarwegen, waarvoor vaak de plannen al 
tientallen jaren klaarliggen, tegen te houden. 

In ons land wordt strijd gevoerd door de schippers, personeel 
van Rijkswaterstaat en vele andere bevolkingsgroepen tegen de 
verkeers- en vervoerspolitiek van de KVP-er Westerterp. Deze 
nationale krachten moeten we verenigen om met meer kracht op 
te treden tegen de afbraakpolitiek en voor een, op de belangen 
van de Nederlandse bevolking gericht, vervoersbeleid. 

Succes voor werkers in gezondheid 

In de gezondheidszorg tekent zich, al dus Cilia Galesloot (Am
sterdam) een groeiende beweging af. Deze richt zich tegen de be
zuinigingspolitiek van het CDA. Liefst 20.000 ziekenhuisbedden 
moeten verdwijnen waarvan er 8000 al voor 1980. Dit betekent 
het verlies van 40.000 arbeidsplaatsen oftewel een inkrimping van 
de bedrijfstak met eenderde! Deze saneringspolitiek van staatsse
cretaris Hendriks (KVP) is op fel verzet gestoten: het enige dat 
hij heeft kunnen doordrukken is een sluiting van slechts een deel 
van een ziekenhuis in Enkhuizen. Dát is het resultaat van de 
strijd in de gezondheidszorg, waarin onze partij zo'n belangrijke 
rol speelt. Een strijd die zich ook richt tegen personeels- en vaca
turestops, aantasting van CAO's en andere bezuinigingen. Na de 
grote acties in Amsterdam deze zomer zijn in tal van plaatsen 
nieuwe vaak zeer breed samengestelde comité's opgericht. 

Sprekende over de versterking van de partij zei Cilia Galesloot 
dat het mogelijk is gebleken, met name onder artsen, leden te 
werven voor onze partij. Naast de resultaten die bereikt zijn 
noemde Cilia Galesloot ook een aantal tekortkomingen. Er kan, 
zo zei ze, offensiever worden opgetreden in een groot aantal dis
tricten. Ook zal er meer continuïteit moeten komen in het be-
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drijfswerk in de gezondheidszorg, nieuwe actievormen moeten 
ontwikkeld worden. Een belangrijke rol hierin kan gespeeld wor
den door De Waarheid. Spreekster bracht in dit verband kritiek 
op de, zo zei ze, vaak gebrekkige verzorging van artikelen en re
portages over acties buiten Amsterdam en noemde het ee.n taal). 
van de redactie in de toekomst te werken aan een snelle corres
pondentie uit alle delen van het land. 

Verzet tegen matiging 

B. van Maurik, (Zeeland) stelde vast dat in Middel burg, waar 
Kok vorig jaar zijn matigingsnota het eerst uitprobeerde op de le
den, deze op grote weerstand stuitten. In Zeeland legt men zich 
evenmin neer bij het zwichten voor de ondernemers en de recht
se krachten in het kabinet Den Uyl. Maar het optreden van de 
partij heeft zich in onze provincie teveel beperkt tot een discus
sie, aldus spreker. De aktie is uitgebleven. 

Ook over de versterking van de partij met nieuwe leden moest 
hij concluderen dat de mogelijkheden die er zijn niet worden be
nut. Over deze stagnatie zal het district zich diepgaand beraden 
om tot een verbetering van het optreden te komen. 

'Opknapbeurt' onvoldoende 

Dick Juffersman (Leiden): Door de acties die in Leiden zijn 
ontwikkeld voor een nieuw academisch ziekenhuis is het rege
ringsiclee om met een "opknapbeurt"" van het oude te volstaan ge
torpedeerd; nieuwbouw van de helft van het ziekenhuis is nu in 
elk geval verzekerd. Nadat de communisten het initiatief hadden 
genomen was binnen een mum van tijd een groot deel van Leiden 
betrokken in de ziekenhuisactie. Soortgelijke ervaringen werden 
opgedaan in de ambtenarenacties voor uitbetaling van de volledi
ge loontoeslag van f 41,50 van juli j.l.; vrijdag hebben nu ook B. 
en W. in een brief aan De Gaay Fortman de eisen ondersteund. 
Zulke initiatieven werken als een speerpunt, zo breken we door 
de toestand heen. 

Huuracties belangrijk 

In het ontwikkelen van eenheid van actie van progressieve 
mensen zal de strijd tegen huurverhogingen en voor betaalbare 
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nieuwbouw een zeer belangrijke rol spelen, zo zei Jan Metz uit 
Gooi/Eemland. Spreker wees ook op de extra klemmende nood
zaak om de scholing en ideologische verdieping met meer kracht 
aan te pakken, juist omdat er veelal jonge, enthousiaste leidingen 
zijn ontstaan. De interne partijstrijd mag niet geschuwd worden 
als het gaat om de partij groter en sterker te maken. 

Vertrouwen in communisten 

Bob Hekelaar (Rotterdam) constateerde uit zijn ervaringen in de 
havens dat de communisten het vertrouwen genieten van hun me
de-arbeiders, duidelijk zie je dat bij Cor van der Zanden. Deze 
mag dan wel door toedoen van de rechtse top geroyeerd zijn uit 
de bond, door de arbeiders van veel bedrijven in Rotterdam 
wordt hij gevraagd advies te geven als zij voor probetemen staan. 
Dat toont dat zij Van der Zanden zien als een echte vakbonds
man. De stemming in de bondsraad over dat royement heeft trou
wens laten zien, dat ook breder binnen de vakbeweging tegen het 
royement van Van der Zanden verzet bestaat. 

Over de nota Kok-Spit zei Hekelaar: de ondernemers hadden 
er lof voor, de arbeiders wezen haar af. Dat toont wat er leeft 
onder de mensen en wat zij voelen wat er gel?euren moet. Zowel 
in mei, juli als september werd er in de haven actie gevoerd voor 
het herstel van de prijscompensatie. 

Hekelaar stelde dat er in de PvdA en PPR, maar ook in het 
CDA ontzettend veel progressieve mensen zitten. Mensen waar
mee je uitstekend kunt samenwerken op het bedrijf en in de vak
beweging, als je actief bent, je voor hen openstelt en de taal 
spreekt van de mensen. 

Voorzieningen verdedigen 

Bert Boer (Amsterdam) besprak de acties ter verdediging en 
uitbreiding van de welzijnsvoorzieningen, Jie een breed scala van 
nuttige en onmisbare voorzieningen omvatten. Dankzij die acties 
slaagden de welzijnswerkers erin verslechteringen tegen te hou
den of af te zwakken. Spreker wees op de ontwikkeling in Rot
terdam, dat zowel bestuurlijk als wat de inrichting van het wel
zijnswerk betreft als een proefpolder voor het land moest dienen. 
Binnengemeentelijke decentralisatie en beslissingsmacht aan de 
burger waren de parolen. In de praktijk zagen de mensen zich ge
confronteerd met een bureaucratisch moloch. Bezuinigingen en 
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reorganisaties waren aan de orde van de dag. Onder leiding van 
een actiecomité ter verdediging van de voorzieningen werd met 
succes strijd gevoerd voor behoud van het Jongeren Advies Cen
trum, van drie vormingscentra en boventallige leerkrachten voor 
oude stadswijken. 

In april zal een grote demonstratieve manifestatie gehouden 
worden in Rotterdam onder de leuze: voor een progressief wel
zijnsbeleid in een nieuwe regering. In de voorbereiding daarvan 
zal de samenwerking met andersdenkenden verder verbreed wor
den. 

De vakbond, waarin de welzijnswerkers georganiseerd zijn, de 
ABVA, heeft zich thans gekeerd tegen het regeringsbeleid op 
welzijnsgebied. De bondsraad heeft besloten acties te ontwikke
len ter ondersteuning van de strijd in de bedrijven voor volledige 
prijscompensatie. In deze ontwikkeling spelen de welzijnswerkers 
ook een rol. Er is het versterkt bewustzijn dat zij een actief deel 
zijn van de hele bond. Dat zij deel uitmaken van het overheids
personeel en gezamenlijk mee optreden voor de verdediging van 
de positie en het inkomen van het overheidspersoneel. 

Beweging ondervrouwen versterken 

De positie van de vrouwen is de afgelopen vier jaar verder ver
slechterd, aldus Elli Izeboud (Amsterdam) in een terugblik op 
de regeringsperiode Den U yl. De vrouwen zijn geconfronteerd 
met een schrikbarend stijgende werkloosheid, nauwelijks moge
lijkheden tot bijscholing, te weinig en te dure kinderopvang en 
grote financiële lasten bij het buitenshuis werken. 

Naast deze verslechteringen wordt de vrouw vandaag gecon
fronteerd met de reactionaire opvattingen van Van Agt c.s. 

De tijd dat vrouwen zich zonder meer een eeuw laten terug
schoppen, aldus Elli Izeboud, ligt echter achter ons. De onvrede 
onder de vrouwen groeit. Spreekster noemde in dit verband het 
verzet tegen de prijsstijgingen en de achterblijvende lonen en 
wees op de noodzaak deze onvrede om te zetten in politieke ac
tie voor prijscompensatie en een betere regeringspolitiek. Van 
groot belang noemde ze hierin de rol van de Nederlandse Vrou
wen Beweging, die als enige politiek bewuste vrouwenorganisatie 
in Nederland optreedt. De "Rooie Vrouwen·· van de PvdA bij
voorbeeld laten het als het om politiek gaat afweten. 

Behalve onvrede is er een toenemende bewustwording onder 
vrouwen te constateren. Dit blijkt uit hun optreden in de vakbon
den maar vooral ook uit de strijd voor legalisatie van de abortus. 
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De abortu~-beweging heeft twee belangrijke conclusies opgele
verd: de noodzaak van het bestaan van een zelfstandige vrouwen
organisatie die de massabeweging onder de vrouwen verder kan 
en moet versterken en ten tweede het failliet van het a-politieke 
feminisme dat de vrouwenstrijd wil losrukken uit de klassenstrijd. 
Spreekster benadrukte dat alleen de revolutionaire arbeidersbe
weging, de communistische partij, in staat is om de vrouwenbe
vrijding volledig tot stand te brengen en dat het haar taak is dat 
te doen. Niet alleen door tegen discriminatie van vrouwen te 
vechten maar ook door op te komen voor vrede en veiligheid, 
waar vrouwen en met name ook de NVB traditioneel zo'n be
langrijke rol in gespeeld hebben. 

Resultaat van vissers 

De Nederlandse garnalenvissers hebben een catastrofaal jaar 
achter de rug door de dumping van Duitse garnalen in ons land, 
aldus visser Ties van der Molen uit Groningen. Maar toen het 
steunfonds voor ons op was, zijn we in actie gekomen en hebben 
de lading van een vrachtwagen met Duitse garnalen bij de grens 
op straat gelost. 

Dat heeft er toe geleid dat minister Van der Stee met geld 
over de brug kwam en dat wij weer konden varen. Daadwerkelij
ke actie leidde ook voor de middenstand tot resultaten. 

De positie van de Wadden-vissers wordt ook bedreigd door de 
plannen voor militaire oefenterreinen in het Lauwersmeer, waar
door een gedeelte van het Waddengebied als viswater moet wor
den afgeschreven. Wij stellen ons iets anders voor dan militaire 
oefenterreinen en de opslag van radio-actief afval in onze bodem. 
Aan de huidige on-nationale regerings-politiek moet een halt 
worden toegeroepen. 

Compensatie werklozen 

Jan van Dijk (Amsterdam) geeft een kort beeld van het ontstaan 
van de werklozencomités. Hij vestigt er de aandacht op dat bij de 
ruim 220.000 werklozen die er nu officieel zijn, bijv. werknemers 
die minder dan dertig uren werken, niet worden meegeteld. Dat 
geldt ook voor andere gedeeltelijk werklozen. 

Verdediging van de belangen van de werklozen verdient vol
gens spreker alle ondersteuning. Hij maakte in dit verband enke
le critische opmerkingen over de onvoldoende aandacht die vol-
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gens hem het werk van de comités in een aantal gevallen krijgt. 
Van belang is thans de prijscompensatie ook voor werklozen 

boven water halen. Voor 27 januari is voor deze eis een 
protestdemonstratie in voorbereiding. 

Actieleidingen noodzakelijk 

Het is dringend noodzakelijk dat vakbondsleden op de bedrij
ven, samen met hun ongeorganiseerde collega's actieleidingen for
meren om de eisen van de arbeiders boven tafel te halen, zo zei 
Ah van Praag (Rotterdam.) 

Binnen het RSV-concern is gebleken dat een eerste aanzet tot 
actieuitspraken van de ondernemingsraden en van de vakbeweging 
al voldoende was om de ondernemers te laten terugkomen op 
hun eerder ingenomen stanJpunten ten aanzien van het sociale 
contract van de RSV. Dat laat zien welke mogelijkheden er lig
gen opgesloten als er actief opgetreden gaat worden door die ac
tieleidingen, aldus de spreker. 

Radio-actief afval eruit 

Het Westduitse atoomgevaar staat in de vorm van radioactief 
afval aan de Groninger grens. De Groningse actie tegen het 
radioactieve afval vraagt daarom steun van de hele Nederlandse 
arbeidersklasse en al haar bondgenoten. Dit zei Herre Dokken
burg (Groningen), die inging op de bouw van een atoom
opwerkingsfabriek in West-Duitsland, vlak bij de Nederlandse 
grens. De Nederlandse regering is aan de bouw daarvan mede
plichtig, want wat is zo'n fabriek zonder opslagplaatsen voor ra
dioactief afval? 

Spreker benadrukte, dat in EEG-publicaties nooit de nationale 
grenzen zijn terug te vinden. Het staat lieden als Strauss volgens 
dat concept vrij om Nederland te beschouwen als aanslibsel van 
West-Duitsland. Het verzet tegen die ontwikkeling groeit. Oud 
verzetsstrijders publiceerden een verklaring. Het Volkscongres 
stuurde resoluties aan de regeringen van Nederland en West
Duitsland, vijftien artsen protesteerden en vanuit Pieterburen 
werd een autotocht met 200 wagens gehouden. Binnenkort ver
schijnt een manifest dat door me er dan 1 00 mensen is onderte
kend, uit alle lagen van de bevolking en uit alle delen van de 
provincie. 
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Daad bij het woord 

Siem van de Helm (Den Haag): binnen de vakbeweging heeft 
een belangrijke koerswijziging plaatsgevonden. De aankondigin
gen van actie zijn het resultaat van het daadwerkelijk optreden 
van de arbeidersbeweging, zijn ook het werk van het optreden 
van onze partij. 

Het gaat er nu om de daad bij het woord te voegen. Daarvoor 
is het nodig elke terughoudendheid te overwinnen. Met name in 
het Haagse distri·ct is de aanpak van het bedrijfswerk te algemeen. 
Het is nodig om ons intensief bezig te houden met de dagelijkse 
problemen die op de bedrijven aan de orde zijn. 

Van de Helm zei voorts, dat de toestand in de Haagse regio 
verontrustend is, met name wat betreft de werkgelegenheid. Onze 
regio dreigt in de klauwen te raken van de multinationals en de 
EEG-dictaten, wat bevorderd wordt door het regeringsbeleid. Te
gelijktertijd zien we dat op alle fronten de krachten zich aandie
nen tegen deze toestand, wat aangeeft dat het ook bij ons moge
lijk is op te treden voor een andere politiek. 

Ambtenaren niet langs de kant 

Bob Vrins (Amsterdam) sprak van een stroomversnelling on
der het overheidspersoneel. De noodzaak van actie is nu het ge
sprek van de dag. Het overheidspersoneel wil niet meer 
afwachten wat de "trend'' brengt, ook in de overheidsbedrijven 
staat de strijd voor de prijscompensatie centraal. 

Op enkele Amsterdamse bedrijven zijn al min of meer concre
te ideeën hoe aan de bak te gaan. Dit kabinet heeft niets aan een 
daadwerkelijke erkenning van het stakingsrecht voor de ambtena
ren gedaan, maar in de praktijk van de dagelijkse strijd zijn de 
ambtenaren druk bezig dit recht te nemen, en te gebruiken. Te
recht heeft het hoofdbestuur van de ABVA gezegd niet langs de 
kant te kunnen gaan staan afwachten. De ambtenaren hebben het 
kabinet-Den Uyl de wacht aangezegd, ze weigeren zich dubbel te 
laten pakken, wat ook weerklonk in de uitspraken van de leidin
gen van de ABVA. Dit is een gevoelige nederlaag van het kabi
net, dat het nog steeds niet gewaagd heeft zijn bezuinigingsplan
nen ten aanzien van de ambtenaren door te zetten. 
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Schriftelijke bijdragen aan discussie 

Dick Boer (Amsterdam): Er zijn steeds minder mensen, die belang 
hebben bij het kapitalisme, en steeds meer mensen beseffen dat 
ook. 
Ook onder christenen is er een beweging voor het socialisme, voor 
samenwerking met de communisten. 
Hoe onontkoombaar die beweging is, blijkt uit het feit, dat zelfs 
het CDA het nodig heeft zijn reactionaire politiek te verpakken in 
een programma, dat bol staat van pseudo-progressieve fraseologie. 
Tegelijk probeert men de samenwerking met de CPN tegen te gaan 
door de constructie van een wereldbeschouwelijke tegenstelling 
tussen hèt communisme en hèt christendom. Waarbij opvalt, dat 
het niveau van deze wereldbeschouwelijke argumentatie steeds 
lager wordt. Zo schreef prof. Verkuil, theoloog van de VU, een 
boek 'ter voorbereiding van de dialoog', waarin hij er zelfs niet 
voor terugschrikt citaten van Lenin te geven, die helemaal niet 
bestaan. 
Alleen zo denkt men de beweging van christenen naar het 
socialisme, naar een progressief bondgenootschap te kunnen keren: 
de zakelijke kritiek doodzwijgen, het communisme als totalitaire en 
natuurlijke anti-christelijke wereldbeschouwing in de verdomhoek 
plaatsen. 
Het lijkt heel wat, maar het is een teken van zwakte. Een bewijs, 
dat het praktisch politieke perspectief van onze partij ook in deze 
kring aan overtuigingskracht wint. 
Maar er zal een hardnekkige en creatieve strijd om de geesten 
moeten worden gevoerd. Want ook bij progressieve christenen zijn 
er grote barrières te overwinnen. Wij vinden onder hen een groot 
idealisme, een verlangen naar een andere maatschappij, naar een 
wereld van 'vrede en gerechtigheid', maar zij hebben vaak een 
onheldere kijk op de reële maatschappelijke voorwaarden om tot 
die wereld te komen. Het is niet voldoende alleen duidelijk te 
maken, dat de loonstrijd noodzakelijk is om de aanslag op het 
levenspeil af te slaan, opdat de werkende mensen niet nog verder in 
de door het kapitalisme veroorzaakte verdommenis raken. We 
moeten juist deze progressieven ervan overtuigen, dat deze strijd 
alles te maken heeft met de verwerkelijking van hun ideaal. Wij 
moeten hen ervan overtuigen, dat er zonder loonstrijd geen 
socialisme komt, maar ook dat wij camministen niet eerder op
houden met de strijd dan wanneer het socialisme, nee het 
communisme is gerealiseerd! 
Onze partij heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Biedt zij 
idealistische progressieve mensen niet het reële perspectief- en zij 
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is de enige, die dat perspectief kan bieden - dan zal dit idealisme 
stagneren in reformisme en een vage pseudo-progressiviteit. Wij 
kunnen het niet duidelijk genoeg zeggen: Van Agt eruit, de CPN 
erin, is niet meer dan één concrete stap naar: het kapitalisme eruit, 
het socialisme erin! 

Jan Dop (Amsterdam): Film en tv zijn middelen voor propaganda 
en informatie bij uitstek. Dat weten de Amerikanen al lang. De 
eerste Amerikaanse films na de oorlog werden ingevoerd met voor
waarden die betrekking hadden op de 'Marshall-hulp'. Zo werden 
we ook in Nederland overstelpt met reactionaire opvattingen en 
koude-oorlog-hetze. Een voortzetting van deze manipulatie 
door propaganda-media vinden we in de huidige tv-uitzendingen, 
waarbij de veelvuldige Amerikaanse series worden verhandeld door 
dezelfde maatschappijen als na 1945. Het neveneffect van deze 
produkten is een remming op de ontwikkeling van de eigen 
nationale produktie. 
Filmers, speciaal filmmonteurs in de afwerkingsfase, hebben voort
durend te maken met manipulatie. Het ministerie van sociale 
zaken bijvoorbeeld, laat een film maken over sociale werkplaatsen. 
De film wordt gemaakt over wat men daar aantreft, zoals een 
rigoreus puntensysteem, slechte beloning, veel ontevredenheid. Na 
afwerking zegt het ministerie: 'Dat was niet de bedoeling, we 
willen een film met blije mensen.• Monteert u maar opnieuw . . . ' 
De beslissing over wat wel, en wat niet kan, wordt veelal van 
bovenaf (opdrachtgevers, tv-directies, bioscoop- bonzen) opgelegd. 
Bij de VARA heeft dit meerder malen tot wrijvingen geleid en 
sommige afdelingen (zoals documentaires) worden opgeheven 
omdat ze tè zelfstandig opereren. De beperkingen en verkapte 
censuur in vele vormen leiden tot frustraties bij de filmmakers die 
echter opbouwend werk willen verrichten, in de zin van goede 
informatie en uitdraging van ideeën en cultuuruitingen. Initiatie
ven voor een omroep die dit doel nastreeft, zullen door vele film
en tv-makers met enthousiasme worden begroet. 

Constant Vecht (Amsterdam): De export van kapitaal beweegt zich 
altijd naar die gebieden en sectoren waar de meeste winst te 
behalen valt; uit Nederland is deze export gericht op landen als de 
VS en West-Duitsland. Van de directe buitenlandse investeringen 
in de VS is 20 procent afkomstig uit ons land, ofWel ieder jaar zo'n 
3 miljard dollar. De Nederlandse investeringen in de Bonds
republiek bedroegen de eerste helft van het afgelopen jaar bijna 
een half miljard gulden. Nederlandse winst wordt dus vertaald in 
investeringen in hooggeïndustrialiseerde landen in plaats van 1n 
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werkgelegenheid in eigen land. Dit komt onder andere doordat zich 
in de loop der jaren tal van buitenlandse kapiraals-stromannen in 
het bedrijfsleven van ons land hebben genesteld, die het proces 
moedwillig sturen. Van het verhaal over die hoge loonkosten in ons 
land klopt dus geen steek. Ook in de officiële publikaties wordt 
onomwonden gesteld dat niet het goedkoper produceren in die 
landen, maar de gunstiger afzetmogelijkheden bepalend waren 
voor de toenemende kapitaalsexport. 
Het is de erkenning van onze visie, dat verbetering van de koop
kracht in eigen land van belang is voor de ontwikkeling van de 
nationale economie. Nederland is een netto-kapitaal exportland. Er 
gaat meer uit dan er in komt. Het verdwijnen van deze export -
door de werkers voortgebrachte meerwaarde - wordt sterk be
vorderd door de regering-Den Uyl. Het is zelfs een der hoekstenen 
van de financieel-economische politiek, getuige ook uitspraken van 
minister Duisenberg. Hij zei in een krante-interview onder de kop 
'kapitaalexport moet': Er is een overschot op de betalingsbalans 
van ons land, die een voor de concurrentiepositie ongunstige druk 
op de gulden met zich meebrengt. Als oorzaken noemt hij de 
aardgasbaten en de geringe invoerbehoefte, die het gevolg is van 
hetlage bestedingsniveau hier. Ook nu weer een directe erkenning 
voor onze standpunten inzake het achterblijven van de koopkracht 
en zijn effect op de bedrijvigheid. In het kader van een nationale 
politiek zal gebroken moeten worden met dergelijke praktijken en 
opvattingen. De vraagstukken zijn van het allergrootste belang en 
verdienen ook nadere bestudering. 

Jan Roelf Sikkens (Delft) : Als partij hebben we ons te wetmg 
rekenschap gegeven van de diepgaande inwerking van de crisis en 
crisis-politiek van Den Uyl op het bewustzijn van studenten en 
jongeren. In hun hele bestaan is er nauwelijks een brokje zekerheid 
overgebleven: of ze kunnen studeren hangt af van een soort loterij; 
of ze zullen werken van de grillen van de arbeidsmarkt; of ze 
kunnen wonen van een toevallige tip van een ver familielid; en of 
ze een beetje inkomen kunnen krijgen van de beurs èn de luim van 
hun pa. We moeten niet alleen kijken naar de wassende stroom 
mensen die een bewuste keuze voor onze partij maken - zij wordt 
helaas omringd door een veel grotere groep die ieder perspectief 
verloren heeft en geneigd is tot defaitisme en berusting. Dat be
tekent dat je als communist in de studentenbeweging niet meer 
zonder meer kunt bouwen op en apelleren aan een bewustzijn en 
het vertrouwen in de a/gemene strijd tegen de bezuinigingspolitiek 
van de regering. Een dergelijke aanpak blijkt thans verlammend te 
werken. Aan acties heeft het dan ook de laatste periode ontbroken, 
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vooral acties met resultaten. Het laatste is nodig om vertrouwen te 
krijgen en het enthousiasme te wekken om de beweging te ver
sterken. Er moet afgerekend worden met sectarische tendensen. Het 
komt er op aan op plaatsen waar de verslechteringen het hevigst 
zijn en de bereidheid tot actie groeiende is, initiatieven te ont
wikkelen en resultaten binnen te halen. 
Na een periode van een zekere stilstand is in Delft op deze wijze 
duidelijke vooruitgang geboekt, zoals bleek bij acties in een ver
Icrottend studentencomplex en het eensgezinde optreden van de 
student-assistenten van de TH. Discussiant merkt op dat onze partij, 
meer dan tot nu gebeurt, zelfstandig ten overstaan van studenten 
moet optreden. Voorkomen moet ook worden dat vermenging 
plaats vindt tussen partij- en vakbondswerk. 

Teun Twigt (Rotterdam): De nederlaag in augustus 1975 van PPR
minister Van Hulten in de Tweede Kamer door de eensgezinde 
blokkade-acties, betekent niet dat Van Hulten van nieuwe aan
vallen op de positie van de schippers afziet. Diverse wetsontwerpen 
die op stapel staan, getuigen hiervan. Eén van de voorgenomen 
maatregelen is die welke betrekking heeft op de zogenaamde op
legregeling, waarbij de wurgende omhelzing van de Westduitse 
monopolies via de EEG voelbaar zijn. 
De regering poogt zich te onttrekken aan de eisen die bij de 
blokkade zijn gesteld. Discussiant wijst op de gang van zaken binnen 
de 'commissie-Viersen', ingesteld na de acties. 
Van bijzonder belang is dat de eenheid, ook in georganiseerd 
verband, van de schippers is versterkt. Dat is ook duidelijk ge
worden bij het ultimatum dat de schippers en hun organisaties aan 
de regering hebben gesteld om nog voor 1 maart aanstaande aan de 
eisen tegemoet te komen. Discussiant zegt dat onze partij méér dan 
tot nu toe open moet staan voor de problemen van de varende 
werkers in de binnenvaart. 

Pieter Appel (Twente): Bij Nyverdal ten Cate in Almelo dreigen 
1200 van de totaal 4800 werknemers te worden ontslagen. Alleen 
hierdoor al zal het werklozenpercentage in deze plaats oplopen van 
acht naar tien procent. Het verzet onder de bevolking neemt toe, 
zowel tegen de dreigende ontslagen bij Nyverdal ten Cate, als de 
soortgelijke maatregelen in Hengelo, bij Stork-VMF, de ijzergieterij 
en de plasticfabriek. De krachten die optreden tegen de uitwassen 
van de crisis, betoogt discussiant, zijn dezelfden die moeten ver
hinderen dat het levensgevaarlijke ultra-centrifuge-project in 
Almelo wordt uitgebreid. Alles moet worden gedaan om te voor
komen dat de Duitse posities zich in ons land versterken. Onze 
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partij in Twente nam het initiatief tot een verklaring - na het 
optreden van minister Van Agt in de zaak-Menten- waarin werd 
gesteld dat deze minister moest verdwijnen. De verklaring werd 
door zeer velen, personen uit verschillende lagen van de bevolking, 
getekend. 

Geert Lameris (Groningen): In de afgelopen jaren is ons district in 
ledental meer dan verdubbeld, in de stad Groningen kwam het 
aantal afdelingen in drie jaar tijd van twee op tien. De elfde is op 
komst. Toch is de groei van ons partijdistrict ongelijkmatig, omdat 
een aantal afdelingen niet voldoende georiënteerd zijn op actie en 
geen of onvoldoende nieuwe leden inschrijven. 
Discussiant benadrukt het belang om als partij zelfstandig op te
treden; samenwerkend met mensen op basis van een open en 
zakelijke discussie. Met sociaal-democraten moet worden samen
gewerkt. Rechtse opvattingen moeten worden bekritiseerd als ze 
aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld in de strijd voor werk
gelegenheid bij de Noord-Nederlandse Machinefabriek in Win
schoten, waar rechtse vakbondsbestuurders de actie wel begonnen, 
maar halverwege wilden afhaken omdat ze eigenlijk geen strijd 
hadden gewild. . 
Ook met christelijke mensen moet worden samengewerkt, zonder 
hen voortdurend te wijzen op het grote gevaar dat dreigt als Van 
Agt aan de macht zou komen. De ervaring is dat niet elke 
christelijke zichzelf progressief voelt als hij met communisten 
samenwerkt. Van groot belang is, dat deze mensen die met ons 
samenwerken juist dáárdoor het besef beginnen te krijgen dat er 
wel degelijk alternatieven zijn. Ook met kleine ondernemers is 
samenwerking mogelijk, zoals in Groningen bleek. We moeten ook 
luisteren wat de anderen ons te zeggen hebben. Een dergelijk 
optreden geeft vertrouwen en gezag, het maakt dat onze partij in 
Groningen als factor en bondgenoot wordt gezien. 
Het Volkscongres is van bijzonder grote betekenis. De eenheid is 
nodig om de aanvallen op de werkgelegenheid af te slaan en te 
voorkomen dat in Groningen de weg wordt vrijgemaakt voor 
militaire oefenterreinen en de lozing van radio-actief afval. 

Rob Vaillant (Friesland): In Friesland dient een volwaardige 
universiteit te komen, het is van belang voor de werkgelegenheid, 
het betekent ook een betere mogelijkheid voor de jongeren om zich 
te ontwikkelen. Een volwaardige universiteit is voorts van betekenis 
voor het onderzoek naar oplossingen voor allerlei problemen in het 
gebied. Daarbij gaat het vooral om de opheffing van de achter
stand, tegen werkloosheid en het behoud van culturele verworven-
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heden. 
De invloed van de partij in Friesland groeit, in Leeuwarden met 
name onder de studenten. Er bestaat veel belangstelling voor de 
standpunten van de CPN, hetgeen ook tot uiting komt in het 
bezoek aan de vooral kleinere bijeenkomsten die de pattij 
orgamseert. 

Miel Wouters (Brabant): De werkloosheid heeft in Brabant grote 
omvang aangenomen. De werkers van ENKA, Jansen-de Wit en de 
mensen die op de andere bedrijven in hun positie worden bedreigd 
ondervinden in feite de doorwerking van de KVP-politiek. 
Onze partij in Brabant is nog niet in staat gebleken om voldoende 
tegen-offensief te ontwikkelen, hoewel er verbeteringen zijn, zoals 
in Tilburg is gebleken tegen ontslagen in de textiel en het metaal
bednjt Bterens. De directe werkwijze leidde er toe dat in een plaats 
als Dongen in pers en raad standpunten van de CPN werden over
genomen. Ook in Breda, rond de ENKA, is er een verbetering van 
het werk. In Roosendaal, Geldrop en Oisterwijk en nu ook in 
Waalwijk werden nieuwe afdelingen opgericht. 
Spreker roept op tot initiatieven tegen de bedreiging van de veilig
heid. In Volkei met name liggen nog steeds atoomkoppen op
geslagen. Als de Amerikanen zeggen d~t de atoomwapens in West
Europa geen bedreiging voor de Russen meer zijn, waarom halen ze 
hun troep dan niet weg? Het is de hoogste tijd, aldus discussiant, om 
de balans op te maken van enkele decennia KVP-politiek, van 
mandement - oftewel het mankement, zoals progressieve 
katholieken zeggen - en het ethisch reveil. Het valt op dat de 
heren die zulke machtsposities innemen zich tegenover de 
bevolking juist zo 'machteloos' gedragen als Van Agt in het 
Menten-debat. Nodig ts om de partij verder te versterken en 
intiatieven te ontwikkelen voor veiligheid en behoud van werk. 

Johan Rippen (Limburg): Iedereen kent de situatie in Limburg na 
de mijnsluitingen met z'n tienduizenden ontslagen mijnwerkers. 
Slechts weinigen van hen vonden een arbeidsplaats bij DSM
chemie, waar op dit moment ruim tweeduizend man in de vol
continu werken, waaronder een flink gedeelte vooral oudere ex
mijnwerkers. Invoering van de vijfploegen-dienst zou daar alleen al 
zeshonderd nieuwe arbeidsplaatsen opleveren en het werk aanzien
lijk verlichten. Daarnaast betekent het een belangrijke bijdrage tot 
de veiligheid in de chemische bedrijven. Na de ramp bij DSM 
enige tijd geleden, werd van directie-zijde gesproken over 
'menselijke fouten en de noodzaak van 'rampenplannen'.' Het 
vraagstuk van de veiligheid trad opnieuw op de voorgrond toen 
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onlangs DSM plannen bekend maakte voor uitbreiding met een 
nieuwe fabriek. Die fabriek moet er komen - wij stellen echter 
een goede en veilige werksituatie voorop. Er wordt bij DSM nu een 
initiatief ontwikkeld om de eisen af te dwingen, vorming van een 
actiecomité is nodig. 

Joop Koekkoek (Zaanstreek): In de Zaanstreek heeft de bevolking 
lange tijd te weinig van de partij gemerkt. Er waren prachtige 
plannen en goede besluiten, waar het aan mankeerde, was de uit
voering daarvan. Er is in de achter ons liggende maanden met 
elkaar een hartig woordje gesproken, ook naar de leiding van het 
district toe. Want wat is de leiding waard, als zij de afdelingen niet 
bijstaat en uirvoering van besluiten ook mogelijk maakt? Mede 
door het directere optreden van de leiding naar de afdelingen toe, 
is er nu een opgaande lijn in de activiteiten te bespeuren, wat tot 
uiting komt in een reeks van acties die door afdelingen worden aan
gepakt, zoals in Assendelft rondom het openbaar vervoer, in 
Worroer rondom de verwerking van asbest door Van Gelder en de 
daarmee samenhangende werkgelegenheid, en in de Zaandamse 
afdelingen rondom de huren en leefroestanden in de wijken. 

Trudy Koelemeyer (Amsterdam): Sinds kort zijn er contacten 
tussen onze afdeling met middenstanders in de buurt. Enkele van 
hen spraken zich in een interview met De Waarheid uit voor 
behoud van de koopkracht en tegen de hoge huren in de buurt. De 
middenstanders eisen ook gerichte maatregelen voor winkeliers in 
de saneringswijken. De middenstand is een belangrijke bondgenoot 
in de strijd voor verbetering van het levenspeil, de verdediging van 
de democratie, vrede en veiligheid. We moeten ons niet laten 
strikken in een eeuwigdurende discussie met hen over verkeers
problemen en een koopavond. De woede over het regeringsbeleid, 
dat faalt voor alle niet-monopolistische groepen, uit zich vaak in 
machteloosheid (VVD-stemmen). We moeten als communisten 
initiatieven ontwikkelen voor de belangenbehartiging van deze 
groep, acties ook afgestemd op de mogelijkheden die deze groep 
heeft. 

Harrie Teunissen (Gelderland): Er wordt wel gesproken over de 
verdieping van het partijleven en de aandacht voor ideologische 
vraagstukken binnen de partij. De ideologische strijd naar buiten 
komt echter te weinig uit de verf. Dit is echter van het grootste 
belang omdat rechtse en conservatieve groepen zich heftig roeren, 
zoals blijkt rond het 'ethisch reveil' en het optreden voor 
zogenaamde 'immateriële waarden'. Vooral onder oudere en 

60 



gelovige mensen, die de crisis van de jaren dertig en de oorlog 
hebben meegemaakt vinden dit soort opvattingen weerklank: terug 
naar de vertrouwde moraal, terug naar het autoritaire gezag; zó 
wordt een anti-democratische en anti-sociale politiek verpakt. 
We moeten daarom meer zelfbewust naar buiten treden, ook als 
het gaat om zaken met betrekking tot het geloof. In de krant zou 
aan deze vraagstukken meer aandacht moeten worden geschonken. 
Er kan ook worden gedacht aan een rondetafel-gesprek tussen 
progessieve christenen en communisten. Ook het IPSO heeft in dit 
opzicht een taak. Ik zou me kunnen voorstellen dat onder leiding 
van het partijbestuur een werkgroep wordt gevormd die zich met 
de vraagstukken bezig houdt. Ik wil iedereen oproepen om de ge
slotenheid die hier en daar in onze partij nog heerst met betrekking 
tot progressieve gelovigen te doorbreken. In onze afdeling Zevenaar 
werd een gelovige man lid van de partij die toen zei: 'Nu voel ik 
me pas goed katholiek.' Ik wens onze partij meer van zulke leden 
toe. 

Fred Bloem (Kennemerland): De aanval van de grote ondernemers 
op de posme van de werkende mensen gebeurt op een breed 
terrein. Vooral op de grote bedrijven, zoals Hoogovens, de VMF en 
in de grafische sector, moeten nu initiatieven worden ontwikkeld. 
We mogen niet accepteren dat bijvoorbeeld bij een concern als de 
Hoogovens, gefuseerd met Hoësch, de belangen van de werkers 
worden opgeofferd aan die van de Duitse staalbaronnen. De VMF 
heeft zich een bijzondere reputatie vetworven op het gebied van 
vernietiging van arbeidsplaatsen door eerst bedrijven op te kopen 
en ze vervolgens geheel of gedeeltelijk te sluiten. Het heeft er 
bijvoorbeeld toe geleid dat de rollend-materied-produktie (spoor
wegwagons) in ons land tot een einde kwam en kon worden over
genomen door de West-Duitsers. Hem:-ltde dreigt nu te gebeuren 
met de gieterijen. De weerstand hi..:rtegen onder de werkers moet 
worden gebundeld. 

Theo Meyman (Drente): In Drente is de beweging op gang 
gekomen die zich richt tegen het NAVO-cynisme van Stemerdinck 
die munitie en atoomwapens voor werk probeert te verkopen en 
tegen de aftandse minachting van Lubbers voor de mensen die zich 
verzetten tegen atoomafvallozingen in de bodem: als zouden zij 
zich keren tegen de vooruitgang die nu eenmaal z'n problemen 
heeft, zoals Lubbers het stelt. 
Discussiant wijst op het door meer dan 4 500 mensen in Noord-Drente 
getekende petitionement om een halt toe te roepen aan steeds 
verdergaande militarisering. Waar tanks rijden kunnen boeren niet 
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ploegen. Waar atoomwapens zijn opgeslagen kunnen mensen niet 
veilig wonen. Waar bunkers gebouwd zijn, prikkeldraad is ge
spannen en trucs door de hei rijden wordt landschap en leefmilieu 
grondig aangetast. Ook in de Zuid-West-hoek rondom Havelte en 
Hoogeveen is het verzet tegen de dreigende militarisering en aan
tasting van de werkgelegenheid op gang, evenals in het zuidoosten 
van deze provincie. In die beweging, die een massa-omvang moet 
en zal krijgen, werken communisten samen met socialisten, ge
lovigen en anderen. Die beweging is er één naar de werkelijke voor
uitgang, de vloer voor een nationale en progressieve politiek. 

Gerry Derksen (Groningen): De bezuinigingen op het onderwijs 
zijn funest. Vooral gebieden, zoals Groningen, die al zijn achter
gesteld, dreigen extra te worden getroffen. Door de geringe be
volkingsdichtheid is het aantal kleine scholen in Groningen groot. 
Maar ze moeten er zijn- dat bepaalt mede de leefbaarheid van de 
dorpen. Het betekent dan ook dat er niet minder - maar meer 
geld moet worden uitgetrokken. Een ander element dat de 
noodzaak van goede onderwijsvoorzieningen onderstreept- vooral 
wat betreft het vervolgonderwijs - zijn de onderlinge afstanden 
tussen de plaatsen met een zogenaamde kernfunctie. Door de 
grootte van deze afstanden en het slechter wordend. openbaar 
vervoer wordt een beperkte keuze met betrekking tot het vervolg
onderwijs in de hand gewerkt. In feite worden hierdoor veel leer
lingen gedwongen tot de gemakkelijkst bereikbare opleidingen, het 
lager beroepsonderwijs en het MAVO. In feite zijn dat politiek 
opgelegde keuzemogelijkheden; zou er beter en goedkoper open
baar vervoer zijn, zouden er andere financiële normen (gemeenten) 
gehanteerd worden, zouden de stichtingsnormen voor scholen er 
anders uitzien, zouden er meer onderwijsvoorzieningen zijn, dan 
zou het deelnamepercentage aan de verschillende voortgezet onder
wijs-typen niet zo afwijken van de landelijke cijfers. Beter gezegd, 
dan zouden we niet hoeven spreken van ongelijke kansen. Wil er 
echt wat gedaan worden aan de achterstelling van het Noorden, 
dan zullen, alle mooie praatjes ten spijt, de problemen serieuzer en 
op grote schaal aangepakt moeten worden. 

Wim Schoutendorp (Den Haag) : Brede groepen van ons volk be
seffen de gevaren van het Westduits revanchisme, vooral door het 
optreden van onze partij. Verhelderend voor veel mensen in dit 
opzicht is ook het optreden van Van Agt. 
Nieuwe initiatieven zijn nodig, allereerst - zoals werd gesteld -
rond de herdenking van de Februaristaking en van 4 en 5 mei, die 
tot ware demonstraties van anti-fascistische geest in ons volk 

62 



kunnen uitgroeien. Ook moet het in tal van plaatsen en districten 
mogelijk zijn om samen met afdelingen van de PvdA en de PPR, 
alsook de vakbeweging, te komen tot verdere initiatieven tegen de 
Berufsverbote, zoals onlangs aan de Universiteit van Amsterdam. 
Daarmee wordt ook concreet solidariteit betuigd met de progres
sieve- en arbeidersbeweging in West-Duitsland. 

Truus Divendal (Amsterdam) : De beweging onder de vrouwen 
voor !egalisering van de abortus, die in het begin overwegend 
feministisch was getint, heeft een politiek karakter gekregen. Bij de 
laatste demonstratie was een van de leuzen: nee tegen CDA en 
VVD. 
De abortuskwestie is nooit een pure vrouwenaangelegenheid ge
weest. Het was van meet af aan een politieke zaak. Het gaat om 
een democratisch recht. De actie voor !egalisering van de abortus 
versterkt het optreden van alle progressieve krachten, ze moeten 
ook kunnen steunen op alle progressieve krachten. Er moet worden 
opgebokst tegen bekrompen reactionaire opvattingen en tegen 
regelrechte smeerlapperij. Het is bekend dat in Australië bisschop
pen zijn die miljoenen beschikbaar stellen voor het allersmerigste 
drukwerk. Niemand hoeft ervan op te kijken als ook de naam van 
Philips zou vallen. Tenslotte dedoo die aan Morele Herbewapning. 

Pieter Eibers (Kennemerland): De strijd van de kinderdagverblijven 
tegen de maatregelen van staatssecretaris Meijer toont aan dat ver
binding van krachten van doorslaggevende betekenis is om ver
slechteringen tegen te gaan. Meier tracht de ouders - in het kader 
van de 1-procents-operatie - meer voor de kinderdagverblijven te 
doen betalen. Het ging om verhogingen die in veel gevallen de 
honderd gulden per maand te boven gingen. Door acties konden in 
verschillende gevallen deze pogingen worden doorkruist. Het is 
duidelijk: de kwestie van de 1-procents-operatie ten koste van de 
bevolking moet omgebogen worden. De bedenkers van deze 
operatie, het kabinet, moeten geopereerd worden. Niet voor 1 pro
cent, maar voor de volle honderd procent. 

Cor Boet (Zaanstreek): Het openbaar vervoer heeft gedurende een 
bepaalde periode in de officiële propaganda als een soort heilige 
koe gediend. Dit ging gepaard met allerlei kreten zoals 'energie
besparing', de 'milieubescherming' en het 'sociale gedrag'. 
In werkelijkheid bleek het vooral te gaan tegen de automobilisten 
die 'bevoorrecht: heetten te zijn en dus gesèhikt waren voor hogere 
wegenbelastingen en hogere bezineprijzen. 
Na de automobilisten zijn nu de gebruikers van het openbaar 
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vervoer aan de beurt. De voorzieningen tracht de regering af te 
breken, de tarieven stijgen. In bepaalde gebieden dreigt de be
volking van busvervoer te worden afgesloten. Hiertegen moet de 
actie worden georganiseerd en als communisten zijn we dan ook 
volop ermee bezig. De regering moet worden doordrongen van het 
feit dat goed en frequent openbaar vervoer van het hoogste belang 
is in deze tijd. 

Gerrit Zeilemaker (Noord-Holland-Noord): In de afgelopen 
periode hebben communisten overal in ons gebied initiatieven ont
wikkeld tegen de huurpolitiek van de regering. Het leidde tot 
oprichting van actiecomités en petities tegen de huurverhogingen, 
voor bevriezing van de huren, tegen bouwstops, voor woon
verbeteringen. Dat verzet moet verder worden aangewakkerd. Het 
beleid van uitmelken van de huurders, dat moet om. 
Als kritiek wil ik stellen dat dat op zich zelf juiste initiatieven van 
de partij nog niet voldoende beweging aan de basis op gang 
hebben gebracht. Dit moet verbeteren. Waarom geen massale 
huurdersdemonstraties in Den Haag? Het voorstel om conferenties 
te houden voor de stadsvernieuwing moet ten volle worden onder
steund. 

Toon Kahlman (Noord-Holland-Noord): Van de allergrootste be
tekenis is de herdenking van de 4e mei tegen vijf jaar" nazi-barbarij. 
We mogen onze ogen niet sluiten voor het feit dat er een af
name is van het aantal deelnemers bij deze herdenkingen. Dat is 
vooral een gevolg van de propaganda van de 'Europeanen' en het 
voortdurend aan de orde stellen van zaken als de vrijlating van de 
drie van Breda en het 'begrip', met name ook van de PvdA-top, 
voor de houding van de soe1aal-democrausche le1ders in West
Duitsland inzake de Berufsverbote. 
Het is daarom wel degelijk een noodzaak om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. De Westduitse eisen met betrekking tot het eigen 
bezit van atoomwapens, de ontwikkelingen rond het ulta-centri
fuge-project, de Berufsverbote, verontrusten vele mensen. In Hoorn 
bijvoorbeeld zijn bij de oprichting van een 4-mei-comité mensen 
betrokken die lid zijn van andere politieke partijen, ook CDA-ers 
en VVD-ers. Bij de voorbereiding van een stille tocht kregen we van 
deze personen actieve medewerking. Discussiant noemt in dit 
verband de raamaffiches ter voorbereiding van de herdenking, die 
gratis beschikbaar werden gesteld door de eigenaar van een drukkerij 
die lid is van de AR. 

Herman ter Beek (Brabant) : Standpunten van de partij, maar ook 
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acties op de bedrijven, onderwijsinstellingen etc., worden door de 
burgerlijke pers doodgezwegen, weggemoffeld, verdraaid weer
gegeven. Gelukkig hebben we De Waarheid. Ze is onmisbaar, 
dag-in, dag-uit. 
Met name in de regionale pers - ik zelf ken enkele goede voor
beelden - zijn ook behoorlijke, objectieve berichten verschenen 
over een bepaald optreden van de partij en acties op de bedrijven 
en vanuit de bevolking, zoals bijvoorbeeld een picket-line tegen het 
organiseren van vakantiereizen naar Indonesië. Natuurlijk zijn deze 
positieve zaken, hoe gering ook, afgedwongen door hardnekkig 
optreden in de actie van onze partij. Een feit is echter dat dit 
optreden ook zijn invloed heeft op de werkers bij de burgerlijke 
pers, journalisten, technisch en administratief personeel, waarvan 
een toenemend aantal sympathiseert of lid wordt van de CPN. Een 
invloed die ook zijn doorwerking heeft op de inhoud van de 
artikelen en berichten. Discussiant vraagt zich af of een discussie met 
werkers van de burgerlijke pers van nut is, met als inzet een eerlijke 
en objectieve berichtgeving over de CPN. 

Paul Duyvesteyn (Utrecht): Door de CPN in het district Utrecht 
zijn vanaf 1 januari 1976 bijna tweehonderd nieuwe leden ge
wonnen. Uitbreiding van de partij is niet los te zien van de ver
sterking van onze politieke invloed. Toch moeten we heel nuchter 
vaststellen dat het winnen van gemiddeld vier nieuwe leden per 
week, niet in overeenstemming is met de bikkelharde noodzaak tot 
massale versterking van de partij. Immers, een omvangrijke uit
breiding van de partij is ook de garantie voor een versterkte be
weging van de bevolking, in buurten en bedrijven, om een regering 
tot stand te brengen die opkomt voor vrede en veiligheid: een 
regering die geen volle brandkasten aan de grote ondernemers 
garandeert, maar optreedt tegen crisis en de gevolgen van verrotting 
van het kapitalisme. 
V~oral door het optreden in buurtacties is de wervingskracht ver
groot. Voorheen hadden links-radicale groepjes in deze wijken 
invloed gekregen, vooral omdat de partij onvoldoende zelf 
initiatieven ontwikkelde. Door georganiseerde strijd, tegen huur
verhoging en voor stadsvernieuwing, werden verbeteringen aange
bracht. 
Ook het overgaan op eigen bezorging van De Waarheid is een 
enorme stimulans gebleken, gezien het toenemende aantal 
abonnees. Discussiant zegt te willen pleiten voor meer openbare 
bijeenkomsten, in het bijzonder over de problemen in bepaalde 
wijken. 
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Slotwoord 

Kameraden, aanwezigen, in de twee dagen die we nu bijna achter 
de rug hebben, daar zal iedereen het over het eens zijn, is door ons 
zeer intensief gewerkt en ik geloof dat we wanneer we nu de 
conferentie afsluiten ook mogen zeggen, dat dat werk dat we in 
deze twee dagen hebben gedaan ook vruchtbaar is geweest en wat 
dat betreft hoef ik daar niets meer aan toe te voegen. 
Er is een zeer groot en breed scala van onderwerpen behandeld, die 
als je ze nog eens allemaal op een rijtje zet, en dat zal ongetwijfeld 
voor ieder mogelijk zijn wanneer er publikaties in onze krant 
komen over deze nationale conferentie, dan zie je een beeld van 
een partij, van een Communistische Partij, die op vele terreinen 
actief is, op vele terreinen ook door de activiteit van haar leden, van 
communisten, verantwoordelijkheid draagt. 
Wat daarover aan een schat van materiaal door u is overgedragen, 
zal door het partijbestuur in de komende weken verder uitgewerkt 
moeten worden. In het middelpunt hebben natuurlijk gestaan, dat 
kon niet anders en dat was volkomen terecht, de vraagstukken die 
betrekking hebben op het dagelijkse leven, op het levenspeil. Dat 
is ook logisch, want op die gooieden doet de aanval van rechts zich 
ook het meest schril en het meest direct gevoelen. Dat betreft 
arbeiders, studenten die hier gesproken hebben en er een beeld 
van gegeven hebben hoe diep de regeringspolitiek in het bestaan 
van de studenten ingrijpt. 
Dat geldt de gezondheidszorg, mensen uit het onderwijs, waarvan 
velen hier aan het woord zijn geweest. Dat geldt ook de zogenaam
de sociaal gesteunde, werklozen, bejaarden, invaliden. De 
conferentie gaf een beeld van groeiende beweging onder alle lagen 
van de bevolking. Onze conferentie heeft geloof ik een volkomen 
duidelijk beeld gegeven van de wil die er is onder de massa om 
terug te vechten. Maar de werkelijk beslissende stoot tot 
verdediging van het levenspeil zal moeten komen van de arbeiders
klasse, zal moeten komen uit de bedrijven en de kantoren. Want 
daar zal in de eerste plaats het gevecht voor het behoud van de 
prijscompensatie moeten plaatsvinden. En van het resultaat van die 
strijd zal het lot van zeer velen afhangen. Vandaar ook dat het 
nodig is nog eens een keer te onderstrepen aan het slot van deze 
conferentie dat wij communisten vanaf deze conferentie de actie 
voorbereiden. Want wie zal het anders doen? Kok of Spit? 
Misschien wel, misschien niet. In elk geval, ze studeren nog zwaar 
over deze zaak en het welles of nietes kan nog wel enige maanden 
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doorduren. Ze zeggen het dan ook al voor de t.v. Nog gisteravond is 
meegedeeld dat ze nog weken en wekenlang de tijd nodig hebben 
om diep te studeren, diep na te denken over ja of nee actie. Maar 
het rekken van de tijd- want daar gaat het op het ogenblik om, 
ze willen tijdrekken - werkt nu in het nadeel van de werkers die 
actie willen en ook succes met actie willen. 
Als er nu gerekt wordt dan kunnen we alleen maar zeggen, dat dit 
de ondernemers de gelegenheid geeft om de scheuren en barsten 
die zich bij hen op het ogenblik duidelijk beginnen af te tekenen 
in eigen gelederen weer te lijmen. Bovendien, natuurlijk, wij zijn 
daar ook voor, denken is goed, maar wie actie wil moet dat ook 
zeer goed voorbereiden en die moet dat voorbereiden daar waar 
actie nodig is, waar hij gevoerd moet worden, en dat is niet ergens 
in de bossen van Zeist, mooi voor vakantie, maar niks voor actie. 
Waar moet dan die actie voorbereid worden, kameraden? In de 
bedrijven, in de kantoren. Daar ligt de kracht, daar zijn ook de 
mensen aanwezig, die de acties kunnen leiden, die ook precies 
weten hoe de actie gevoerd moet worden, wat de verlangens en de 
eisen van de mensen zijn en die dat kunnen formuleren. Daar dus 
moet de eenheid gesmeed worden van georganiseerden en 
ongeorganiseerden, die zich nu niet tegen elkaar mogen laten 
uitspelen. Er zijn al weer enkele symptomen van dat ze nu de ge
organiseerden en ongeorganiseerden tegen elkaar willen uitspelen 
in een soort prestigestrijd waar nu niemand enige baat bij heeft. 
Zeer vele discussianten hebben hier in de loop van de conferentie 
onderstreept door al te spreken over actie, dat dat dan ook zorg
vuldig moet worden voorbereid. Maar dat kan juist gebeuren door 
het vormen van actiecomités, dat kunnen juist die actiecomités 
doen en daarom roepen wij juist op vanaf deze conferentie voor de 
vorming van die actiecomités. 
De situatie is dat tot nu de onderhandelingen alleen maar beperkt 
zijn geweest tot de top en ook nu weten we dat er nog veel ge
sjacherd wordt, gegoocheld wordt met cijfers buiten de leden van 
de vakbeweging, buiten de mensen in de bedrijven om. U weet wel 
hoe dat gaat. We hebben dat wel eens eerder meegemaakt. Er staat 
dan in de krant van 41 112 gulden is gelijk aan 102 gulden. Dit soort 
taferelen zullen we in de komende tijd wel weer ter tafel krijgen. 
Maar de prijscompensatie kan geen onderwerp meer zijn van 
compromissen en van gesjoemel. Zij moet er komen. Zij moet 
afgedwongen worden en dat mogen de arbeiders en de mensen uit 
de bedrijven, de mensen ook uit de vakbeweging, de kaders en de 
bestuurders uit de bonden niet meer aan anderen overlaten, aan 
enkele topfiguren of beroepsonderhandelaars, zoals ze ze noemen. 
De kwestie is dat de vaststelling van de hoogte, het bevechten van 
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de prijscompensatie, nu een zaak moet zijn die de arbeiders, de 
actiecomités, vakbandsmensen en ongeorganiseerden in de be
drijven zelf ter hand moeten nemen. 
En zoals de zaken nu staan kan dat niet anders dan per bedrijf ge
schieden. 
Onze partij is niet een partij die in beschouwende zin spreekt over 
het levenspeil alsof het over anderen gaat. Wij spreken niet in be
schouwende zin over vraagstukken van het loon en van de sociale 
voorzieningen; daarvoor is onze partij - en dat is geloof ik ook 
volkomen duidelijk op deze conferentie aangetoond - daarvoor is 
onze partij teveel met al haar vezels verbonden met het belang van 
de werkers. Het levenspeil, de looncompensatie, is het vraagstuk 
van alle werkers; dat is de zaak van onze partij, voor een eigen 
optreden van onze partij, van de CPN, van de afdelingen van onze 
partij, van elk lid waar hij ook zit in het bedrijf, een parlement, 
een ondernemingsraad of een gemeente. En daarom zullen we ons 
inzetten voor de vorming van actiecomités voor de eenheid van 
actie, voor volledige prijscompensatie, wat nu beslissend is voor de 
verdediging van het levenspeil. 
Zeer veel en ook volkomen terecht is hier in de conferentie ge
sproken over de noodzaak vlln de versterking van onze partij. Er 
zijn veel voorbeelden geweest van vooruitgang van de partij in 
afdelingen, van ledenwinst, van het oprichten van nieuwe 
afdelingen. Maar er zijn hier ook volkomen terecht voorbeelden 
genoemd van het nog steeds voortduren in delen van de partij van 
stagnatie, geen groei, van afgeslotenheid van de partij. En het is 
volkomen duidelijk, dat het hier geen kwestie is van zaken die nu 
hier in de loop van de discussie aan de orde zijn gesteld en daarmee 
basta, maar het gaat om zaken die vooral een praktische aanpak 
verlangen en vereisen ná de conferentie, waarover dan ook verdere 
beraadslagingen en maatregelen genomen moeten worden in het 
partijbestuur, in de districten en in de afdelingen. 
Wat vooral aan de orde is, geloof ik, dat is in de loop van de 
discussie volkomen duidelijk geworden, dat is dat de versterking 
van onze partij vooral gezocht moet worden in de uitspreiding van 
de invloed van onze partij over het hele land met nieuwe leden en 
nieuwe afdelingen. En dat moet absoluut sneller mogelijk zijn dan 
we het nu doen. Ik zou willen zeggen, als we dit onmiddellijk aan
pakken dan moet het effect nog merkbaar zijn bij verkiezingen die 
we op 25 mei zullen hebben. En we moeten daarbij gebruik maken 
van de krachten uit de zogenaamde centra van onze partij, 
Amsterdam, Groningen, enige plaatsen in Zuid-Holland en in 
Limburg - Ik hoop dat ik niets vergeten ben maar dan vullen 
jullie dat zelf wel in. 
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En daarvoor is, kameraden, een grotere; mobiliteit in gunstige zin 
van onze partij nodig om de zogenaamde witte plekken rood te 
maken. We hebben het verschijnsel dat in een aantal centra 
communisten lid zijn, in vrij grote getale zelfs, die afkomstig zijn 
uit de zogenaamde witte gebieden en daar ook nog sterke 
bindingen hebben. Dat komt voor onder studenten, dat komt ook 
voor bij pendelaars. En zonder nu te bepleiten dat er een totale ver
kassing moet plaatsvinden en een soort volksverhuizing in de 
partij- dat is natuurlijk een karikatuur er van maken - maar als 
we de zaak nuchter en zakelijk bekijken dan moet het toch 
mogelijk zijn dat door dergelijke partijgenoten een bijdrage 
geleverd wordt samen met de anderen aan de opbouw van de partij 
in voor ons nog zwakke gebieden. Op z'n minst moet het mogelijk 
zijn daartoe een aanzet te geven en de opbouw van de partij mee te 
helpen begeleiden zoals dat tegenwoordig wel eens heet. 
En kameraden, het is vanzelfsprekend, dat onze standpunten wel de 
aandacht moeten trekken, omdat ieder weldenkend mens voelt, dat 
een voorthollen op de weg zoals die nu gegaan wordt, met het 
huidige regeringsbeleid niet mogelijk is zonder dat er nieuwe 
rampen zullen optreden. En tot die rampen mogen we toch 
rekenen sluiting van bedrijven, voortwoekeren van de werkloos
heid. In de inleiding en in de discussie vooral ook door. kameraad 
De Groot is aangetoond welke de kansen en de perspectieven zijn 
voor onze strijd voor een nieuwe regeringspolitiek. Daarom zijn 
onze opvattingen over een andere regeringspolitiek voor vrede, voor 
werk, niet gericht op de verre toekomst. Daarom is dat geen pro
pagandisme, maar het is een politiek van de praktijk. En het gaat 
erom de machtsvorming die nodig is voor het tot stand brengen van 
zo'n nieuwe regeringspolitiek nû op gang te brengen. En onmiddel
lijk. Hoe pakken we dat aan, kameraden? Ik geloof, onze 
conferentie heeft in de vele discussies die hier gevoerd zijn, daar 
ook concrete antwoorden op gegeven. Als we spreken over hoe we 
die machtsvorming tot stand moeten brengen en hoe we de kwestie 
van het afdwingen van een nieuwe regeringspolitiek moeten ver
wezenlijken, dan zijn wij, communisten in Nederland, niet 
helemaal zonder ervaringen. Er zijn al modellen, er zijn al voor
beelden geschapen van samenwerking, gericht op het afdwingen 
van een andere politiek. Daar is het volkscongres, ook hier aan de 
orde geweest. Het volkscongres in Groningen is zo'n voorbeeld van 
samenwerken en samen strijden. Als gevolg waarvan een prachtige 
eenheid tot stand is gekomen, die dwars door alle bestaande partij
formaties heen gaat voor de belangen van de werkende bevolking. 
Voor een andere regeringspolitiek ook. Er zijn zulke bewegingen in 
Drente en Limburg. Er is de samenwerking in Amsterdam op een 
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aantal concrete punten in het belang van de bevolking van 
Amsterdam en dus van het hele land, gezien de politieke betekenis 
van de stad Amsterdam, die ook al resultaten heeft opgeleverd. En 
zo ook elders. 
Overal waar gewerkt wordt aan eenheid van actie zien we een 
dergelijke ontwikkeling en de vraag is hoe werken wij verder aan 
machtsvorming voor een nieuwe regeringspolitiek. Door nu op dit 
moment en morgen samen actie te voeren waar dat mogelijk is. Wij 
hebben gezegd tegen de PPR, en ook tegen anderen trouwens, 
laten we samen actie voeren tegen de uitbreiding van het ultra
centrifuge-project in Almelo. Een belangrijke stap is juist ook in dit 
weekend gedaan met de oproep die in Amsterdam verschenen is. 
Dan zeggen de rechtsen in de regering - Lubbers en ook Duisen
berg zeggen: ja maar kijk - tegen de PPR en tegen anderen 
trouwens ook dat is toch geen regeringspolitiek. Zij willen daarmee 
de opposanten tegen de huidige regeringspolitiek ontmoedigen en 
intimideren. Wij zeggen: waarom kan dat geen regeringspolitiek 
zijn? Waarom niet? En met ons zeggen dat en vragen dat ook de 
vele socialisten, de vredesstrijders. Zij die zich bedreigd voelen door 
de Westduitse atoommacht, zij die de oproep ondertekenden tegen 
het ultra-centrifugeproject. De rechtsen in de regering zeggen ook: 
wie regeringspolitiek wil voere!"'. in Nederland, die moet zeggen dat 
de lonen in bedwang gehouden moeten worden, liefst nog naar 
beneden geduwd moeten worden ter wille van de crisisbestrijding. 
Dat zeggen Lubbers, Van Agt en Boersma en bij tijd en wijle Den 
Uyl ook. Maar de mensen zeggen nee; de mensen uit de vak
beweging, de werklozen zeggen nee. Er is een groeiende stroom 
van economen, jonge en oudere economen, die met argumenten 
aantonen dat crisisbestrijding juist een koopkracht-injectie vraagt. 
De rechtsen in de regering zeggen: wie regeringspolitiek wil uit
oefenen die moet berusten bij de werkloosheid. Het is weliswaar 
een uitermate vervelende kwaal, maar een remedie is er niet voor. 
En daarom, zeggen ze, moet dus iedereen die regeringsverant
woordelijkheid wil dragen, zeggen, dat de werkgelegenheid ver
deeld moet worden. Het merkwaardige is, dat tegelijkertijd 
Boersma en Lubbers en Van Agt tegen de aanpak van het vijf
ploegenstelsel in de chemische industrie zijn. En dat zou nu juist 
een gunstige vorm zijn van werkverdeling. Maar tegen de regerings
plannen zeggen de werklozen : nee. 
Nee, zeggen ook de arbeiders die in de bedrijven vechten voor het 
voortbestaan van bedrijven, voor de verdediging van de bedrijven 
tegen liquidatie, tegen sluiting. Waarbij ze vaak in één front staan 
met niet-monopolistische groepen uit de ondernemerswereld. Een 
ander punt; de rechtsen zeggen: regeren in Nederland wil zeggen, 
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dat je in moet stemmen met de verhoging van bewapening. Dat 
eist de NAVO, dat eist Vredeling en ook de nieuwbakken minister 
van bewapening Stemerdink. Met alweer Van Agt natuurlijk aan 
hun kant. Maar de socialisten zeggen nee. Er is zelfs een uitspraak 
van een PvdA-congres van eertijds. Nee, zeggen velen in de PPR, 
gelovige vredesstrijders, en zij worden gesteund door de machtige 
internationale stroming die ik al genoemd heb in mijn inleiding en 
zij willen uitvoering van Helsinki. 
Zlj willen nuttige besprekingen, die ook resultaten zullen oplev.eren 
voor het terugdringen van de atoombewapening, de zogenaamde 
Salt-bespreking. Zij wensen resultaten van besprekingen, dte erop 
gericht zijn een vermindering van de conventionele bewapening tot 
stand te brengen: de MBFR. 
Het komt kort samengevat hierop neer: zij die nu in de regering de 
lakens uitdelen, die wensen dat de patronen van hun denken, van 
hun handelen, van hun regering wordt opgelegd aan anderen alsof 
het een vanzelfsprekendheid is, alsof het eenvoudig niet anders zou 
kunnen, verklaren de opposanten tegen hun politiek tot een soort 
out-cast, tot niet-gepaste buitenbeentjes zogezegd. Maar dat is niet 
onze opvatting. Wie is er een buitenbeentje in dit land? Is dat de 
massa, die een andere politiek wil en zich daatvoor alleen nog maar 
moet verenigen? Een gigantische taak, maar een die volbracht moet 
worden. Of is het Van Agt, is het Andriessen, Lubbers of Vrede
ling nu in Brussel? Over een buitenbeentje gesproken. Daarom 
zeggen wij: er is nu progressieve eenheid nodig met het doel 
een andere koers af te dwingen en zelf de uitvoering daarvan ter 
hand te nemen. Het heett opzten gebaard, dat wij in dit opzicht 
onze positie hebben opgeëist en gezegd hebben: Van Agt eruit, de 
CPN erin. En de vraag kan natuurlijk opkomen, is de CPN en zijn 
de met haar verbonden andere groepen die opkomen voor het 
nationaal belang, in staat om een wending in dit land tot stand te 
brengen? In de discussie hebben velen daarop geantwoord en aan
getoond, dat het antwoord van ons ja is. Dat dat mogelijk is, 
gezien de activiteit van de communisten overal in het land vaak 
onder moeilijke omstandigheden. Wij zeggen ja, kijk maar naar de 
verantwoordelijkheid die communisten en andere progressieve 
mensen nemen in bestuurlijke organen om een andere politiek af te 
dwingen. Wij zeggen ja, en wijzen naar het optreden van de 
communisten en vakhondsmensen in de bedrijven. Wij zeggen ja, 
en verwijzen naar het strijdvaardig optreden van mensen op 
universiteiten, in het onderwijs, in de gezondheidszorg. Wij 
zeggen ja, en wijzen naar de democraten in het leger, de VVDM en 
andere democratische krachten daar. Dat was nu in oppositie tegen 
het huidige beleid. Dat is waar. Maar hier komen ook eerlijke, 
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strijdvaardige en betrouwbare kaders, vertegenwoordigers van de 
arbeidersbeweging in de breedste zin naar voren. Dat zijn mensen 
die gewend zijn grote verantwoordelijkheid te dragen; en die dat 
ook willen en moeten doen, nu voor het uitvoeren van een nieuwe 
regeringspolitiek richtlijnen en standpunten zijn uitgewerkt in de 
oproep, aanvankelijk ontwerp. Maar deze oproep is na beraad
slagingen waaraan alle delegaties van deze conferentie hebben deel
genomen nu klaargekomen. Ze zal morgen worden gepubliceerd. 
Ze zal als manifest worden uitgegeven, en we roepen vanaf deze 
conferentie alle afdelingen en communisten op om te zorgen dat 
deze oproep van onze partij bij alle werkers aan de orde komt en 
verspreid wordt. Kameraden, met alle ervaringen hier besproken 
aan de slag. Aan de slag voor eenheid, aan de slag voor de vrede en 
vermindering van de bewapening, aan de slag ook voor de ver
sterking van internationale solidariteit en actie voor de vrede, voor 
vooruitang, voor versterking van onze communistische partij van 
Nederland. 
En hiermee heb ik deze conferentie gesloten. 

73 



Oproep van de CPN 
De Communistische Partij roept alle progressieve en vredelie

vende Nederlanders op, een wending tot stand te brengen in de 
Nederlandse politiek. 

Zij wekt hen op tot een gezamenlijke krachtsinspanning om 
bewapening en crisis terug te dringen, om vrede, democratie en 
werk te verdedigen. 

Communisten, socialisten, alle democratische Nederlanders 
er voltrekken zich de laatste jaren grote en voor ons gunstige 
veranderingen in de wereld. 

Een keerpunt komt in zicht: een keerpunt '77! 
Heel de periode na de tweede wereldoorlog hebben de reacti

onaire krachten gepoogd, en normale en vreedzame ontwikkeling 
in de wereld te verhinderen. 

Het behoud van de oppermacht van het kapitalisme was daarbij 
hun doel. 

Dat streven heeft gefaald. 
In alle kapitalistische landen woedt de cnsts, worden werkers 

in massa op· straat geworpen, wordt de kleine en middelgrote on
derneming geruïneerd; overal komen corruptieschandalen aan 
het licht en geraken de partijen van de koude oorlogspolitiek in 
diskrediet. 

De socialistische landen in Europa en Azië hebben zich ver
sterkt. Een nieuwe staat met vijftig miljoen inwoners heeft zich 
door zijn overwinning op de USA bij hen gevoegd:Het rode 
Vietnam, op weg naar het socialisme. 

In Latijns-Amerika ontwikkelt zich Cuba, in Afrika ontstonden 
Angola en andere zelfstandige en vredelievende staten. 

Het streven van de agressieve krachten in de Verenigde Staten, 
de volkeren door chantage met het atoomwapen naar hun hand te 
zetten, is vastgelopen. De "wereldorde" die daarop gebaseerd 
moest zijn kraakt in haar voegen. 

Thans wordt de atoombewapening in West Europa tot een ge
vaar voor de belangen van de Verenigde Staten zelf. 

De Westduitse revanchisten doen een greep naar eigen atoom
bewapening, zonder Amerikaanse controle - daarbij gesteund 
door hun handlangers in andere landen. Hun doel is de belem
meringen tegen de Duitse veroveringszucht op te ruimen, die het 
resultaat zijn geweest van de tweede wereldoorlog - en die be
reikt zijn na onmetelijk bloedvergieten en onoverzienbaar leed. 

Ook invloedrijke kringen in de Verenigde Staten, Frankrijk en 
Engeland geven zich thans rekenschap van de bedreiging van de 
vrede in Europa, die hierdoor wordt opgeroepen. 

Het vooruitzicht op herstel van de samenwerking tussen allen, 
die tegen het nazi-bewind van Hitier gevochten en het overwon
nen hebben begint zich af te tekenen. 

Door dit vooruitzicht raken ook hier de reactionaire profiteurs 
van de koude oorlog en de zetbazen van het Westduitse machts-
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streven in paniek. 
Zij stoken het anti-communisme aan om de bewapeningswin

sten op te voeren, het volk angst aan te jagen en te verdelen. Zij 
doen aanvallen op de democratische rechten van de arbeidersklas
se, met name op die van de vakbonden, om de gevolgen van hun 
crisis op de massa af te wentelen en zichzelf nog verder te verrij
ken. 

Hun gepraat over een "ethisch reveil" is demagogisch en on
waarachtig. Zij zelf schofferen de gevoelens van anderen. Zij pre
diken politiegeweld als middel tegen vormen van verwildering 
die het gevolg zijn van hun eigen politiek. Zij trachten zo door 
massa-suggestie de bevolking te overrompelen en de komende re
gering in hun macht te krijgen. 

DIE WEG MOET HUN AFGESNEDEN WORDEN! 
Dat kan, als alle progressieve mensen, alle democraten zich van 

hun kracht bewust zijn en beseffen dat zij, internationaal, de wind 
in de zeilen hebben. 

Jaar in, jaar uit zijn op kosten van het volk miljarden uitgege
ven 

- aan bewapening die het Duitse militaire machtsherstel be
vorderde, 

- aan een EEG waarbinnen de Westduitse machtshebbers met 
hun nieuw vergaarde kapitalen de leidende rol opeisen, 

- aan wegbereiding voor het Nederlandse en Duitse kapitaal 
in de onderontwikkelde landen. 

Thans, nu het grote kapitaal de crisisgevolgen wil afwentelen 
op het volk ten koste van lonen en uitkeringen, ten koste van on
derwijs en andere collectieve voorzieningen, ten koste van het 
klein- en middenbedrijf - thans blijkt, welk een schandelijke 
politiek van bedrog er al die jaren gevoerd is. 

Het is de zaak Menten, die als een bliksemstraal geopenbaard 
heeft wat zich de afgelopen tientallen jaren achter de rug van het 
volk om, onder dekking van het anti-communisme en de koude 
oorlog, heeft afgespeeld. Menten is eindelijk, na vergeefse pogin
gen om hem te laten ontsnappen, gearresteerd. 

Tegen hem bestaat een overstelpende massa aanwijzingen van 
landverraad en van koelbloedige moord op weerloze mensen van 
joodse afkomst in Polen. Bovendien wordt hij ervan verdacht de 
bezittingen van zijn slachtoffers te hebben gestolen. 

Tientallen jaren lang heeft deze figuur in Nederland een rijk 
en zorgvuldig beschermd leven kunnen leiden! 

Dat zou niet mogelijk zijn geweest als hem niet door invloed
rijke kringen in en rond de na-oorlogse regeringen de hand bo
ven het hoofd was gehouden. 

Daarmee werd de nadrukkelijke Londense overeenkomst van 
1942 geschonden, waarin alle bondgenoten, de USA, de S.U., 
Engeland en ook Nederland zich plechtig verbonden om al der
gelijke misdaden streng te straffen en geen enkele oorlogsmisda
diger te laten ontsnappen. 
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De zaak-Menten begint gelijkenis te vertonen met het Water
gate-schandaal in Amerika. Zij onthult de activiteiten van de hele 
kliek van nazi-collaborateurs die zich na de bevrijding in de top
pen van de concerns en van het staatsapparaat wist te handhaven, 
en die de voornaamste drijvende kracht is geweest van de koude
oorlogspolitiek in Nederland, met al haar schadelijke gevolgen. 

Daarom moet de Menten-zaak worden uitgezocht zonder dat 
enige medeplichtige, wie dan ook, gespaard wordt. 

Dit onderzoek moet niet tot Nederland beperkt blijven, het 
moet geschieden onder internationaal toezicht. Dat vereist de 
geestelijke gezondheid van de Nederlandse samenleving en haar 
democratische ontwikkeling. Dat vereisen de plechtige internati
onale verbintenissen tot afrekening met de nazi
oor! ogsmisdadigers. 

Het gaat er thans voor alles om een nieuw Duits revanchisme 
de kop in te drukken en Duits bezit van atoomwapens te verhin
deren. Daartoe moet de slaafs aanvaarde bewapeningspolitiek, de 
kruiperige gehoorzaamheid aan de Duitse machthebbers, beëin
digd worden. Nederland moet atoomwapenvrij worden en een 
zelfstandige vredespolitiek voeren, op basis van de Akkoorden 
van Helsinki. 

De bewapeningslast moet onmiddellijk met twee miljard gul
den verlaagd worden. 

Het gebruik van Nederlandse grond voor het storten van Duits 
atoomafval moet worden geweigerd, zoals thans in Groningen en 
Drente reeds massaal geëist wordt. 

De atoomfabriek in Almelo mag niet worden uitgebreid ten be
hoeve van Westduitse belangen, in Brazilië of waar dan ·ook. Ne
derland moet streng het internationale niet-spreidingsverdrag op 
atoomgebied toepassen. Het moet optreden voor de totstandko
ming van een verdrag om niet als eerste het atoomwapen te ge
bruiken. 

De reactie heeft een groot offensief ingezet tegen de lonen en 
salarissen, de uitkeringen , de uitgaven voor onderwijs, sociale, 
culturele en gezondheidszorg. 

Reeds heeft de regering een "versoberings"-politiek ingezet, 
die vele miljarden naar de brandkasten der grote bezitters moet 
overhevelen - en die alleen maar tot verdieping van de cnsts 
kan leiden. Hierdoor aangemoedigd heeft het grote kapitaal thans 
een directe aanval op de lonen ingezet. 

Niet tevreden met de "zuivering" van de prijsindex, die reeds 
een feitelijke verlaging van het loon inhoudt, eist het thans alge
hele afschaffing van de prijscompensatie, dat wil zeggen een alge
mene drastische loonsverlaging. 

Deze aanval op de prijscompensatie is niet alleen tegen de 
loontrekker gericht. Zij richt zich tegen de indexering van alle in
komens: AOW, WW, pensioenen, zieken- en W AG-uitkeringen 
enz. Reeds bij de komende huurverhoging dreigt zij talloze gezin
nen grote schade te berokkenen voor de ondernemerseis. 
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Er mag voor de ondernemerseis geen stap terug worden ge
daan. De slinkse methoden die nu aan de hand worden gedaan om 
aan de aanmatiging van het grote kapitaal tegemoet te komen, van 
"arbitrage'' tot "bemiddeling door Boersma", of zelfs een nieuw 
regeringsdictaat, moeten van de hand worden gewezen. 

De crisis is door het kapitalisme veroorzaakt. Welnu, dan moe
ten de rijke kapitalisten voor de gevolgen opdraaien en betalen 
- niet het volk. 

Thans is onmiddellijke actie van alle betrokkenen in alle vor
men nodig om het grote kapitaal het gepaste antwoord te geven. 
Het verzet tegen een algemene verlaging van het levenspeil moet 
algemeen ontketend worden. 

De Communistische Partij roept u daarom op: 
Vormt actiecomités van georganiseerden en ongeorganiseerden 

in de bedrijven en overal waar loon- en salaristrekkenden werk
zaam ZIJn. 

Vormt strijdcomités in gemeenten en in buurten die de hele 
werkende bevolking in al haar geledingen vertegenwoordigen. 

De CPN roep de werkloze hand- en hoofdarbeiders op tot ac
tieve strijd tegen de afwenteling van de crisisgevolgen op hun 
schouders. Zij stelt de ongeorganiseerde werklozen voor zich aan
een te sluiten in verenigingen die aansluiting zoeken bij de plaat
selijke vakbeweging. 

Nederlandse werkers! 

Terwille van onze directe levensbelangen en terwille van de 
vrede en veiligheid in Europa heeft Nederland een vooruitstre
vende, nieuwe regering nodig. 

In 1972 hebben de Nederlandse werkers, socialisten en com
munisten voorop, het bewind van Biesheuvel ten val gebracht. 

De uitslag van de verkiezingen was het resultaat van de grote 
massa-actJes die daaraan voorat gingen: stakingsacties voor de lo
nen en arbeidsvoorwaarden, huuracties, manifestaties tegen af
braak van onderwijs en welzijn, acties voor internationale doel
einden zoals de reusachtige en eensgezinde demonstraties voor 
stopzetting van de oorlog tegen Vietnam. 

De groep-Den Uyl van de PvdA, die aanvankelijk de leiding 
had van de nieuwe regering, heeft echter de grote kansen die 
hierdoor geboden werden niet willen benutten. 

Zij heeft de ene knieval na de andere gedaan voor de rechtse 
elementen in en buiten de regering, hen aldus in de waan bren
gend dat ze het nu voor het zeggen hadden. 

Zij heeft blindelings de rechtse sociaal-democratische leiding in 
West-Duitsland gevolgd. Maar wat heeft deze met haar concessies 
aan de reactie bereikt? Niet anders, dan dat de revanchist Strauss 
haar nu het mes op de keel zet. 

Datzelfde doen nu zijn Nederlandse filiaalhouders, Van Agt en 
de zijnen, met Den Uyl. 

Het Nederlandse volk heeft zich nooit door demagogie en be-
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dreiging laten intimideren en zal dat ook nu niet doen. 
Binnenkort herdenken wij de roemrijke februaristaking van 

1941. Dezelfde onbuigzame geest van verzet tegen elke vorm van 
fascisme, in welke vermomming dan ook, moet ons heden een 
richtsnoer zijn. 

Er moet een vooruitstrevende regering komen in Nederland. 
VAN AGT ER UIT ,EN DE CPN ER IN! 
Daar m o e t voor gestreden worden. 
Die strijd is nu begonnen. 
Zij moet haar invloed hebben op de verkiezingen in mei en zij 

moet, welke ook de uitkomst daarvan zal zijn, worden voortge
zet, steeds krachtiger, steeds eensgezinder, steeds doel bewuster. 

Op voor de overwinning van het werkende volk. 
Op voor de eenheid van actie van socialisten en communisten, 

van alle vooruitstrevenden. 
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Partijbestuur CPN was 
bijeen 

In Amsterdam was maandag 20 december het partijbestuur van de 
CPN bijeen. Henk Hoekstra, voorzitter van het partijbestuur, hield 
daar een inleiding ter voorbereiding van de Nationale Conferentie, die 
voor 15 en 16 januari 1977 in Amsterdam is bijeengeroepen. 
Het partijbestuur besloot dat deze rede als grondslag zal dienen voor 
de Nationale Conferentie. In de loop van deze week zal in De Waar
heid de samenvattende tekst ervan gepubliceerd worden. 
Op de Nationale Conferentie zal de inleidende rede namens het partij
bestuur door Henk Hoekstra worden uitgesproken. 

(De Waarheid van 2 I december I 976) 
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Grondslag voor de 
Nationale Conferentie op 

15 en 16 januari 1977"' 

De Nationale Conferentie zal in het teken staan van een beoordeling 
van de actuele toestand op dat moment tegen de achtergrond van onze 
partijpolitiek en zal tevens het optreden van de partij in de verkiezings
campagne behandelen. We moeten op alles voorbereid zijn. De 
dreiging van een kabinetscrisis is steeds aan de orde; de conflictstof 
ligt hoog opgetast, waarbij ook internationale ontwikkelingen - met 
name de toenemende tegenstellingen russen de Verenigde Staten en 
West-Duitsland - een zeer grote rol spelen. 

Voor het stopzetten van de bewapeningswedloop 

Met het oog op het optreden van de reactie en de militaristen is thans 
de hoofdzaak: de strijd tegen de bewapeningswedloop. 
Vooral de laatste jaren is gebleken welke fatale gevolgen de 
bewapening heeft. Europa is volgestopt met conventionele en atoom
wapens en zo tot een kruitvat geworden. De opvoering van de 
bewapening heeft geleid tot enorme spanningen, tot het voortdurend 
oplaaien van de koude oorlog, zelfs tot het ontstaan van oorlogs
spanningen tussen de kapitalistische landen onderling, zoals het nog 
steeds smeulende conflict rond Cyprus uitwijst. Ook elders binnen de 
NAVO en de EEG hopen de tegenstellingen zich op. 

De bewapeningswedloop, in het bijzonder de jacht op het bezit van 
atoomwapens en op de grondstoffen voor de aanmaak daarvan, leidt 
tot (neo) koloniale oorlogen en tot neokoloniale uitbuitings- en onder
drukkingsmethoden, waarbij ook ons land via NAVO en EEG 
betrokken is of dreigt te worden. Een toonbeeld hiervan zijn de ont
wikkelingen in Zuidelijk Afrika, evenals de eindeloze olie-intriges in het 
Midden-Oosten, die steeds opnieuw tot geweldsuitbarstingen leiden. 

De spiraal van de bewapening, die ook door de regering-Den Uyl 
wordt opgeschroefd, is de voornaamste oorzaak van de inflatie, 
verscherpt de economische crisis en maakt elk herstel van de nationale 
economie onmogelijk. Hierdoor wordt de crisis als het ware verlengd, 
met alle gevolgen vandien: massawerkloosheid, duurte, aantasting van 

* Deze grondslag verscheen eerder in De Waarheid van 23 december 
1976 
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de sociale voorzieningen. Het opjagen van de bewapening is het 
allesbeheersende vraagstuk, dat echter door alle andere partijen wordt 
verzwegen en vermeden; het is de voornaamste ziekte van deze tijd, 
een ziekte die de vrede en veiligheid van ons land bedreigt en het 
dagelijks leven ondermijnt. Het veroorzaakt ook een verpestende 
atmosfeer in het politieke leven in ons land door zulke begeleidende 
verschijnselen als corruptie, omkoopschandalen en het optreden van 
fascistoïde elementen. 

Daarom is het voornaamste dat nu aan de orde is: het stoppen van de 
bewapeningswedloop en het bewerkstelligen van een verandering in de 
buitenlandse politiek, gericht op 

- uitvoering van de besluiten van Helsinki en het leveren van een 
eigen Nederlandse bijdrage daartoe 

- vermindering van de bewapeningsuitgaven met twee miljard 
gulden 

- het meewerken aan een succesvolle afloop van de besprekingen over 
vermindering van de conventionele wapens en de atoombewapening 

-verwijdering van atoomwapens van Nederlands grondgebied 

- afzien van elke medewerking aan de verspreiding van kennis en 
materialen, die gebruikt kunnen worden voor de aanmaak van atoom
wapens, heel in het bijzonder door West-Duitsland. En dat is juist het 
belangrijkste punt dat bij de uitbreiding van het ultra-centrifuge
project in Almelo aan de orde is. 

We weten, dat Westduitse militaire kringen streven naar bezit van 
zogenaamde tactische atoomwapens en in dit streven speelt het UC
project een rol. Vandaar ook dat uitbreiding daarvan moet worden 
tegengehouden. De PPR zegt dat te willen- wij houden hen aan hun 
woord. Zij dreigen met een kabinetscrisis, maar beter zou het zijn de 
regering onder druk te zetten door gemeenschappelijk massa-optreden. 
Wij willen daarvoor samen met alle vredelievende krachten initiatieven 
ontwikkelen. De acties in Groningen en Drente tegen atoomopslag en 
militarisering gaan in deze zelfde richting. 

Het is trouwens van groot belang te signaleren dat ook internationaal 
- vooral in de Verenigde Staten - stemmen opgaan, die ernstig 
waarschuwen tegen de proliferatie (spreiding) van kernwapens, die 
juist geschiedt door middel van de verspreiding van kennis, verrijkt 
uranium en grondstoffen voor die verrijking. Algemeen wordt nu 
erkend, dat juist West-Duitsland bezig is zich op dit punt een sleutel
positie te verwerven. 
De buitenlandse politiek van ons land zou dan ook tot doel moeten 
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hebben een volstrekte en strikte naleving van het non-proliferatie
verdrag en zou elke ontduiking ervan vanaf Nederlands grondgebied 
onmogelijk moeten maken. Uitbreiding van 'Almelo' leidt tot ont
duiking van het non-proliferatieverdrag, terwijl Nederland hier een 
eigen bijdrage kan leveren aan de strikte naleving van het verdrag. 

Juist de dreiging van het atoomgevaar geeft het voorstel van de landen 
van het Warchaupact voor een verdrag om niet als eerste het atoom
wapen te gebruiken een grote betekenis. Wij zullen optreden voor de 
aanvaarding van dit voorstel, dat zoals we weten ook sterk leeft in 
socialistische kringen in ons land waar ook stemmen zijn opgegaan 
voor een politiek gericht op de opheffing van de blokken (NAVO en 
Warchaupact). Het is van groot gewicht dat één van die blokken, 
namelijk de Warschaupactlanden, zich hiervoor heeft uitgesproken. 
Het moet een aansporing zijn om alle krachten in ons land te 
verenigen voor een politiek gericht op ontspanning. 

Tegenover de bewapeningswedloop manifesteren zich krachten die 
zich bewust zijn van de gevaren van het Duitse militarisme. Wij 
geloven, dat juist daarom met succes kan en moet worden opgetreden 
voor een regeringspolitiek die VREDELIEVEND IS EN ONZE ONAF
HANKELIJKHEID GARANDEERT. Dat kan als de buitenlandse 
politiek gericht is op ontspanning en op samenwerking daarvoor met 
alle vredelievende krachten in de wereld, in het bijzonder met de 
socialistische landen. 

De economische toestand en de strijd tegen de crisis 

De economische crisis grijpt steeds dieper in het leven van tlt' werkende 
mensen in. Honderdduizenden worden getroffen door een uitzichtloze 
werkloosheid. Jonge mensen die de school verlaten zien zich in hun 
toekomstverwachtingen bedreigd en beginnen in verzet te komen. De 
sociaal-gesteunden zijn het doelwit van een offensief. 

Op de schokken die door het kapitalistische systeem gaan, anrwoordt 
de reactie met een autoritaire koers. Het optreden van Van Agt geeft 
de toon aan. 

Van onze kant hebben wij tegenover de afbraakpolitiek van de 
regering-Den Uyl positieve maatregelen voorgesteld om de crisis te 
bestrijden. De hoofdzaak is, dat het gaat om een crissis van het kapi
talisme en wij wijzen elke afwenteling van de gevolgen daarvan op de 
arbeiders en andere werkers af. CENTRAAL STAAT DAAROM 
BEHOUD EN VERDEDIGING VAN HET LEVENSPEIL VAN DE 
WERKSTERS. DE RIJKEN MOETEN BETALEN. 

Wat dit betreft valt er heel wat te doen, want niet allen gaan gebukt 
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onder de cns1s. Vooral de multi-nationals vergroten in deze situatie 
hun macht en vergroten door hun plundertochten en uitbuiting hier 
en in de derde wereld hun winsten met hulp van de regering-Den Uyl. 
Er is dus alle reden om te eisen, dat daar het geld vandaan moet 
komen, dat er zwaardere belastingen moeten worden geheven op deze 
enorme winsten in het belang van de werkloosheidsbestrijding, voor 
het veiligstellen van het levenspeil en het beschermen van de sociale 
uitkeringen. Dat is wat wij verlangen van een nieuwe regeringspolitiek. 

Ons hele optreden keert zich tegen aanvaarding van de crisis als een 
feit waar we ons maar aan te onderwerpen hebben, tegen aanpassing 
van het arbeidersloon aan de winst- en exportverlangens van de multi
nationals. 

Vandaar dat onze partij Jtnjdeisen formuleert - ook in de 
verkiezingen, die wat ons betreft een vorm van actie moeten zijn voor 
de dagelijkse belangen. Daarom stellen wij deze eisen aan de orde: 

- Om de druk op de economie te verlichten moeten de bewapenings
uitgaven omlaag met rwee miljard. 

- Verdediging van het levenspeil van de bevolking, d.w.z. geen 
aantasting van de prijscompensatie in de lonen. 
Zouden de ondernemers slagen in hun huidige hoofddoel om de 
prijscompensatie aan te tasten of af te schaffen, dan zou dat een nog 
sneller afglijden betekenen, ook voor de sociaalgesteunden. 

- Juist ter verdediging van het levenspeil is het nodig de sociale 
uitkeringen met uiterste kracht te verdedigen. 

- De weg naar herinvoering van de beruchte werkverschaffing uit 
vroeger tijden moet worden versperd door elke poging af te slaan om 
via zogenaamde vergroting van de mobiliteit en aanpassing van het 
begrip passende arbeid deze mensonterende praktijken weer toe te 
passen. 

- De middelgrote en kleine bedrijven, die bloot staan aan de 
wurgende concurrentie van de multinationals en vanuit het buitenland 
(met name vanuit West-Duitsland) moeten beschermd en geholpen 
worden. 

- De belastingen, die het levenspeil van de massa aantasten, moeten 
worden verlaagd; dit geldt in het bijzonder voor de BTW. 

- Geen afbraak van kennis en onderwijs, doch volle ontplooiing 
daarvan als kostbare factor voor nu en de toekomst. 

- De opbrengsten van het aardgas moeten worden aangewend voor 

83 



het herstel van de economie en bestrijding van de werkloosheid. 

- Door stopzetting van de neo-koloniale ontwikkelingshulp en be
talingen aan de EEG-bureaucratie zouden miljarden vrijkomen, die 
nodig zijn voor gebruik voor nationale belangen. 

Voor dit alles is een andere regeringspolitiek nodig, een politiek van 
progressieve eenheid waarvoor de grondslag gelegd moet worden in de 
actie, in een gemeenschappelijk optreden voor gemeenschappelijke 
belangen. 

Eenheid van progressieve krachten nodig 

De politieke toestand in ons land geeft een beeld te zien van een 
offensief van reactionaire krachten, die zich samenballen. Een van de 
laatste voorbeelden daarvan geeft het abortusdebat in de Eerste 
Kamer, waar een sinister bondgenootschap ontstond tussen de VVD en 
het CDA. Deze ontwikkeling is trouwens al langer gaande en beperkt 
zich niet tot de abortus. Hoe verscheurd en verdeeld de rechtsen ook 
zijn, toch zoeken ze samenwerking als het gaat om aanvallen op het 
levenspeil en de democratische volksrechten, verhoging van de bewa
pening en het dempen van de schandalen zoals de affaires rond Lock
beed en Menten. 

Eenheid van actie is nodig om dit offensief tegen "te houden -
EENHEID TEGEN DE REACTIE. 

Het gaat daarbij in het bijzonder om Van Agt met zijn CDA. Steeds 
duidelijker wordt hoe deze pupil van monseigneur Gijssen zich aan de 
spits stelt van een uiterst rechtse politiek, geïnspireerd vanuit West
Duitsland door CSU I CDU. Hij trekt een heel spoor van een weerzin
wekkende, reactionaire, autoritaire en op intimidatie gerichte politiek 
door ons land. Vanaf de abortuskwestie tot aan de anti-stakingswet 
(waarbij nu het plan is om de rechter de wet in stakingsconflicten te 
laten stellen); vanaf verheerlijking van het politiegeweld tot aan het 
voortdurend 'spelen' met de gedachte aan vrijlating van de Drie van 
Breda; en bovenop alles de affaire-Menten, die tegen de klippen op 
stinkt. 

Geen mens kan nog volhouden dat het hier zou gaan om een 
onhandige of wat hulpeloze politicus. Het gaat om een keiharde, 
uiterst rechtse politiek, waarbij propagandamethoden worden gehan
teerd die alleen maar doen denken aan die van Strauss. Volkomen 
terecht hebben wij erop gewezen, dat Strauss een openlijk beroep deed 
op de nazi-elementen. 

De introductie van zulk soort propagandamethodes activeert ook hier 

84 



uiterst rechtse elementen, die roepen om een 'zelfstandig' politieop
treden onder het motto dat de regering toch faalt en de politie dus 
voortaan buiten elke parlementaire controle om haar gang zou moeten 
gaan. Het zijn deze lieden, die op de puinhopen van de kapitalistische 
verwording en degeneratie schreeuwen om 'Law and order'. 

Wij kritiseren de groep-Den Uyl in de PvdA en de regering omdat ze 
voortdurend is teruggeweken voor rechts. Zij is tegemoet gekomen aan 
eisen van die kant met als voornaamste vertolker de vice-minister 
president in het kabinet-Den Uyl. 

Dit toegeven aan de brutaliteit van rechts heeft geleid tot directe 
steun van PvdA-ministers als Vredeling aan de oorlogsvoorbereiding; 
tot steun aan het Führerschap van West-Duitsland via de EEG en 
volledige oriëntatie op Helm ut Schmidt; tot het optreden van Van 
Agt als lijstaanvoerder. 
De progressieve krachten in ons land moeten zich verenigen om door 
oppositie en actie - in en buiten het parlement - de huidige regerings
kaers te doorbreken en daarmee de voorwaarden te scheppen voor een 
nieuwe, progressieve regeringspolitiek. 

Het optreden van de CPN 

We zullen de massa door een indringende campagne duidelijk moeten 
maken, dat onze partij een eigen lijn met perspectieven voor nu heeft 
uitgewerkt. Ons optreden is niet alleen uitgegaan van kritiek en ont
maskering, maar ook van voorstellen hoe het dan wel zou moeten gaan 
en hoe dit tot stand gebracht zou kunnen worden. Daarin ligt de 
kracht van ons optreden en waar dit niet is gebeurd heerst stagnatie. 
Onze strijd voor een oplossing van de meest dringende vraagstukken in 
ons land krijgt een bijzonder zwaar gewicht doordat we ons deel weten 
van een communistische wereldbeweging, waarbij van betekenis is dat 
de socialistische landen zich versterken. Ons optreden maakt deel uit 
van een wereldomvattende strijd tegen het imperialisme en kolonia
lisme, voor socialisme. 

Vietnam was een reusachtige overwinning waaruit de imperialisten 
hebben kunnen leren dat hun tijd naar het einde loopt. De commu
nisten in Vietnam, die zojuist hun congres hebben gehouden, hebben 
voor alle strijders in de wereld, juist ook in de bolwerken van het 
kapitaal als de Verenigde Staten, een enorme inspiratie geleverd. 

De CPN is een Nederlandse partij, maar met sterke bondgenoten. 
In deze zin moeten we de geest van het internationalisme versterken, 
juist omdat de strijd tegen de internationaal opererende tegenstander 
internationale actie vraagt van de communisten. Daarom moeten wij 
ook stelling nemen tegen het anti-Sowjetisme, tegen pogingen ons van 
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de internationale communistische beweging te isoleren met mooie 
praatjes en lokkertjes over 'geloofwaardigheid'. Voor rechtse politici in 
dit land zullen wij nooit 'geloofwaardig' zijn en dat is ook niet ons 
streven. Wij richten ons op actie, op het afdwingen van onze posities 
om zo goed mogelijk op te kunnen treden voor de belangen van de 
werkende bevolking. 

Wij weten maar al te goed wat het anti-communisme en de ver
vloekingen over de socialistische landen van de kapitalisten en hun 
knechten betekenen. Het lag ten grondslag aan het fascisme in Duits
land, Japan en Italië; het was het motief voor de oorlog tegen de 
Sowjet-Unie; hier leverde het de leuze op 'Mussert of Moskou'; het 
leverde ons een jarenlange koude oorlog op met alle gevolgen 
vandien; het is nu de dekmantel van het Westduitse machtsstreven; 
en zelfs zulke serpenten als Menten durven op Van Agt en het CDA 
een beroep te doen met anti-communistisme en anti-Sowjetisme. 

Het anti-communisme en de aanvallen op de socialistische landen 
speelt in de kaart van de heersende kringen in West-Duitsland, van 
degenen die de arbeidersbeweging in ons land willen isoleren van 
bondgenoten. 

De hoofdzaak is voor ons kritiek op en strijd tegen het kapitalisme, dat 
ellende over miljoenen brengt, dat drijft naar oorlog en dat de vloer 
aanveegt met de persoonlijke vrijheid en de mensenrechten. 

Daarom is eenheid van actie nodig, hier - in eigen land. Dit kan 
alleen maar bereikt worden door zelfstandig optreden van de partij en 
door haar hele organisatie af te stemmen op eenheid van actie. 

Gebleken is dat we met het optreden van onze partij zeker niet 
kunnen afgaan op Kok en Spit die hun politiek van onderhorigheid 
aan de regering voortzetten, ook al gaan ze van nederlaag naar neder
laag in de vakbeweging. 

Ook op andere terreinen van het politieke leven is niet veel te ver
wachten van de 'toppen', die in het duister manouvreren, pacten 
buiten de bevolking om sluiten en nu al bezig zijn met toekomstige 
regeringsformaties. 

Nodig is de ontwikkeling van onderop op te stuwen en modellen van 
samenwerking voor gemeenschappelijke doelen - voor praktische 
oplossingen van de vraagstukken van deze tijd - uit te werken en in 
praktijk te brengen. In dit verband wijzen we op de volkscqngressen in 
Groningen, de beweging in de zuidoosthoek van Drente en elders, 
met name in Amsterdam waar al gebleken is dat belangrijke stromingen 
onder de socialisten, onder deels op de VVD georiënteerde midden
groepen, onder gelovigen met ons samen willen werken en zich opstel-
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!en tegenover de regeringspolitiek. 

In dezelfde geest zal onze partij eigen activiteiten ontwikkelen voor 
- eenheid van actie voor economische en sociale eisen. 
- het in beweging brengen van de werklozen en het organiseren van 
de niet in de vakbeweging opgenomen werklozen, hetgeen onvol
doende gebeurt door de bestaande werklozencomités. 

Invloed onder de massa vergroten 

De Nationale Conferentie zal de voorbereiding moeten bespreken voor 
de komende verkiezingscampagne. Het zal ongetwijfeld een harde 
strijd worden die de uiterste inspanning van elke communist zal 
vergen. De scherpte van de aanvallen van rechts laat daarover geen 
illusie. 

Waar hun politiek weerzin wekt, daar kweken de rechtse politici on
verschilligheid om de kiezers van de stembus af te houden en zo te 
voorkomen, dat de afkeer van de huidige regeringskaers in de 
verkiezingsuitslag komt. Tegen onverschilligheid zal strijd gevoerd 
moeten worden waarbij het vooral ook nodig is op te treden tegen 
pseudo-linkse scheurmakerspraktijken en allerlei splintergroepjes, die 
zich nu al aankondigen. 

We moeten optreden tegen oppervlakkig en lichrvaardig denken en 
doen in eigen rijen. Ook zg. 'tussentijdse' verkiezingen moeten we 
grondig en kritisch analyseren. Zo leed bij de verkiezingen in de 
agglomeratie Eindhoven onze partij sinds de parlementsverkiezingen 
van 1972 een ernstig verlies in percentages en stemmen. Nu is het 
waar, dat de verkiezingsactie daar onder bijzonder moeilijke om
standigheden moest worden gevoerd en de partij in ledental groeide. 
Dit neemt niet weg dat men toch niet onder de huidige omstandig
heden van een versterking van de partij kan spreken als haar invloed 
onder de massa daalt. Dat zou een lichtvaardige benadering zijn, die 
we moeten bestrijden, ook elders. 

Er is daarom alle aanleiding een kritisch onderzoek van de partijac
tiviteiten en het werk van de leidingen te verrichten. De activiteit van 
de partij en haar leidingen moet versterkt worden door op belangrijke 
posten in de actie en organisatie te trekken en door reorganisatie waar 
dat nodig is. 

Er zijn de laatste jaren zeer velen, ook veel jongeren, lid van onze 
partij geworden. Zij zijn afkomstig uit alle sectoren van het maatschap
pelijk leven. Deze groei is zonder meer een zeer verheugende ont
wikkeling. We moeten ons ervan bewust zijn dat de uitbreiding van 

87 



onze partij bijzondere eisen stelt aan haar ideologische activiteiten en 
het verdiepen van het partijleven tot vereiste maakt. 

Waar bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zulke grote, voor de 
toekomst beslissende vraagstukken aan de orde zijn, is het vereist de 
campagne indringender dan ooit te voeren en alle ervaringen op dit 
gebied te verwerken. Het gaat om popularisering van de hoofddoel
stellingen van onze partij onder de grote massa van de bevolking. 
Vooral zal de campagne gericht moeten zijn op de versterking van de 
overtuigingskracht van onze argumenten. Daarvoor is het in grote ge
tale organiseren van kleine bijeenkomsten en debatvergaderingen van 
bijzonder belang. Het optreden van elke communist zal gericht 
moeten zijn op vergroting van de invloed van onze partij onder de 
massa - door argumenten en daden. Het verkiezingsmateriaal dient 
dat te ondersteunen. 

Samenvattend zijn de centrale punten voor de komende tijd: 

- Strijden voor stoppen van de bewapeningswedloop. 
- De gevolgen van de crisis mogen niet afgewenteld worden op de 
werkers, de rijken moeten betalen. 
-De reactie van CDA en VVD moet en kan verslagen worden door 
eenheid van actie. 
- Wij treden op voor een nieuwe regering, die vredelievend en 
democratisch is en waarbij het levenspeil van de werkers voorp staat. 
De deelname van de communisten voor het uitvoeren van zulk een 
politiek is noodzakelijk. 
-Daarom is het nodig dat de Communistische Partij vooruit gaat, zich 
belangrijk versterkt als initiatiefnemer en organisator van de actie voor 
de belangen van de werkers. 
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POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

V oor een progressieve 
ondetwijspolitiek 

Voor het onderwijs is het van groot belang hoe de regering eruit zal 
zien, die na de verkiezingen van mei wordt gevormd. Het kabinet 
Den Uyl heeft in de 1% nota duidelijk gemaakt wat háár plannen 
zijn: tot 1980 moet er bezuinigd worden, honderden en 
honderden miljoenen guldens. De begroting voor 1977 was de 
eerste die werd gemaakt in het kader van deze voornemens. De 
maatregr:JJ.en die daarin werden aangekondigd, waren voor de 
ABOP (NW-bond voor onderwijzend personeel) aanleiding om te 
zeggen dat minister Van Kemenade het gevecht om de prioriteit 
van het onderwijs heeft verloren. De voorzitter van deze bond con
stateerde in een nieuwjaarsboodschap dat voor een beter onderwijs
beleid een echte progressieve regering nodig is en sprak de wens uit 
dat 1977 zo'n regering zal brengen. 
De CPN heeft haar opvatting over de gewenste regeringsvorming 
duidelijk onder woorden gebracht met de leus 'Van Agt eruit, de 
CPN erin'. In dit artikel lichten we toe, waarom de CPN voor de 
ontwikkeling van een beter regeringsbeleid t.a.v. het onderwijs niet 
kan worden gemist. 

'Herverdeling' 

Dat er aan het huidige onderwijs zeer veel mankeert is door 
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minister van Kemenade nadrukkelijk erkend in een groot aantal 
nota's, waarin hij de uitgangspunten voor een beter beleid wilde 
vaststellen. De belangrijkste daarvan is natuurlijk de Contouren
nota, die bijna twee jaar geleden in een eerste versie verscheen. Een 
tweede zal binnenkort, nog voor de ambtstermijn van Van Keme
nade afloopt, het licht zien. Van CPN-zijde is indertijd over de 
Contourennota gezegd dat het een tweeslachtig stuk is. Terwijl aan 
de ene kant een groot aantal verlangens uit het onderwijs door de 
minister werden overgenomen, werd anderzijds de grondslag 
gelegd voor een beleid van beperkingen. Beperkingen, in de eerste 
plaats ingegeven door de opvatting dat er hoegenaamd geen ruimte 
zou zijn om in de toekomst meer geld in het onderwijs te stoppen. 
In de contourennota werd daarom het begrip 'herverdeling' inge
voerd: Er zou teveel geld gaan zitten in de langdurige opleidingen, 
ten koste van onderwijsvoorzieningen voor allen. Om te zorgen dat 
iedereen behoorlijk funderend onderwijs en minstens een korte 
beroepsopleiding kan volgen,' zal een beperking van de 
inschrijvingsduur en de deelname aan alle vormen van hoger 
onderwijs en aan de bovenschool regel moeten zijn' (CN-blz. 133). 
Permanente scholieren- en studentenstops dus, voor alle onderwijs
vormen voor leerlingen die ouder zijn dan een jaar of 17. Een ont
wikkeling, die past in het raam van vergaande aanpassing van het 
onderwijs aan de situatie op de arbeidsmarkt, gekenmerkt door het 
feit 'dat de aanvankelijk door de arbeidsmarkt, casu quo de econo
mische produktie, opgeroepen en gestimuleerde vraag naar meer en 
"hogere scholing zichzelf voorbij lijkt te streven en, om in deze 
termen te spreken, tot 'overproduktie' gaat leiden (CN-19). Waar 
de Contourennota spreekt over regulering van leerlingenstromen, 
herverdeling van beschikbare middelen en de noodzaak om niet te 
vervallen tot een 'laissez-faire-beleid met betrekking tot het vraag
stuk van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt' is het een 
stuk dat alle kenmerken draagt van de algemene politiek van de 
regering-Den Uyl tegenover de crisis: bezuiniging, beperking en 
afbouw van voorzieningen. 

De CPN bestrijdt die politiek en stelt dat de regering posmeve 
maatregelen moet nemen om de crisis te bestrijden. Dat geldt ook 
voor het onderwijs. In de Contourennota en in zijn andere boek
werken ontwikkelt minister van Kemenade zulke positieve maat
regelen. Deze plannen zijn voortgekomen uit het onderwijs, het 
zijn de eisen van de grote beweging voor democratisering van het 
onderwijs, die al jarenlang een belangrijke factor is in de strijd van 
de werkende bevolking voor betere voorzieningen. Maar, de inte
gratie van het kleuter- en basisonderwijs; de ontwikkeling van de 
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middenschool; de verbetering van het opleidingsniveau van de 
grote groepen uit de bevolking die volstrekt onvoldoende onderwijs 
genieten - al die plannen dreigen de mist in te gaan door het 
uitgangspunt, dat onderwijs niet meer, maar minder geld moet 
gaan kosten. Wie de verbetering van het onderwijs serieus neemt, 
zal moeten erkennen dat deze niet op een koopje tot stand kan 
komen. Het is en blijft de grootste tekortkoming van de 
Contourennota dat daarin staat dat het wél op een koopje moet. 
De gang van zaken rond een aantal initiatieven bewijst dat de ver
nieuwing van het onderwijs dood dreigt te lopen door onvoldoende 
financiële middelen. 

Integratie kleuter- en lageronderwijs 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de experimenten met de integratie 
van het kleuter- en lageronderwijs. Op de omvorming van deze 
scholen tot één basisonderwijs wordt al jaren aangedrongen. De 
totaal verschillende aanpak op de kleuterschool en de lagere school 
levert onnodige aanpassingsproblemen op, terwijl de aan strikte 
bepalingen over de leeftijd gebonden toelating tot de lagere school 
ertoe leidt, dat kinderen zowel te vroeg als te laat deze school 
moeten gaan bezoeken: leerlingen die vlug schoolrijp zijn worden 
gedwongen op de kleuterschool te blijven, laatbloeiers moeten 
voortijdig naar de lagere school. De integratie van beide onderwijs
vormen omvat heel wat meer dan een organisatorische samen
voeging. Leervormen en -inhouden moeten op elkaar gaan aan
sluiten, er moet een natuurlijk samengaan en in elkaar overlopen 
komen van de traditionele methodes van de kleuterschool met die 
van de lagere school. De erkenning dat er grote ontwikkelings
verschillen zijn tussen leerlingen van gelijke leeftijd dwingt tot het 
verlaten van het systeem van leerstofjaarklassen (alle kinderen van 
een bepaalde leeftijd in beginsel dezelfde stof in een bepaald jaar) 
ten gunste van een meer individuele aanpak. 
Daarbij dient overigens gestreefd te worden naar een voor vrijwel 
alle kinderen bereikbaar eindniveau, een minimurnleerstofpro
gramma. 
Een omvangrijk bijscholingsprogramma voor zowel kleuterleidsters 
als onderwijzers is nodig om beide groepen leerkrachten te kwali
ficeren voor het geven van het nieuwe basisonderwijs. Er kan gerust 
worden gesproken van een gigantische operatie. De aanpak van de 
experimenten doet het ergste vrezen over de afloop ervan. Er 
bestaat een landerlijke commissie innovatie basisonderwijs (ICB), 
die leiding moet geven aan experimenten op ongeveer een dozijn 
'koppels' van kleuter- en lagere scholen, verspreid over het hele 
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land. Deze comrruss1e is niet in staat de scholen intensief te 
begeleiden om een proces op gang te brengen dat de integratie van 
inhouden, leervormen en organisatie gestalte te geven. Het blijft in 
feite bij algemene richtlijnen. Een bezwaar is daarbij nog dat de 
verschillende onderwijsvormen (Montessori, Jenaplan, klassikaal) 
niet van elkaars ervaringen kunnen profiteren, omdat ze in aparte 
circuits experimenteren. Door deze aanpak dreigen de experi
menten beperkt te blijven tot een mechanische samenvoeging, 
waarbij van een echte vernieuwing geen sprake is. 
Om dit tot stand te brengen is voor elk koppel hulp nodig, die met 
de schoolteams dagelijks nieuwe stappen voorbereidt, uitvoert en 
beoordeelt. Een dergelijke aanpak bestaat hier en daar in het land, 
buiten de ICB-experimenten om. In Amsterdam werkt een aantal 
koppels met uitgebreide hulp van de advies- en begeleidingsdienst 
(ABC). Er wordt op deze scholen een lange en moeilijk begaanbare 
weg bewandeld, die echter naar wezenlijk vernieuwd basisonderwijs 
leidt, waarin een deel van de tekortkomingen van de bestaande 
onderwijsvormen zijn opgeheven. De ICB doet ten aanzien van 
deze plaatselijke experimenten alsof haar neus bloedt en isoleert 
welbewust 'haar' koppels van de Amsterdamse. Erkenning van het 
feit dat zonder een behoorlijke buitenschoolse infrastructuur voor 
het begeleiden van de integratie de nieuwe baissehooi een flop 
wordt, betekent tevens erkenning van de financiële consequenties: 
zonder geld géén vernieuwing. Voor die erkenning is men in Den 
Haag als de dood, want ze werpt een heel ander licht op de 
inspanningen die in werkelijkheid nodig zijn om de 16.000 kleuter
en lagere scholen om te vormen tot zo'n 8000 basisscholen. 
Ook uit de manier waarop het ministerie de financiering van de 
advies en begeleidingsdiensten voor het onderwijs benadert, blijkt 
dat er geen bereidheid is om onder ogen te zien wat er nodig is 
voor een echte vernieuwing van het onderwijs. Ontwerpen voor een 
financieringsregeling gaan uit van een beperkte basisbezetting voor 
deze diensten, in bepaalde gevallen aan te vullen met mankracht 
voor het uitvoeren van projecten voor een beperkt aantal scholen. 
Voor de begeleiding van de integratieprocessen bij alle 16.000 
scholen is voldoende mankracht nodig om elke school te helpen: 
bij elk koppel kleuter- basisschool is de uitgangssituatie anders en 
op geen enkel koppel valt de integratie tot stand te brengen, alleen 
maar door te kopiëren wat op andere scholen werd bedacht. 

De middenshooi 

De omstandigheden waaronder wordt geëxperimenteerd met de 
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middenschool zijn nauwelijks gunstiger. De middenschool kan een 
stap op weg zijn naar de verbetering van de kansen op een goede 
ontwikkeling voor grote groepen leerlingen, die nu in het onderwijs 
onvoldoende mogelijkheden krijgen. Maar dan moet de midden
school wel aan een aantal voorwaarden voldoen, waarvan de eerste 
is dat het de enige vorm van vaangezet onderwijs voor de 
betrokken gêiïeratie wordt, afgezien van het buitengewoon onder
wijs voor leerlingen met leer- of gedragsstoornissen of andere 
handicaps. Een tweede, daarmee samenhangende voorwaarde is dat 
op de middenschool onderwijs wordt gegeven op alle niveau' s van 
het bestaande onderwijs - ook en met name dat van het HAVO 
en VWO. Zonder een meer individueel gerichte aanpak van de 
leerlingen is dat onmogelijk. Als dan ook nog als uitgangspunt 
geldt dat er niet geselecteerd moet worden naar begaafdheid, dat 
dus heterogene leergroepen gevormd moeten worden, dan is het 
duidelijk dat de integratie van het kleuter- en basisonderwijs in 
zekere zin kinderspel is vergeleken bij de integratie van de eerste 
drie of vier jaren van alle vormen van voortgezet onderwijs, van LTS 
en huishoudschool tot gymnasium en atheneum, in één onderwijs
vorm voor de 12- tot 15- of 16-jarigen. Geheel nieuwe werkvormen, 
nieuw leermateriaal, nieuwe organisatorische modellen zijn nodig 
om aan die voorwaarden te kunnen voldoen. Een heroriëntatie op 
de leerstofinhouden is onvermijdelijk, als het er om gaat een leer
plan voor de middenschool tot stand te brengen: welke leerstof is 
ballast, welke ontbreekt, welke beantwoord niet meer aan de eisen, 
o.a. welke eisen - het zijn allemaal vragen die zich opdringen. 
Onder leiding van de innovatiecommissie Middenschool zoekt een 
aantal scholen naar het antwoord op deze vragen. De meeste 
schoolteams hebben zich verenigd in het STERK, een soort be
langenorganisatie. Het STERK deed onlangs een onderzoek naar de 
hoeveelheid tijd die de leraren nodig hebben om, afgezien van de 
lessen zelf, te werken aan de oplossing van de vele problemen. Het 
onderzoek gebeurde in het kader van het touwtrekken tussen de 
experimenterende scholen en het ministerie over het aantal 'taak
uren' dat wordt toegewezen, uren waarin geen les hoeft te worden 
gegeven. De scholen vinden unaniem dat er veel te weinig extra 
taakuren zijn; de resultaten van het onderzoek bevestigden dat -
tegenover elk taakuur staan er ongeveer drie die de leraren in hun 
vrije tijd moeten besteden aan het experiment. Zo heeft het bezui
nigingsbeleid direkte invloed op de omstandigheden waaronder de 
middenschool vorm moet krijgen. 
Ook in andere opzichten wordt er veel kritiek geleverd op deze 
experimenten. Opvallend is het, dat er geen groepen scholen aan 
deelnemen: de werkzaamheden vinden plaats op telkens één 
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school, in het gunstigste geval op een brede scholengemeenschap. 
In dat laatste geval doen tenminste alle onderwijsvormen mee, wat 
voor alle experimenten een uitgangspunt zou behoren te zijn in het 
licht van de voorwaarde, dat de middenschool zich moet ontwik
kelen uit en in plaats van alle bestaande opleidingen. Dit wil 
zeggen dat de experimenten plaatsvinden onder omstandigheden 
die veel gunstiger zijn dan bij een algemene invoering het geval is: 
dan gaat het in de meeste gevallen om het integreren van groepen 
zelfstandige scholen. In de nu lopende experimenten wordt daar
mee geen ervaring opgedaan. 
De smalle basis waarop er aan de middenschool wordt gewerkt ver
sterkt de al bestaande reserves bij de leraren. Velen van hen vrezen 
dat invoering van het ongedeelde voortgezet onderwijs tot nivel
lering van het niveau zal leiden en zij beschouwen de pietepeute
rige opzet van de experimenten als de eerste stap op weg naar dat 
kwaliteitsverlies. Het uitgangspunt van Van Kemenade, dat er 
nauwelijks extra middelen ter beschikking kunnen komen voor de 
invoering van de middenschool, leidt niet alleen tot een enorme 
vertraging in de ontwikkeling, maar tevens vormt het een politieke 
bedreiging van de middenschoolgedachte: de ondersteuning ervan 
wordt smaller. 
De CPN beschouwt het idee van de middenschool als een vrucht 
van de demöcratiseringsbeweging in het onderwijs. Om die vrucht 
te laten rijpen is het nodig dat er voldoende faciliteiten komen voor 
leraren, dat de experimenten een veel bredere opzet krijgen dan 
thans het geval is - kortom dat de opvattingen dat het allemaal op 
een koopje kan, wordt verlaten. De goede bedoelingen van 
minister Van Kemenade komen nooit verder dan het stadium van 
bedoelingen, als er geen middelen komen om ze in de praktijk te 
brengen. 

Leerplichtverlenging 

Ook op het terrein van de leerplichtverlenging stagneert de ontwik
keling onder invloed van het zuinige beleid. Een kleine 200.000 
werkende jongeren van 16, 17 en 18 jaar zijn de inzet van die 
verlenging. Zij verlaten nu het dagonderwijs, soms zonder een 
opleiding te hebben afgemaakt, soms na een jaar of vier, vijf voort
gezet onderwijs. De meesten volgden lager beroepsonderwijs (LTS, 
huishoudschool). Omdat er een gedeeltelijke leerplicht bestaat -
ingevoerd na massale acties van de werkende jongeren zelf - be
zoeken ze één dag per week een vormingscentrum of een school 
voor beroepsbegeleidend onderwijs (leerlingenstelsel). 
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De grote vraag is: wat voor opleiding moeten deze jongeren 
volgen, als ze na een verlenging van de leerplicht dagonderwijs tot 
hun 18e jaar krijgen. Minister Van Kemenade wilde daartoe een 
nieuwe onderwijsvorm tot stand brengen, het participatieonderwijs. 
De CPN heeft dat idee van meet af aan van de hand gewezen, 
omdat een nieuwe onderwijsvorm voor een specifieke groep 
jongeren een soon onderwijskundig ghetto zou vormen, een 
'onderwijs-blinde darm', zoals het in Kamerdebatten werd 
genoemd. Hoewel er formeel nog geen eind is gemaakt aan het 
idee van het participatieonderwijs, is de tegenstand zo groot 
geworden, dat het nauwelijks meer tot de reële mogelijkheden be
hoon. Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat de nu nog werkende 
jongeren bij verlenging van de leerplicht in het bestaande dag
onderwijs zullen moeten worden opgevangen. Naast andere onder
wijsvormen is het middelbaar beroepsonderwijs daarvoor de meest 
voor de hand liggende oplossing. Het huidige MBO is echter 
volstrekt niet toegerust voor deze taak: er zal een aanzienlijke ver
breding van het onderwijsaanbod moeten worden gerealiseerd, 
terwijl - gezien de aantallen leerlingen waarom het gaat - een 
belangrijke uitbreiding van de capaciteit nodig is. 
In het beleid van de zittende regering is van deze verbreding echter 
geen sprake. Het MBO is al twee achtereenvolgende jaren getroffen 
door bezuinigingsmaatregelen. Een deel daarvan werd ongedaan 
gemaakt na ongekend heftig verzet van de betrokken leraren en 
studenten, maar het feit blijft dat de ontwikkeling in het geheel 
niet vooruitloopt op de - door minister Van Kemenade met de 
mond en de pen ook beleden- verlenging van de leerplicht. Dat 
merken ook de vormingswerkers. Zij hebben een schat aan ervaring 
opgedaan in het werken met de partiëel leerplichtigen, die straks 
volledig leerplichtig zullen worden. Van die ervaring moet gebruik 
worden gemaakt bij de verbreding van het MBO, een onderwijs
vorm waarvoor de meeste vormingswerkers thans formeel niet 
bevoegd zijn. Zij dringen al jaren aan op een programma voor bij
scholing, om die bevoegdheid te verwerven. Zo'n programma bleef 
tot nu toe uit. Honderden vormingswerkers hebben inmiddels het 
onderwijs moeten verlaten, omdat steeds meer jonge mensen uit de 
betrokken leeftijdsgroep besluiten volledig dagonderwijs te gaan 
volgen. 

Welke oriëntatie? 

We hebben met drie voorbeelden willen aantonen dat de be
zuinigingen op het onderwijs de noodzakelijke vernieuwingen in de 
weg staan. Er is een andere politiek nodig om deze te kunnen reali-
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seren. De grondslag voor een andere onderwijspolitiek dient een 
herwaardering van het onderwijs te zijn. In de Contourennota is, 
zoals we aantoonden, sprake van een oriëntatie op de arbeidsmarkt. 
De wens om veel en lang te leren wordt door de minister meerdere 
malen uitgelegd als een uiting van zelfzucht, als passend in het 
streven naar meer aanzien en hoger salaris. 
De CPN waardeert het onderwijs anders. Meer mensen moeten 
meer, langer en beter leren om de technische en wetenschappelijke 
ontwikkeling te kunnen voortzetten en om de voorwaarden te 
scheppen dat iedereen kan profiteren van die ontwikkeling. De 
maatschappij heeft een enorme behoefte aan mensen die de ver
worven kennis kunnen toepassen op alle terreinen van menselijke 
activiteit. Die behoefte kan niet worden afgeleid van de situatie op 
de arbeidsmarkt, waar de chaos van de economische crisis regeert, 
waar de grote ondernemingen hun belangen de doorslag laten 
geven. Die behoefte moet worden afgeleid uit de levensomstandig
heden van de Nederlandse bevolking. Op gebieden als medische en 
maatschappelijke zorg, ontwikkeling en ontspanning, behuizing, 
voeding, culturele ontplooiing liggen nog enorme terreinen braak, 
die alleen maar ontgonnen kunnen worden door grondig opgeleide 
mensen. 
Vermaatschappelijking van het onderwijs wil zeggen dat het onder
wijsbeleid mede afgestemd wordt op dié taken. Door dat niet te 
doen, door zich te begeven in het doolhof van de arbeidsmarkt, 
oriënteert men het onderwijs op de crisis, versterkt men de crisis en 
zet men ook de toekomst in het teken daarvan. Door de onderwijs
politiek te oriënteren op maatschappelijke vooruitgang, op ont
plooiing van de aanwezige talenten, helpt men de crisis te be
strijden en worden de voorwaarden geschapen voor een weten
schappelijke aanpak van de problemen van onze maatschappij. 
Verbetering en uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden voor 
de jonge generaties is bovendien een recht dat de werkende be
volking voor zich opeist, niet alleen omdat een brede opleiding 
meer mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt, maar vooral omdat 
kennis inderdaad macht betekent; macht die gebruikt kan worden 
in de strijd van de arbeidersbeweging, in de strijd voor een socialis
tische maatschappij. 

Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de schraperige benade
ring van het onderwijs en het maatschappelijke belang daarvan, 
zoals die in het beleid van minister van Kemenade telkens naar 
voren komt, en de poltiek van het kabinet-Den Uyl als geheel. De 
opvatting dat er niet meer geld voor onderwijs kan worden uitge
geven, dat er tegendruk gegeven moet worden tegen de 
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toenemende druk op de langere en hogere opleidingen, is gesneden 
op de maat van de crisis, op de politiek van het CDA. In tal van 
opzichten verloochent de minister met zijn beleid de beste tradities 
van de sociaal-democratie, waarin de geestelijke verheffing van de 
werkende mensen zo'n centrale rol speelt. De huidige onderwijs
politiek is één van de knievallen van de PvdA-leiders voor de 
rechtse coalitiepartners. De oriëntatie op het CDA snijdt de 
ontwikkeling die Van Kemenade zelf zegt te wensen, onherroepe
lijk af. Daarom is een nieuwe oriëntatie nodig, op links. 'Van Agt 
eruit, de CPN erin' is een leus, die ook voor het onderwijs de weg 
wijst naar een doorbreking van de impasse waarin de vernieuwing 
en democratisering langzamerhand komt te verkeren. Daarbij is het 
van belang dat de CPN aangeeft hoe de noodzakelijke financiële 
middelen kunnen worden gevonden. De eis voor een betere onder
wijspolitiek kan niet los worden gezien van een algemene beleids
ombuiging. Op het terrein van de defensie, van de exploitatie van 
de bodemschatten, van de uitgaven voor de EEG - op al die 
gebieden waarvoor de CPN een alternatief beleid voorstelt. 
Steun voor de politiek van de CPN is vanuit het onderwijs dan ook 
een voor de hand liggende zaak. 

0. BOSMA 
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V AD en herziening ondernemings
raden - een begin van 

maatschappijhervorming? 

Als het er om gaat de loonmatiging en andere aanslagen van het 
kabinet-Den Uyl op het levenspeil van de werkende bevolking goed 
te praten, worden steeds opnieuw de op stapel staande Vermogens
aanwasdeling en de herziening van de ondernemingsraden als een 
soort troostprijs naar voren geschoven. 
Weliswaar zijn deze loonsverlagingen en verslechteringen nodig, zo 
wordt er dan gezegd, maar we moeten de regering de tijd geven om 
ons via V AD en herziene ondernemingsraden veilig - zij het niet 
voordelig - naar het socialisme te laten leiden. 
Dus: koopkracht inleveren voor de winsten van de grote concerns, 
met als perspectief het socialisme . . . 
Ofwel: je koopt het socialisme van de multi-nationals tegen een 
flink stuk loon. 
Door rechtse topfiguren in de vakbeweging worden deze punten 
keer op keer gebruikt als 'harde voorwaarden', die gesteld worden 
bij de bereidheid om de koopkracht te laten aantasten. 

Het hele denkbeeld van een V AD is ontstaan als een anrwoord op 
het ongenoegen van de werkers met de houding van vakbonds
leidingen, die bereid waren de matiging te prediken, terwijl de 
superwinsten van de concerns de pan uit rezen. 
Er was namelijk geen enkel redelijk argument aan te voeren 
waarom in het bijzonder bij deze super-uitbuiters geen forse loon
eisen zouden worden gesteld. 
Dat was voor iedere arbeider duidelijk, en herhaaldelijk werd het 
door de vakbondsleden op hun vergaderingen aan de orde gesteld. 
Vanuit de vakbondsleidingen werd tegenover dit volstrekt reële ver
langen aanvankelijk steeds gesteld dat het niet eerlijk zou zijn als 
arbeiders die bij grote, winstgevende concerns werken, meer loon 
zouden krijgen dan arbeiders in ondernemingen welke minder 
winst maken. 
Maar omdat iedere arbeider aan een collega die bij Philips werkt 
het geld vele malen liever gunt dan aan mijnheer Philips zelf, 
maakte dit argument niet veel indruk. Vandaar dat het 'afromen' 
van de winsten voor een algemeen doel werd geïntroduceerd -
waarbij werd aangesloten bij een eerdere eis van de CPN, die het 
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plan op tafel had gelegd om vanuit de afgeroomde winsten een 
fonds voor de grootscheepse schepping van werkgelegenheid te 
vormen. 
De regering-Den Uyl ging echter maar meteen een reuzenstap 
verder en kleedde het afromingsplan zodanig aan, dat het 
aansluiting moest geven bij het gerechtvaardigde verlangen in 
brede kring om tot een socialistische maatschappij te komen. 

Door V AD meer macht? 

In werkelijkheid slaat een voorstelling van zaken alsof de VAD een 
manier is om via een groeiend aandelenbezit meer macht te ver
werven, nergens op. 
Langzamerhand wordt het ieder wel duidelijk dat de VAD-heffingen 
in de vorm van aandelen slechts over een klein gedeelte van de 
winst zullen worden opgelegd, de zgn. overwinst. Dat is dan het 
bedrag dat overblijft als men van de winst de 'normale kapitaal
vergoeding' - die tegen een zeer hoog percentage berekend wordt 
-aftrekt. 
Het is niet iets waar de arbeiders bepaald warm voor gaan lopen. 
Weinigen zien heil in een aandeeltje van het bedrijf waar ze 
werken, vooral als dat aandeeltje nog in geen jaren ook maar enige 
geldwaarde vertegenwoordigt. 
Er is bovendien voldoende gezond verstand aanwezig onder de 
werkers, om ze te doen inzien dat door middel van papiertjes geen 
maatschappijveranderingen zullen plaatsvinden. De macht van de 
concerns kan uiteraard slechts ingetoomd worden door de ge
organiseerde macht van de werkers daar tegenover te ssellen. 

Ontdaan van valse voorspiegelingen en nuchter gewogen, zou een 
wettelijke regeling tot afroming van superwinsten, met de 
bedoeling om daarmee een fonds te vormen om b.v. werkgelegen
heid die door de winsthonger en concurrentiedrift van multi
nationals verloren dreigt te gaan veilig te stellen, een goede zaak 
zijn. Daarom is zo'n fonds door de CPN ook meerdere malen aan 
de orde gesteld. Als een hol VAD op deze manier een redelijke 
inhoud zou kunnen krijgen, is daar natuurlijk alles voor te zeggen. 
Bij de FNV bestaat nu de mening dat het VAD-fonds een soort 
'solidariteitsfonds' zou moeten worden, waarbij aan een investe
ringsbeleid ter verbetering van de werkgelegenheid en aan de bouw 
van goedkope woningen gedacht wordt. 
Verder zouden volgens de vakbond de opbrengsten moeten dienen 
om de pensioenen te verbeteren. 
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In dat kader zou je natuurlijk ook kunnen denken aan een ver
laging van de pensioengerechtigde leeftijd, op kosten van de op
brengsten van zo'n fonds. 
Juist de grote concerns zijn, doordat ze roofbouw plegen op de 
werkers, de veroorzakers van het groeiend aantal mensen dat vroeg
tijdig uit het arbeidsproces verdwijnt en in de WAO terechtkomt. 
Het zou een goede zaak zijn, als die winstmakers-ten-koste-van
alles gedwongen zouden worden een deel van die winsten af te 
staan aan een fonds met het doel de pensioengerechtigde leeftijd te 
verlagen, en daardoor het aantal slachtoffers van hun uitbuiting te 
beperken. 

Het is een bekende truc, dat de ondernemers datgene wat ze met 
de ene hand (moeten) geven, met de andere hand dubbel en dwars 
proberen terug te halen. Al protesterend tegen de V AD zinnen ze 
tegelijk op mogelijkheden om die te hanteren als middel om de 
loonmatiging nog verder door te voeren. 
De regering heeft deze ondernemersgedachte gehoorzaam over
genomen, en wil nu een koppeling tot stand brengen tussen 
toekomstige loonsverhogingen en V AD-afdrachten. 
De vakbeweging keert zich terecht tegen zo'n koppeling, ook al 
omdat dit leidt tot een miskenning van de eigen rol van die vak
beweging: het in vrije loononderhandelingen vaststellen van de 
lonen. De uitkomsten van loononderhandelingen hebben ook in de 
praktijk niets met superwinsten te maken, maar zijn wat betreft 
hoogte altijd afgestemd op de winstresultaten van de zwakkere be
drijven. Het zou daarom inderdaad nergens op slaan, als de 
afroming van de superwinsten gekoppeld werd aan de loononder
handelingen. 
De volgende terughaal-truc die de ondernemers met de VAD
regelingen willen uithalen is het afbreken van jaarlijkse wmst
uitkeringen en dergelijke, die zoals iedere werker weet, in de 
praktijk gewoon stukken loon zijn. 
Dergelijke praktijken dienen natuurlijk van de hand te worden 
gewezen. 
Wat betreft het beheer van dergelijke fondsen, is het natuurlijk een 
volkomen duidelijke zaak: dat kan slechts aan de arbeiders zelf, 
dat wil zeggen aan hun organisatie en vertegenwoordigers uit de 
bedrijven worden toevertrouwd. 

De OR-voorstellen 

De taktiek van de ondernemers, om de bestaande klassentegen-
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stellingen te verdoezelen, heeft onder andere ook het misbaksel de 
ondernemingsraad opgeleverd. 
De toenemende kritiek van de arbeiders en middengroepen op dit 
tweeslachtige orgaan en het groeiende inzicht dat alleen een zelf
standige personeelsvertegenwoordiging op een behoorlijke manier 
in staat zal zijn de belangen van deze groepen op het bedrijf te ver
dedigen, breekt steeds verder baan. 
Daar waar aanvankelijk slechts de CPN een vernietigend oordeel 
had over het karakter van dit instituut, is de kritiek onder degenen 
die ermee te maken hebben, de werkers op de bedrijven en in het 
bijzonder op de grote bedrijven, nu algemeen. 
Over een nieuwe wet op de ondernemingsraden is de afgelopen tijd 
al heel wat afgepraat. 
Als je de televisie-nieuwsprogramma' s, de burgerlijke pers en 
vooral het CDA mag geloven, dan gaat het hier om een wets
ontwerp dat de maatschappij en de bestaande machtsverhoudingen 
grondig op z'n kop zet. Het hele gedoe binnen de regering, 
waarbij afspraken over de nieuwe ondernemingsraad bekend 
gemaakt werden door de minister-president, en even snel weer 
ontkend en anders uitgelegd door Van Agt, ligt de meesten nog 
vers in het geheugen. 
Als arbeider kreeg je de indruk dat iedereen over ondernemings
raden zijn zegje kon doen, behalve de mensen die ermee te maken 
hebben. Al die deskundigen wisten weer precies wat goed voor de 
arbeiders was. 

Waar de werkers op de bedrijven behoefte aan hebben, is een zelf
standige personeelsvertegenwoordiging met vèrgaande bevoegd
heden en veto's. 
Bevoegdheden op het gebied van loon- en arbeidsvoorwaarden, 
waarbij gedacht kan worden aan landelijke CAO's die als een 
minimumregeling gelden, maar met mogelijkheden om per onder
neming betere resultaten in de wacht te slepen. 
De minimumregeling geeft dan een bescherming voor die onder
nemingen, waar de onderhandelingspositie minder sterk is, bijvoor
beeld doordat de machtsvorming en eenheid minder ver ont
wikkeld zijn. 
Elders, waar de machtsvorming zich verder heeft ontwikkeld, 
kunnen dan de resultaten van de onderhandelingen beter zijn. 
Deze ondernemingen fungeren dan tevens als trekpaard voor de 
rest. Verder zijn bevoegdheden en controlerende taken op het 
gebied van veiligheid en veto's ten aanzien van ontslagen, massa
ontslag en fusies, noodzaken voor een personeelsvertegenwoordi
ging in een tijd waarin ter meerdere glorie van de winsten steeds 
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meer werk met steeds minder mensen wordt gedaan. 
Een wettelijke bescherming van de positie van de personeels
vertegenwoordiger is in het belang van alle werkers. 
Nu kan de personeelsvertegenwoordiging en haar mogelijkheden 
natuurlijk niet los gezien worden van de machtsvorming van de 
werkers in het bedrijf. 
De opbouw en versterking van de vakbandsorganisatie in het 
bedrijf (bedrijfswerk) en de groeiende eenheid van alle werkers van 
'hoog' tot 'laag' in werkplaatsen en kantoren bieden een sterke 
uitgangspositie voor onderhandelingen met directies. 
Op die manier kan de macht van de werkers omgezet worden in 
verbeteringen van arbeidsvoorwaarden en lonen. 

ORen Bond 

In hoeverre voldoet het nieuwe wetsontwerp nu aan genoemde 
voorwaarden voor een goede personeelsvertegenwoordiging? 
Het moment waarop de gekozen leden er toe overgingen voor
overleg te houden zonder aanwezigheid van de directeur, was een 
belangrijk moment. 
Zo'n vooroverleg geeft alle mogelijkheid om onderling te 
discussiëren, de eenheid tot stand te brengen en de strategie te 
bepalen. Het instellen van zo'n onderling beraad van de gekozen 
leden vond in ons land op verschillende tijdstippen plaats. 
Op vele bedrijven is zo'n vooroverleg al jaren gebruikelijk. 
Op andere bedrijven werd het ingevoerd nadat dit wettelijk ge
regeld werd (1971). 
De overheersende positie van de directie in de ondernemingsraad, 
doordat een directeur altijd voorzitter is, staat natuurlijk de zelf
standigheid van de personeelsvertegenwoordiging in de weg. 
Vandaar dat een van de eerste dingen die moeten gebeuren is, dat 
dit veranderd wordt, en de voorzitter gekozen wordt door en uit de 
Raad zelf. 
De directeur hoort in de ondernemingsraad niet thuis. 
Volgens het nieuwe wetsontwerp bestaat de ondernemingsraad uit
sluitend uit gekozen leden, die uit hun midden een voorzitter 
kiezen. Tot zover lijkt alles voor elkaar, maar ... 
De OR komt minstens 6 maal per jaar met de directeur in een over
legvergadering bijeen, waarbij de directeur weer deze vergadering 
leidt. 
Dus toch weer . . . de directeur als voorzitter. 
Je zou kunnen zeggen: wat tot nu toe voorvergadering of onderling 

14 



beraad heette, noemt men in het nieuwe wetsontwerp de onder
nemingsraad, terwijl dat wat tot nu toe de ondernemingsraad
vergadering heette, nu de overlegvergadering wordt genoemd. 
Tijdens de confrontatie met de directie is en blijft de directie de 
voorzitter van de vergadering, en is zijn overheersende positie ge
handhaafd. 
Wat dat betreft is er bij dit wetsontwerp dus slechts een kwestie van 
naamsverandering. 
In het nieuwe wetsontwerp is een taak op het gebied van pensioen
regelingen, winstdelingsregelingen, spaarregelingen en belonings
regelingen voor de ondernemingsraad weggelegd. 
De instemming van de OR op dit soon regelingen is dan vereist. 
In een voorlopig commentaar stelt de Industriebond NVV, dat zij 
dat niet juist vindt, omdat arbeidsvoorwaarden en dergelijke het 
werk van de bond zijn. 
Je kunt je natuurlijk afvragen, wie is de bond? 
Ondernemingsraadleden zijn toch over het algemeen kaderleden 
van de Bond, en kunnen dus ook op deze punten als onder
handelaars met de directie worden ingezet. 
Men hoon in dit verband ook wel verkondigen, dat gekozen 
OR-leden niet in staat zijn om bijvoorbeeld te onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden, of in ieder geval minder goed dan vrijgestelde 
vakbondsbestuurders. 
In dat verband zou je de vraag kunnen stellen: Wie bleken beter in 
staat in de afgelopen tijd om op te komen voor de koopkracht
handhaving door vast te houden aan een volledige prijscompensatie; 
de mensen op de bedrijven, de leden van de vakbond of de 
gemiddelde vakbondsbestuurder? 
Wie gingen overstag en waren het meest gevoelig voor de eisen van 
de ondernemers ten aanzien van matiging, gezuiverde prijsindex en 
inleveren van een stuk prijscompensatie? 
Niet de arbeiders, maar de toppen van de vakbeweging. 
De leden moesten met grote volharding keer op keer hetzelfde 
antwoord geven op dezelfde vragen; handen af van de koopkracht! 
In het nieuwe wetsontwerp wordt een uitbreiding van de bevoegd
heden van de ondernemingsraad mogelijk gemaakt, door dit te 
regelen in de collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Een constructie die in ieder geval mogelijkheden biedt om via de 
CAO verdere bevoegdheden af te dwingen. 
Nog steeds prijken intussen een aantal zeer verwerpelijke zaken in 
het nieuwe wetsontwerp. 
De bepalingen over verplichte geheimhouding van de OR-leden 
zijn nadelig voor de arbeiders en kunnen de OR-leden in een zeer 
moeilijke positie brengen. 
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Het werkt tegenstellingen tussen achterban en OR-leden in de 
hand. 
Ook is een absoluut ontslagverbod voor OR-leden, hetgeen nood
zakelijk is voor een onafhankelijk optreden, nog niet in het nieuwe 
wetsomwerp opgenomen. 
Al met al beslist geen veranderingen die, zoals werd gesuggereerd, 
structuurveranderingen in de maatschappij tot gevolg hebben. 
Zelfs kun je niet stellen dat aan de noodzakelijke voorwaarden voor 
een goede onafhankelijke personeelsvertegenwoordiging is voldaan, 
als het wetsontwerp ongewijzigd worden aangenomen. 
Dat zal door nieuwe, verdergaande druk moeten worden 
afgedwongen! 

FREDBLOEM 
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Aspecten van de stadsvernieuwing 

P & C brengt hierbij een aantal bijdragen van medewerkers 
over. versçhillende aspecten van het vraagstuk van de stads
vermeuwmg. 

Stadsvernieuwing, een sociaal, dus een 
politiek probleem 

De vele mensen die op enigerlei manier intensief met de vraag
stukken van stadsvernieuwing te maken hebben zijn het in ieder 
geval over één punt eens, dat is: de ontzaglijke omvang van het 
probleem. 
De cijfers die over dit vraagstuk bekend zijn liegen er dan ook niet 
om. Van de ruim 4 miljoen woningen, die ons land telt, zijn er 
600.000 zodanig verouderd en van zulk een slechte kwaliteit, dat 
de enige oplossing is : slopen en vervangen door nieuwe. 
Daarnaast dienen nog eens 750.000 woningen ingrijpend hersteld 
en zodanig gemoderniseerd te worden, dat zij gaan voldoen aan de 
eisen die in deze tijd aan een woning gesteld moeten worden. 
Het beeld van het vraagstuk in cijfers uitgedrukt wordt nog scherper 
als wordt beseft dat het hier voornamelijk huurwoningen betreft, 
zodat geconcludeerd mag worden, dat ongeveer 40 procent van alle 
huurwoningen in ons land hetzij vervangen, dan wel ingrijpend 
hersteld en verbeterd moet worden. 
Het zwaarst weegt het probleem voor de vier grote steden. Alleen al 
in Amsterdam is men tot de conclusie gekomen dat men voor de 
opgave staat om 60 procent van alle huurwoningen aan deze in
grijpende operatie te onderwerpen . . . 
Het kan niet genoeg bestreden worden, dat dit enorme verval een 
voornamelijk technische kwestie zou zijn ;in al die woningen leven 
honderdduizenden mensen, voornamelijk arbeiders en hun 
gezinnen, bejaarden, kleinere zelfstandigen en middenstanders. 
Hun gezinsleven heeft in hoge mate te lijden van de gebreken die 
deze woningen vertonen, zij moeten zich jaar in jaar uit blijven be
helpen. Daarmee is het vooral een vraagstuk van arbeiders, het is 
een klassevraagstuk. Elke dag, dat het blijft voonbestaan, groeit het 
in omvang en neemt het in scherpte toe. 
Bij het ontbreken van maatregelen tot behoud of herstel van de 
woningen en van de buurt, hebben tal van gezinnen hun geluk 
elders moeten zoeken in een betere, maar ook veel duurdere huur-
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woning of in een koophuisje. 
Dit brengt weer met zich mee, dat de gemiddelde koopkracht in 
zo'n oude buurt omlaag gaat, waardoor vele middenstanders, die 
toch al onder voortdurende druk van het grootwinkelbedrijf staan, 
het loodje moeten leggen. 
Vele bewoners van oude buurten en wijken spannen zich al jaar en 
dag in om tot het behoud en herstel, of tot de vervanging van 
woningen te komen en ook om de noodzakelijke voorzieningen, 
waaronder het onderwijs, op behoorlijk peil te houden. 
De tijd van alleen kleinschalige maatregelen is voorbij; gesteld tegen 
de achtergrond van de omvang van het probleem is dat gerommel 
in de marge. Indien de stadsvernieuwing niet grootscheeps en in 
hoog tempo op gang komt dreigt een feitelijk verder verval, met 
alle sociale gevolgen vandien voor de mensen. 
Vooral voor de mensen in de stadsvernieuwingswijken blijft het de 
telkens terugkerende vraag: hoe heeft het ooit zover kunnen 
komen, waarom is er niet eerder opgetreden tegen dit al zo lang 
plaats vindende verval van woningen en tenslotte van soms gehele 
wijken? 
In het ontwerp van Wet op de Stadsvernieuwing zegt de staats
secretaris Schaefer dat de toenemende welvaart aan vele mensen de 
mogelijkheid bood om zich aan het toenemende verval te ont
trekken, hetgeen nog in de hand werd gewerkt door het feit dat 
een steeds grotere groep zich de luxe van een eigen gemotoriseerd 
vervoermiddel kon veroorloven. 
Die redenering volgen, zou betekenen dat de mensen niet hadden 
moeten vechten voor verbetering van hun positie en dat er bij een 
kleiner gebleven koopkracht geen verkrotting van de huidige 
omvang zou hebben plaats gehad. 
Misschien zouden in zo'n toch ondenkbare situatie méér mensen, 
net als in de crisisjaren van voor 1940, de woningnood hebben 
moeten accepteren, maar de nood en de ellende zou er niet minder 
om zijn geweest. Het antwoord op de vraag moet anders luiden. 
Met name de communisten, maar ook anderen, waren in staat het 
probleem, zichtbaar al vanaf 1945, te signaleren. 
Bij alle becijferingen over de woningnood en noodzakelijke bouw
programma's waren zij het die hebben gewezen op het bestaan van 
die honderdduizenden slechte woningen. Zij hebben verlangd, dat 
in de programma's voor de te bouwen woningen, de vervanging 
van deze slechte werd opgenomen. Al heel vroeg stelden zij het 
vraagstuk van de stadsvernieuwing aan de orde door te verlangen 
dat de particuliere eigenaren verplicht zouden worden tot het groot 
en klein onderhoud van de woningen. 
Achtereenvolgende regeringen en ook tal van gemeentebesturen 
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hebben die feiten gekend, minstens zo goed als de communisten, 
en toch het vraagstuk op zijn beloop gelaten. 
Immers, stadsvernieuwing zoals die van onze kant werd voor
gestaan, zou beslag hebben gelegd op een beduidend stuk van de 
overheidsuitgaven en dat paste niet in hun opvattingen over de 
besteding daarvan. 
Stadsvernieuwing zoals wij die noodzakelijk achten, betekende 
verder het paal en perk stellen aan het drijven van groepen onder
nemers, exploitanten van woningen, handelaren in onroerend goed 
en het speculantendom. Ook zij wilden stadsvernieuwing, maar 
dan door middel van cityvorming, de bouw van banken, kantoor
gebouwen en hotels op de plaats van oude woningen - vooral in 
de binnensteden, maar ook in de aangrenzende wijken. 
Aangevuld met woningen, maar dan met hoge tot zeer hoge huren. 
Van VVD-zijde komt vanouds weer een andere theorie over de 
oorzaken van het woning- en stadsvervaL Die zegt, dat, indien de 
huren van dat oude bezit maar verder verhoogd waren, de 
eigenaren dan veel meer aan groot en klein onderhoud hadden 
gedaan, dan was het zover nooit gekomen. Zoals meer voorkomt bij 
de VVD wordt de zaak weer eens op zijn kop gezet. We realiseren 
ons heel wel, dat de VVD vaak de spreekbuis is van grote 
huiseigenaren en hypotheekbanken. 
Wel, die eigenaren en grote exploitanten hebben in een stijgende 
reeks als maar meer huur ontvangen, die nu een hoogte heeft 
bereikt van vijf- tot zeshonderd procent van die welke voor 1950 
gold. 
De weinige goede eigenaren niet te na gesproken, deden zij tot 
dusver alleen maar wat aan onderhoud wanneer zij daartoe werden 
gedwongen. Waarom zouden zij? Er was geen regering, of geen 
gemeentebestuur, die hen daartoe dwong. 
Voor de rest, hoeveel eigenaren zijn er nog in de betekenis van het 
woord? Het particulier huizenbezit in saneringsgebieden is voor een 
deel in handen van mensen die afwachten tot de zaak wordt op
gekocht door de gemeente, of door hen die een wilde handel in 
oude huizen drijven. De prijzen gaan nog steeds omhoog door deze 
speculatie, terwijl de huuropbrengsten bij het huidige beleid ook 
duidelijk gegarandeerd zijn. 
De laatste tien jaar is een duidelijke verandering gekomen in het 
optreden van de mensen, met name in de grote steden. 
In duidelijke, soms scherp gevoerde acties hebben duizenden 
mensen de inzichten van de communisten over de vraagstukken van 
de stadsvernieuwing uitgedragen. Zij eisten beperking van de 
macht van de banken en de groothandelshuizen in de binnenstad 
en aangrenzende wijken. Zij verlangden herstel van woningen en 
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de bouw van nieuwe woningen in oude wijken. Zij traden op voor 
betaalbare huren. 
Deze massale acties klonken met name in het verkiezingsprogram 
van de PvdA door. Keerpunt '72 stond vol van tal van juiste 
opvattingen over woning- en stadsherstel, die een hoge prioriteit 
dienden te krijgen in het beleid van de regering-Den Uyl. 
Terugkijkend op deze regeringsperiode mag worden erkend, dat er 
op het gebied van woningherstel vooruitgang is geboekt. 
In wezen was daarmee echter niet zoveel nieuws onder de zon; er 
werd voortgebouwd op een ontwikkeling die reeds in gang was 
gezet door een groot aantal gemeenteraden in samenwerking met 
de coöperaties van woningbouwverenigingen. Het is zeker niet in 
de laatste plaats te danken aan de goede opstelling van een aantal 
besturen daarvan, dat ondanks de moeilijkheden, die ook nu niet 
van de lucht waren - te denken is aan de hoge huuruitkomsten 
van de verbeterde woningen - dat een groot aantal woningen 
gemoderniseerd werd. 
Dit is echter maar de oplossing van een klein deel van het zoveel 
omvattende probleem van de stadsvernieuwing, vaak zijn deze 
woningen ook niet gelegen in de oude wijken. 
De stadsvernieuwing, in die omvang als is aangegeven, moet zich 
voltrekken in vaak oudere gebieden, bestaand uit voornamelijk 
particulier bezit. 
In die gebieden, waar het vaak gaat om duizenden woningen en 
vele dutzenden mensen, is tot dusver weimg ot mets m gang gezet. 
De regering is er niet in geslaagd om tijdig het nodige wettelijke 
instrumentarium op tafel te brengen om in de zwaar remmende 
eigendomsverhoudingen te kunnen ingrjpen. 
Een wet op de stadsvernieuwing, terecht een onmisbaar instrument 
genoemd, is niet, zoals beloofd, in het eerste regeringsjaar 
gekomen, maar pas nu in behandeling gebracht. 
Misschien nog voornamer dan de noodzakelijke wetgeving is het 
vraagstuk van de financiële middelen. 
Stadsvernieuwing, benaderd vanuit de sociale betekenis die zij 
heeft, vraagt hoge uitgaven van de regering. 
De regering-Den Uyl stelt haar prioriteiten. Voorop de bewapening 
en direct daarop volgend de jaarlijks miljarden verslindende 
subsidies en faciliteiten aan het bedrijfsleven met de multinationals 
vooraan. Dat juist stadsvernieuwing een hogere prioriteit dient te 
hebben dan de regering daaraan geeft, spreekt al uit de belangen 
van honderdduizenden mensen die in het geding zijn. 
Een ander en gaandeweg steeds belangrijker wordend aspect moet 
nog worden genoemd. De enorme aantallen te vernieuwen en te 
verbeteren woningen in aanmerking genomen, betekent een groot-

20 



scheepse aanpak van de stadsvernieuwing extra werk voor duizen
den bouwvakkers voor een groot aantal jaren. Daarbij komt dan 
oog werk aan andere bouwwerken, onverbrekelijk verbonden aan 
een werkelijke stadsvernieuwing, zoals voor onderwijs, medische 
verzorging en sociaal-culturele doeleinden. Aangenomen mag 
worden dat elke weer werkende bouwvakarbeider werk geeft aan 
twee man uit de toeleveringsbedrijven. Dat is werkloosheids
bestrijding. 
In een vernieuwde wijk of buurt zijn er ook mogelijkheden voor de 
middenstand om weer tot bloei te komen, evenals voor in woon
wijken passende midden- en kleinbedrijven. 
Daarmee zou stadsvernieuwing, naast zijn sociale betekenis, ook 
van grote betekenis zijn in de bestrijding van de economische crisis. 

WIM VAN HET SCHIP 

Om de toekomst van onze steden 
In de steden stellen steeds meer bewoners de verkrotting van hun 

woonwijk aan de orde en eisen een snelle aanpak van de stads
vernieuwmg. 
Steeds algemener wordt het inzicht dat onze steden aan het 
aftakelen zijn. Velen zijn zelfs van mening dat onze steden in hun 
bestaan worden bedreigd. 
Ook de regering-Den Uyl heeft van haar verontrusting blijk 
gegeven in de onlangs verschenen Verstedelijkingsnota, waarin als 
één van de grootste koelpunten genoemd wordt 'de achteruitgang 
van het woon-en leefklimaat in de stedelijke gebieden, met name 
in de verouderde woongebieden'. 
Het vraagstuk van het 'stedelijk verval' beperkt zich echter niet uit
sluitend tot dat van de woningen in oudere wijken. 
Juist in de grotere steden en agglomeraties wordt de werkende 
bevolking geconfronteerd met afbraak van werkgelegenheid, met 
steeds hogere reiskosten, met aanvallen op sociaal-culturele voor
zieningen, met snel stijgende woonkosten. 
De economische crisis treft de steden hard. Niet voor niets dat men 
in steeds meer publikaties kan lezen over een groeiende 'stedelijke 
crisis'. 

Nu is een stagnatie in de ontwikkeling van onze steden, net als ook 
stadsvernieuwing, niet iets specifieks voor de huidige tijd. Onze 
steden hebben in hun ontwikkelingsgang al eerder perioden 
gekend van stagnatie, maar ook van snelle groei. 
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De structuur van de steden is vele malen veranderd teneinde ze aan 
te passen aan nieuwe economische en maatschappelijke eisen. Elk 
tijdsbestek kende zo zijn eigen vormen van stadsvernieuwing. 
Met het verval van handel en nijverheid in de achttiende eeuw, 
bijvoorbeeld, stagneerde de ontwikkeling van de steden zelfs zo
danig, dat het inwonertal sterk terugliep. 
Pas omstreeks 1860 kwam in ons land daarin verandering. Het op
komende kapitalisme centraliseerde de produktiemiddelen in de 
steden en bracht grote concentraties van arbeiders tot stand. In het 
begin nog binnen de oude stadsgrenzen, door uitbreiding en 
vestiging van fabrieken ontstond al gauw een ruimtegebrek. De 
meest ellendige woonomstandigheden voor de werkende bevolking 
waren het gevolg. 
De toenmalige ontwikkeling van het kapitalisme eiste een andere 
inrichting van de steden. Verkeersdoorbraken (spootwegen), 
vestiging van banken en handelsondernemingen in de centra 
stonden op de dagorder. De arbeiders moesten wijken voor de 
zakenlieden, en werden verdreven naar grote stadsuitbreidingen. 
Rond de eeuwwisseling werden grote hoeveelheden arbeiders
woningen van slechte kwaliteit bij de steden gebouwd om de 
groeiende arbeidersbevolking te huisvesten. 
Dit gehele proces, dat het aangezicht van de steden radicaal ver
anderde, ging ook gepaard met 'stadsvernieuwing' in de binnen
steden, echter uitsluitend ten behoeve van het florerende handels
en financierskapitaal en ten behoeve van huisvesting van de rijken. 
Pas met het opkomen van de arbeidersbeweging moest in deze 
ontwikkeling ook rekening worden gehouden met de werkende be
volking. De woningwet van 1901 legde een aantal van haar eisen 
vast, en vormde een eerste resultaat van de strijd voor collectieve 
voorzieningen ten behoeve van de werkers in de steden. 
Met de ontwikkeling van het kapitalisme in de eerste helft van deze 
eeuw tot imperialisme, die gekenmerkt werd door een vèrgaande 
concentratie van kapitaal en een opkomend financierskapitaal, werd 
ook het veranderingsproces in de steden verder gevoerd. 
In de steden moesten functies worden ondergebracht die ver uit
gingen boven het regionale en zelfs nationale produktieniveau, 
maar die nauw samenhingen met de sterke positie van het 
financierskapitaaL Hele woonwijken moesten in die tijd verdwijnen 
ten behoeve van nieuwe vestigingen van de financierssector. 
Ook na de Tweede Wereldoorlog zijn de steden het toneel geweest 
van aanpassingen aan de ontwikkeling van het kapitalisme. 
Opnieuw werden hele woonwijken opgeofferd aan vestiging van 
multinationale ondernemingen, financiersinstellingen en groot
winkelbedrijven. 
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Steeds meer gaat het deze grote ondernemingen bij hun vestigings
plaatskeuze om het zogenaamde liggingsvoordeel, zoals goede ver
bindingen met de internationale markt, haven-, luchthaven- en 
telecommunicatiefaciliteiten en een goede aansluiting op de 
stedelijke infrastructuur. De belangen van de bevolking worden 
hieraan ondergeschikt gemaakt. 
De aanleg van Europoort is daarvan een voorbeeld. De toenemende 
vestiging van banken en hotels in Amsterdam ook. Zo steeg het 
aantal buitenlandse banken met vestigingen in ons land van 1964 
tot 1974 van 4 naar 50. 
Overigens betekende dit geenszins een vooruitgang voor de werk
gelegenheid noch voor het stedelijke voorzieningenpeiL Steeds 
meer banken, kantoren en hotels kiezen de binnensteden als 
vestigingsplaats, daarbij ondersteund door beleggers en project
ontwikkelaars, die de binnensteden als exploitatie-object hebben 
ontdekt. 
Over de jaren 1966-1972 steeg het aantal arbeidsplaatsen in 
Amsterdam in de financiële en dienstensector weliswaar met 
19.000, maar daar stond een daling van 49.000 tegenover in de 
industrie, de handel en het transport. 
Twee tendensen binnen het huidige kapitalisme treden in de 
steden scherp aan het licht. 
Enerzijds de afbraak van met name de industriële werkgelegenheid, 
gepaard gaande met toenemende loondruk, stijgende woonkosten 
en aantasting van de voorzieningen. Hele produktie-eenheden 
worden overgeplant naar z.g. lage-loon-landen. 
Anderzijds de ruimtelijke concentratie van het financierskapitaal en 
de kantoren van multinationals teneinde het 'liggingsvoordeel' te 
monopoliseren. 
Wat zich aftekent is een toenemende geografische scheiding op 
nationale, Europese èn wereldschaal van - wat dan heet 
'production en decision units'. 
Speculanten spelen hierbij een ijverige rol. Her en der wordt grond 
opgekocht, teneinde een graantje van deze ontwikkeling mee te 
pikken. Steeds meer komen daarbij grond en financierskapitaal in 
één hand. Er is sprake van een snelle overgang van het kleine ver
snipperde grondbezit in de steden naar een vorm van grootgrond
bezit, dat het monopolie is van grote concerns, die steeds meer de 
grond- en onroerendgoedmarkt gaan beheersen. 
Overigens niets nieuws. Lenin schreef in 1916 al: 'het monopolie 
van de banken gaat hier samen met dat van de grondrente (. . . ) , 
want de stijging van de grondprijzen en de mogelijkheid ze winst
gevend in kavels te verkopen (. . . ) worden bepaald door gunstige 
verbindingen met het stadscentrum . . . ' 
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Het veranderingsproces in de steden komt daarmee sterker onder 
invloed te staan van multi-nationale ondernemingen. Het feit dat 
zij de bij uitstek parasitaire sector van de grondspeculatie in zich 
hebben opgenomen geeft hun grote bedreiging voor de steden 
weer. Een ontwikkeling van de steden in het belang van de 
werkende bevolking, wordt steeds meer belemmerd door dit 
optreden van de multi-nationals. Terwijl oude woongebieden 
verkrotten en het midden- en kleinbedrijf wordt uitgeroeid, 
worden miljarden geïnvesteerd in vestigingen in de binnensteden. 
Zij eisen daarbij verkeersdoorbraken, ruime parkeervoorzieningen 
en andere faciliteiten. 

Geconstateerd moet worden dat de al eerder genoemde Verstede
lijkingsnota dit proces ondersteunt, en als het ware de multi
nationals op hun wenken bedient. Door deze gehele nota, van de 
hand van Gruyters, lopen twee lijnen die de opstelling van de 
regering-Den Uyl ten opzichte van onze steden weerspiegelen. 
Enerzijds 'het streven naar behoud' van de oudere woonwijken; 
anderzijds het streven naar 'een wereldstedelijk milieu' in de 
Randstad. 
De eisen van de arbeidersbeweging worden verlengd tot behoud 
van oude woonwijken. Onder druk van deze eisen heeft men de 
stadsvernieuwing weliswaar centraal gesteld in het beleid, maar het 
lijkt meer op het toewerpen van een afgekloven bot. Over de stads
vernieuwing wordt namelijk gesteld: 'In verouderde woongebieden 
valt de nadruk op herstel en behoud, meer dan op vernieuwing en 
herinrichting.' Dat is het enige waar de stadsbevolking op zou 
kunnen rekenen: instandhouding van de buurt. 
De praktijk van het regeringsbeleid is echter dat zelfs dát nog niet 
van de grond komt. Staatssecretaris Schaefer heeft het gehele stads
vernieuwingsvraagstuk beperkt tot het 'opknappen' van voor
oorlogse woningwetwoningen. 
Het zal duidelijk zijn dat de toestand van onze steden om heel wat 
meer vraagt dan het uirvoeren van 'klusjes' en 'het vullen van open 
gaten'. 
De werkende be~olking eist aanpassing van haar woon- en leef
omstandigheden aan de hedendaagse inzichten op het gebied van 
de huisvesting en de voorzieningen. Zij eist geen behoud van 
achterstelling, maar juist uitbreiding en modernisering van de 
scholen, de groenvoorzieningen, de buurthuizen en de woon
gelegenheid. 
Een tweede lijn in de Verstedelijkingsnota is die van het na te 
streven 'wereldstedelijk milieu'. Een dergelijk milieu is zonder 
meer een milieu waarin vooral het opkomend bank-, verzekerings-, 
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hotel- en beleggingskapitaal zich vrijelijk kan bewegen. 
Het gaat uit van de verbetering van de 'concurrentiepositie van de 
Randstad' als vestigingsplaats ten opzichte van andere grote 
agglomeraties in Europa. Een dergelijk milieu is volstrekt niet 
gebaseerd op nationale belangen, maar op het uitverkopen van 
onze steden aan internationale kapitaalsbelangen. Daarmee wordt 
de ontwikkeling van onze steden ondergeschikt gemaakt aan 
Europese ontwikkelingen, die steeds meer overheerst worden door 
monopolistische groepen. 
Op deze wijze ademt de hele nota deze tweedeling: voor de 
werkende bevolking beperkingen van de collectieve voorzieningen, 
stadsvernieuwing inbegrepen, voor het groot-kapitaal vrijheid van 
handelen. 
Opvallend in dit verband is, dat de Verstedelijkingsnota geheel 
voorbij gaat aan de bestuurlijke en ruimtelijke niveaus die zijn 
gelegen tussen de 'buurt' en de 'Randstad'. Over steden en ge
meenten wordt nauwelijks gerept. Het weglaten daarvan is veel
betekenend. 
Stadsvraagstukken en regionale vraagstukken worden zodoende 
omzeild, terwijl juist op die niveaus de samenhang russen werk
gelegenheid, huisvesting (zowel stadsvernieuwing als nieuwbouw), 
voorzieningen en vervoer zich voordoet. 
Het sociaaldemocratische antwoord op de stedelijke en regionale 
problemen is de gewestvorming. Men zoekt de oplossing niet in de 
beweging onder de bevolking, in de massa-actie, maar in het 
overleg, in het creëren van een nieuw parlementair niveau. Juist. nu 
steeds meer het inzicht baanbreekt in de arbeidersbeweging dat 
opgetreden moet worden voor het behoud van hele steden en 
regio's, waar eisen geformuleerd worden die betrekking hebben op 
het in gang zetten van een positieve ontwikkeling i die steden en 
regio's, mogen de arbeiders zich uitsluitend bezighouden met hun 
buurt. 
Daarnaast is het opvallend dat de sociaal-democratie als centrale 
bedreiging van de steden de suburbanisatie noemt, ofwel het 
zogenaamde 'wegtrekken van de middengroepen'. 
In het licht van het voorgaande is dit slechts een marginaal 
probleem. Bovendien wordt de oplossing voor de steden gezocht in 
het doen laten terugkeren van de 'gevluchte middengroepen'. Niet 
het kapitalisme is veroorzaker van het stedelijk verval, maar de 
schuld ligt bij de middengroepen, aldus deze redenering. 
Op deze wijze wordt de stedelijke bevolking geen enkel perspectief 
geboden. 
De diverse volksbewegingen hebben dat perspectief wèl aangereikt. 
Juist op stedelijk en regionaal niveau zijn de mogelijkheden aan-
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wezig om alle anti-monopolistische krachten te bundelen, zoals dat 
in Groningen, Zuid-Limburg, Zuidoost Drente, en Amsterdam al 
geschiedt. Ook in andere steden en regio's zijn er belangrijke 
aanzetten voor een dergelijke ontplooiing van de massastrijd tot 
behoud van de steden met al zijn functies in het belang van de 
werkende bevolking. 
Het is deze groeiende beweging die door de regering-Den Uyl 
weliswaar wordt verdoezeld maar die ze toch niet uit de weg zal 
kunnen gaan. 
Dat is zeker. 

SAN VERSCHUDREN 

Wetgeving en regelingen: een onvolkomen 
lappendeken van een geïmproviseerd 

beleid 

De stadsvernieuwing raakt vele aspecten van het sociaal en 
economisch leven en heeft hiervoor verregaande consequenties. 
Voorwaarde voor het op gang komen van de stadsvernieuwing is, 
dat de uitvoerende instantie, de gemeente, kan beschikken over 
een wettelijk en financieel instrumentarium, dat toereikend is om 
alle problemen aan te pakken. 
Het huidige instrumentarium is hiertoe onvoldoende. 
Iedereen die op de een of andere manier met de stadsvernieuwing 
te maken heeft kan constateren dat de stadsvernieuwing op de 
betrokkenen overkomt als een brij van wetten en regelingen en 
ondoorzichtige en lange procedures. 
De inspraak is slechts weggelegd voor zeer taaie insprekers met een 
lange adem. 
In het boekje Vernieuwde Stad van staatssecretaris Schaefer kan 
men ~ll~ wetten, regelingen en betrokken instanties nog eens op 
een riJ Zien staan. 
De resultaten van de huidige wetten en regelingen zijn echter zeer 
mager, zeker gezien tegen het licht van de hoeveelheid van 
problemen in de 19e eeuwse wijken in de grote en middelgrote 
steden. Slechts de woningbouwverenigingen zijn in staat om de 
streefgetallen van de bewindslieden voor de aantallen te verbeteren 
woningen te verwezenlijken. Het gaat hier dan echter om 
woningen, die gebouwd zijn ná en onder de vigeur van de 
Woningwet van 1901 en gemiddeld een levensduur van ongeveer 
50 jaar bezitten. 
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Met betrekking tot de woningverbetering zijn de huidige 
regelingen Beschikking Geldelijke St<;un Woningen en Woon
buurten (BGSWW) en de Beschikking Geldelijke Steun 
Rehabilitatie (BGSR) gericht op het verbeteren van woningen door 
particulieren. Van de BGSWW is slechts gebruik gemaakt door 
eigenaar-bewoners of huurders, terwijl het effect van de BGSR nihil 
is. In 1973 raamde Gruijters het aantal woningen dat met behulp 
van de BGSR verbeterd zou gaan worden op resp. 3000, 5000 en 
7000 voor de jaren 1974, 1975, 1976. De BGSR veronderstelt een 
gezamenlijke aanpak van de woningverbetering in een buurt of 
blok door particuliere eigenaren. 
Al met al is het niet zo moeilijk om te constateren, dat de huidige 
wetten en regelingen niet voldoen en een andere aanpak nood
zakelijk is. 
Reeds enkele jaren hebben verschillende instanties o.a. gemeenten, 
Nationale Woningraad en de CPN aangedrongen op een snelle en 
adequate wettelijke regeling van de stadsvernieuwing. 
In de zomer van 1976 is weliswaar een ontwerp van Wet op de 
Stadsvernieuwing aan de Tweede Kamer aangeboden, maar deze 
heeft velen teleurgesteld. De toekomstige Wet op de Stadsvernieu
wing, die wel niet meer in de huidige kabinetsperiode zal worden 
aangenomen draagt het karakter van een 'aanvullende' wet. Dit in 
plaats van een 'principiële' wet die de gemeenten de juridische en 
financiële garantie moest geven om alle problemen van de stads
vernieuwing aan te kunnen pakken. 
De stadsvernieuwing vergt een scala van maatregelen waarvan er 
hieronder enkele zullen worden belicht. 

Stedebouwkundige herstructurering 

De verouderde stedebouwkundige structuur van de 19e eeuwse 
wijken die zich kenmerkt door hoge woningdichtheden en nauwe 
straten zal ingrijpend gewijzigd moeten worden. Dit houdt in: 
- sloop van woningen van slechte kwaliteit, die niet voor ver

betering in aanmerking komen 
- sloop van woningen ten behoeve van de stedebouwkundige ver

anderingen, groenvoorzieningen, speelgelegenheid, verkeer, 
parkeren en sociale en culturele voorzieningen. 

De woonsituatie in de wijken moet verbeterd worden door 
- vervangende nieuwbouw van woningen 
- ingrijpende verbeteringen van woningen die hiervoor in aan-

merking komen; samenvoeging van woningen. 
De dichtheid, d.w.z. het aantal woningen per hectare, zal door de 
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stadsvernieuwingsoperatie vaak aanzienlijk verminderen. Dit be
tekent dus dat elders voldoende woningen gebouwd zullen moeten 
worden om dit verlies op te kunnen vangen. 
Ten behoeve van de herstructurering en vervangende nieuwbouw is 
het noodzakelijk dat de eigendomsverhouding verandert. De 
aanleg van straten, speelplaatsen, plantsoenen en andere openbare 
voorzieningen is een taak van de gemeente. Eigendom van de 
grond zal dus in handen moeten zijn van de gemeente. De 
realisatie van vervangende nieuwbouw moet gebeuren in de 
woningwetsectoL Als opdrachtgever voor woningwetwoningen kan 
slechts een zogenaamde toegelaten instelling optreden. Dit zijn 
woningbouwverenigingen en gemeenten. 
De eigendomsverandering kan op twee manieren tot stand worden 
gebracht: in de eerste plaats door minnelijk overleg tussen de ge
meente en de particulier, en in de tweede plaats kan (als uiterste 
middel) een onteigening plaatsvinden. 
Aan de onteigening kleeft echter als groot nadeel dat de tijd die 
een dergelijke procedure vergt onvoorspelbaar, maar meestal erg 
lang is. Afhankelijk van de aanwezigheid van een bestemmingsplan 
of een bouwplan kan een onteigening 4 tot 8 jaar in beslag nemen. 
Op deze manier kan de stadsvernieuwing jarenlang stagneren. Be
korting van de onteigeningsprocedures was daarom een van de 
wensen op het verlanglijstje van de gemeenten. De Wet op de 
Stadsvernieuwing geeft op dit gebied echter nog niet veel soelaas. 

Bedrijven en winkels 

Een ander belangrijk aspect bij herstructurering en stadsvernieu
wing in het algemeen is de positie van de vele meestal kleine, 
ambachteljke bedrijven en winkels in de betreffende wijken zowel 
uit een oogpunt van werkgelegenheid, als uit dat van het inkomen 
van de mensen die het bedrijf voeren. 
Deze winkels en bedrijfjes kunnen zich op dit moment vaak 
staande houden dankzij de relatief lage huren in de oude wijken. 
Het tot stand komen van de stadsvernieuwing zal niet ten koste 
mogen gaan van de bedrijfjes in de wijken. De overheid zal daarom 
moeten zorgen voor een regeling, die financiële steun toekent aan 
winkels en bedrijven die, hetzij door verplaatsing, hetzij door het 
tijdelijk teruglopen van de klantenkring, nadeel ondervinden van 
de stadsvernieuwing. De huidige regelingen zijn hiervoor on
voldoende. Op dit moment is slechts schadeloosstelling van 
bedrijven mogelijk na een onteigening. Een regeling, die bijvoor
beeld de middenstanders steun verleent bij het tijdelijk verlies van 
klanten is er niet. 
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In het ontwerp van Wet op de Stadsvernieuwing is wel een artikel 
opgenomen waarin steun aan bedrijven in het vooruitzicht wordt 
gesteld, maar de manier waarop en de mate waarin dit moet, 
worden, zoals met alle financiële consequenties van de wet, later bij 
Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegd. 

Nieuwbouw 

Het tempo van de stadsvernieuwing is sterk afbankelijk van de 
bereidheid van de bewoners van de oude wijken om mee te werken 
aan de totstandkoming van nieuwbouw of vernieuwbouw. En deze 
bereidheid is weer afhankelijk van het feit of de bewoners in staat 
zijn om de dan hogere huren te betalen. Begin december van vorig 
jaar hebben meer dan vijftig organisaties van huurders uit ver
schillende steden zich per brief tot de Tweede Kamer gewend. In 
deze brief halen zij een uitspraak van de bewindslieden van het 
ministerie van Volkshuisvesting aan, dat de huidige bewoners in 
stadsvernieuwingswijken moeten kunnen kiezen voor vervangende 
nieuwbouw in hun buurt en daar ook moeten kunnen gaan wonen. 
Op dit moment komen de huren van vervangende nieuwbouw in 
stadsvernieuwingswijken in de praktijk neer op bedragen tussen 300 
en 400 gulden, 'kale' huur per maand. 
'Bij vervangende nieuwbouw in de stadsvernieuwingswijken gaat 
het juist om goedkopere woningen dan ergens anders, omdat daar 
juist diegenen wonen waarvoor nieuwbouw altijd te duur is 
geweest', zo stellen de vijftig bewonersorganisaties. De huren 
moeten dus omlaag. 
Ondanks een aantal door het ministerie aangekondigde regelingen, 
zoals 'goed en goedkoop' en een subsidieregeling voor de extra 
kosten van het bouwen in stadsvernieuwingsgebieden vergeleken 
met het bouwen 'in het weiland', zijn de aanvangshuurniveaus ook 
in stadsvernieuwingsgebieden sterk gestegen ten opzichte van voor
gaande jaren. Dit heeft een aantal oorzaken. Het ministerie 
hanteert een nieuwe wijze van huurprijsberekening, de zogenaam
de dynamische kostprijsberekening. Concreet komt dit neer op een 
verhoging van gemiddeld 30 à 40 gulden per maand t.o.v. de 
vorige huurprijsberekeningsmethode. 
De BTW is het afgelopen jaar verhoogd van 16% naar 18%. 
De bouwkosten zijn gestegen. 
Gekoppeld aan de hoge grondkosten en de hoge marktrente die 
voor leningen ten behoeve van de woningwetbouw moet worden 
betaald, brengt dit met zich mee, dat de huren op een voor de 
toekomstige bewoners onaanvaardbaar hoog peil zijn beland. 
Hierbij kan nog worden gevoegd de verlaging van de individuele 
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huursubsidie. Deze verlaging geeft nog eens aan dat de huurders
organisaties terecht strijden voor een zonder individuele huur
subsidie betaalbare huur. 
De huren kunnen omlaag. Dit kan worden aangetoond, door te 
wijzen op de percentages in de stichtingskosten, die in beslag 
worden genomen door de grondkosten {14 à 15%), de BTW {18%) 
en de winst (25%). We komen dan tot de conclusie, dat de 
stichtingskosten van de woningen tot ongeveer de helft kunnen 
worden teruggebracht, en als gevolg daarvan dat de huren over
eenkomstig kunnen worden verlaagd. 

Vernieuwbouw 

De verbetering van woningen in wijken met overwegend particulier 
eigendom komt niet van de grond. De particuliere eigenaren zijn 
niet bereid om met behulp van de subsidieregeling BGSR tot ver
betering van hun bezit over te gaan. De wijze van subsidiëring 
houdt in dat een eigenaar, rekening houdende met een jaarlijkse 
huurverhoging en dus steeds hogere inkomsten, in de eerste jaren 
rekening moet houden met een exploitatieverlies. Dit verlies wordt 
dan na verloop van tijd gecompenseerd. Het grootste deel van de 
eigenaren heeft echter geen woningen in beheer om het woongenot 
van de huurder te willen dienen, maar ziet het bezit van woningen 
als een belegging in onroerend goed en heeft slechts oog voor het 
rendement. De verhoging van het rendement wordt nagestreefd 
door het nalaten van onderhoud en het speculeren met woningen, 
bijvoorbeeld om ze leeg te kunnen verkopen. 
Een oplossing hiervoor is het opkopen van deze woningen door de 
gemeente, waarna overdracht aan een woningbouwvereniging kan 
zorgen voor een apparaat dat in staat moet zijn om de verbetering 
ter hand te nemen. De gemeente Rotterdam heeft de laatste twee 
jaar bijvoorbeeld een belangrijke stoot in de goede richting gegeven 
door de aankoop van meer dan 20.000 woningen in stadsver
nieuwingsgebieden. Een belangrijke voorwaarde voor het opkopen 
door gemeenten, met name bij art. 12-gemeenten, is een financiële 
steun van de rijksoverheid. De tegemoetkoming die staatssecretaris 
Schaefer de gemeenten in het vooruitzicht stelt nl. twee jaar 
opeenvolgend een bedrag van f 350,- per woning, is voor de 
aankoop en de exploitatie van de woningen een druppel op een 
gloeiende plaat. 
Bij de verbetering van woningen vormt de wijze van huurprijs
berekening een knelpunt. De nog nimmer wettelijk geregelde maar 
al wel door het ministerie gehanteerde '2 112% -regeling' waarbij een 
huurverhoging van 2 112% van de totale investering bij renovatie 
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wordt berekend, wordt door de bewoners in zeer veel gevallen als 
onrechtvaardig ervaren. Dit komt omdat, ook bij woningbouw
verenigingen, de post achterstallig onderhoud een zeer groot deel 
van de investering uitmaakt. De bewoners betalen op deze manier 
een huurverhoging over onderhoud dat vroeger is nagelaten. 

Nieuwe wetten en regelingen 

Het afgelopen jaar heeft staatssecretaris Schaefer een aantal voor
stellen gedaan voor nieuwe wetten of wetswijzigingen. Een ervan is 
het opnemen in de woningwet van een verbeteringsplicht voor 
eigenaren. De eigenaar zou op grond van deze wetswijziging door 
de gemeente verplicht kunnen worden om een (beperkt) aantal 
verbeteringen, zoals douche en goede keukeninrichting, aan zijn 
panden aan te brengen. 

Een tweede voorstel behelst de zgn. gedoogplicht. Dit houdt in dat 
een bewoner kan worden verplicht om een bepaald aantal, door de 
eigenaar, woningbouwvereniging of particulier, voorgestelde ver
beteringen te gedogen, toe te staan. 
Gelijktijdig met de gedoogplicht zal volgens voorstellen van 
Schaefer een wijze van huurprijsvaststelling moeten worden vastge
legd. 
Bewonersorganisaties hebben tegen deze maatregelen geprotesteerd 
omdat de koppeling van de gedoogplicht en de wijze van huurprijs 
vaststelling voor de bewoners zeer nadelige consequenties kan 
hebben. 
In de zomer is zoals gezegd het ontwerp van Wet op de 
Stadsvernieuwing openbaar gemaakt. Vele instanties hebben 
gereageerd en van hun teleurstelling blijk gegeven. In de eerste 
plaats omdat het een aanvullende wet is en de gemeente niet alle 
voor het probleem benodigde financiële en juridische handvaten 
geeft. Een ander belangrijk nadeel is dat de financiële consequen
ties van de wet volledig in de mist blijven. Weliswaar wordt in de 
wet mogelijk gemaakt dat het rijk voor 100% de tekorten op de 
stadsvernieuwing van de gemeente dekt (saldoregeling), maar de 
wet zegt ook dat bij Algemene Maatregel van Bestuur nog nader 
moet worden vastgelegd welke kosten en opbrengsten voor de 
vaststelling van die tekorten in aanmerking mogen worden 
genomen en hoe de hoogte daarvan moet worden vastgesteld. 
In beginsel moeten de gemeenten ook gebruik blijven maken van 
bestaande regelingen ter bestrijding van de kosten. Regelingen, die 
in de huidige praktijk onvoldoende zijn gebleken. 
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Alle financiële consequenties blijven dus onduidelijk. 
Het rijk beslist over alle uitgaven die de gemeenten in het kader 
van de stadsvernieuwing doen. Den Haag beslist! 
Een aspect dat nog genoemd moet worden is de aankondiging dat 
alleen de 4 grote steden in principe van de toepassing van de wet 
zullen 'genieten'. De kleinere gemeenten moeten dus nog maar 
even met de oude regelingen doormodderen. 
De voorstellen van Schaefer geven niet de stimulans aan de stads
vernieuwing die zo dringend noodzakelijk is. 

TONIKOOPMAN 

Inmiddels is het wetsontwerp, waarmee particuliere huiseigenaren 
kunnen worden verplicht een aantal verbeteringen aan een woning 
aan te brengen en waarin de gedoogplicht voor de huurder zit 
opgesloten, door de Tweede Kamer behandeld. 
Zeker niet in de laatste plaats door het optreden van de CPN-fractie 
heeft de regering de gedoogplicht belangrijk moeten afzwakken. 
De Kamer was evenwel niet bereid om het betrokken artikel uit de 
wet te lichten. 
De fractie van de CPN heeft tegen dat artikel gestemd vanwege de 
gev~en die daarin opgesloten zitten, zeker op wat langere termijn 
gez1en. 

De redactie 
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0. Bosma, onderwijzer, lid van het Amsterdamse districtsbestuur 
van de CPN. 
F. Bloem, werktuigbouwkundig constructeur, secretaris van het 
district Kennemerland van de CPN, lid van de ondernemingsraad 
van Conrad-Stork te Haarlem; 
W. van het Schip, lid van de Tweede Kamer, lid van het partij
bestuur van de CPN; 
ir. S. Verschuuren, planoloog; 
ir. A. Koopman, bouwkundige; 
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32 



Waar Suriname over schrijft 

'Wanneer wij, kleine negerjongens, kinderen of kleinkinde
ren van slaven, op schoolles in de Vaderlandse Geschiedenis 
kregen, dan was dat natuurlijk de geschiedenis der blanke 
krijgslieden. Voor de klas stonden de Tilburgse broeders en 
onderwezen ons in de heldendaden van Piet Hein en De 
Ruyter, van Tromp en de Evensen en Banckert. Wij, zwarte 
kinderen op de achterste banken (de voorste waren bestemd 
voor zoons en dochters van Europeanen), martelden onze 
hoofden om er de jaartallen van Hollandse, Beiersche en 
Bourgondische Gravenhuizen in te pompen. Wij, die met 
den stok gestraft werden wanneer wij het waagden binnen de 
schoolmuren onze eigen 'Surinaamsche taal' te spreken, 
moesten in geestdrift raken voor de opstandigheid van 
Claudius Civilis en de dappere Verlatinghe van Willem de 
Zwijger. Wij, die de namen van de opstandelingen Bonny, 
Baron en Joli Coeur tevergeefs in onze geschiedenisboekjes 
zochten, beijverden ons om vlug en nauwgezet voor het 
examen de namen en jaartallen op te dreunen der Neder
landse gouverneurs, onder wier bewind men onze vaders als 
slaven ingevoerd heeft. ' 

Heidense cultuur uitbannen 

Dit citaat van Anton de Kom uit zijn boek 'Wij slaven van 
Suriname' geeft één oorzaak aan voor het feit dat er pas na de 
Tweede Wereldoorlog sprake is van een Surinaamse literatuur. 
Om tot een volledige integratie met het 'moederland' te komen, 
was het Nederlands de verplichte voertaal, werden er Nederlandse 
schoolprogramma's gebruikt en was er alleen Nederlandse en 
andere Westeuropese literatuur aanwezig. Kortom, men moest bij 
wijze van spreken bijna verwachten dat het 'zo wel zou gaan 
sneeuwen'. 
Maar vooral het langdurig voortbestaan van het analfabetisme, wat 
overigens nu nog onder een deel van de bevolking voorkomt, is een 
van de belangrijkste oorzaken voor het zo laat tot stand komen van 
de Surinaamse literatuur. 
Vanaf 1948, met de oprichting van de Sticusa (Stichting Culturele 
Samenwerking), kwam er een officieel cultureel beleid vanuit 
Nederland ten aanzien van de koloniën. Volgens de statuten van 
deze stichting werd het doel, 'met een beroep op het gehele 
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culturele vermogen van Nederland, en op basis van wederkerig
heid, te komen tot een harmonische ontwikkeling in democratische 
zin tussen de vier gebieden'. Om dit doel te bereiken werd een 
plan opgesteld, waarin o.m. stond dat 'de kennis van en het 
contact met de Westerse cultuur, speciaal in haar Nederlandse 
uitingen in Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, ge
stimuleerd' moest worden. Aan dit 'basisplan' werd dan nog de 
opmerking toegevoegd, dat de culturele samenwerking niet alleen 
door Nederland bekostigd zou moeten worden, om in alle 
opzichten te vermijden dat er sprake zou zijn van cultureel een
richtingsverkeer . . . 
Een opzet, die weinig goeds beloofde. Wat er van terecht gekomen 
is, valt enigszins op te maken uit de door de Sticusa zelf uitgegeven 
'Culturele Kroniek', die een beeld moet geven van de activiteiten 
in de periode '48-'68. Er zijn bv. grote hoeveelheden oude Neder
landse tijdschriften voor de clubhuizen en Nederlandse literatuur 
voor het z.g. bibliotheekwezen naar Suriname verhuisd, maar wat 
er ten behoeve van de Surinaamse volkscultuur is gedaan, blijft 
duister. 
Er bestonden bijvoorbeeld geen literatuurprijzen en als er al sprake 
was van subsidie, dan gold dit alleen voor Nederlandstalige 
produkten. 

Groeiende bewustwording 

Naast wat producenten van plechtstatige schrijfsels, die eigenlijk 
niet meer gaven dan imitaties van Nederlandse literatuur, zijn er in 
de periode voor de Tweede Wereldoorlog slechts twee belangrijke 
Surinaamse schrijvers te noemen, namelijk Albert Helman en 
Anton de Kom, Van Helman kan men dan nog betwijfelen of hij 
als een Surinaamse schrijver beschouwd moet worden, omdat hij 
zichzelf ziet als een Nederlander met een Surinaamse achtergrond 
en hij zich in zijn boeken in de eerste plaats richt tot een Neder
lands lezerspubliek. 
Anton de Kom daarentegen, voelde zich wel in de eerste plaats 
Surinamer en heeft een belangrijke rol in de geschiedenis van zijn 
land gespeeld. Hij voerde een voortdurende strijd tegen het 
kolonialisme en trad op voor de belangen van zijn volk, niet alleen 
door wat hij schreef, maar ook doordat hij zich bezig hield met de 
organisatie van de bevolking. In de dertiger jaren opende hij in 
Paramaribo o.a. een adviesbureau voor zijn landgenoten. Naar aan
leiding van dit laatste werd hij in 1933 gearresteerd en op de boot 
naar Nederland gezet. In '44 werd hij door de Duitsers op transport 
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gesteld. Hij overleed ongeveer een jaar later in het concentratte
kamp Neuengamme. 
Zijn belangrijkste werk, 'Wij slaven van Suriname', behandelt de 
geschiedenis van Suriname, vanaf de ontdekking van de Wilde 
Kust (Guyana) in 1499 door de blanken, tot het laatste jaar dat hij 
zelf in Suriname woonde. Zeer minutieus en grondig gedocumen
teerd toont hij aan wat er werkelijk gebeurde in Suriname, tegen 
alle z.g. 'officiële' geschiedschrijvingen in. 
Hij kon het dan ook alleen gecensureerd in Nederland uitgegeven 
krijgen, waarna het toch nog grote opschudding veroorzaakte. 
Voor de Surinaamse bevolking betekent dit boek een belangrijke 
bijdrage tot inzicht in het eigen verleden. 
Over haar toekomst geeft De Kom als zijn visie: 
'gekleurde landgenoten, gij waart slaven, gij zult in armoede en 
ellende blijven leven, zolang gij geen vertrouwen hebt in uwe eigen 
proletarische eenheid. Niet met hier en daar een grondje, een 
schop of een ploeg op krediet zijn wij te helpen. Een groot plan 
van nationale reconstructie is nodig,' . . . 

Het is minder bekend dat Anton de Kom behalve dit boek, ook 
poëzie heeft geschreven. Het betreft zowel politieke als meer 
lyrische gedichten over de liefde en de indrukwekkende Surinaamse 
natuur. 

Onafhankelijkheidsbeweging en literatuur 

Onder invloed van de veranderde situatie in de wereld na de Tweede 
Wereldoorlog, toen de grote mogendheden een groot deel van hun 
koloniale macht hadden verloren, en geïnspireerd door de onaf
hankelijkheidsstrijd in Afrika en Azië, begon ook in Suriname de 
onafhankelijkheidsbeweging vorm te krijgen. Er ontstond groeien
de behoefte aan een eigen identiteit en literatuur bleek een nood
zakelijk onderdeel daarvan te vormen. Men stelde ook hogere eisen 
aan het onderwijs, waardoor velen, bij gebrek aan mogelijkheden 
in Suriname, in Nederland gingen studeren. Onder de in Neder
land verblijvende studenten uit Suriname ontstond in 1950 de 
beweging 'Wie Eegie Sanz'e' (Ons Eigen Goed). Er bestaat een 
duidelijke overeenkomst met de Légitime Défense, opgericht in 
Parijs in 1932 door studenten van Martinique, o.m. wat betreft hun 
nieuwe cultuurideaal, de négritude (geïnspireerd door de 'black-is
beautiful' gedachte). Een verschil was, dat W.E.S. minder 
afwijzend stond tegenover invloeden uit vreemde culturen. Zij zag 
culturele aanpassing als onvermijdelijk in een koloniaal land, en 
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meende dat men deze erfenis verder naar eigen inzicht kon 
hanteren. Hoewel W.E.S. een algemeen culturele beweging wilde 
zijn, waren vooral schrijvers hierin actief en namen literatuur en 
taal een centrale plaats in. Volgens hen vormde een eigen taal 
een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een Surinaam
se literatuur. Zij kozen voor het Sranan omdat dit het meest ge
sproken werd (85% van de bevolking) en omdat het alleen in 
Suriname voorkwam. 
De ideeën van W.E.S. hebben zeker grote invloed gehad in 
Suriname. In de sfeer van deze beweging zijn op literair gebied de 
belangrijkste prestaties geleverd door Trefossa (ps. van Henny de 
Ziel), met de dichtbundel 'Trot;ï '. Hieruit het gedicht 'kopen
hage', over de confrontatie van een Surinamer met West-Europa: 
het beeld van de zeemeermin in de haven van Kopenhagen herkent 
hij als 'Watramama', een personage uit de Surinaamse folklore. 
De vertaling is van]. Voorhoeve: 

'Kopenhage' 

Wat is - hier bij de haven 
hee 

Watermoeder ben jij ('t) gezeten 
op (die) steen 

Watermoeder ik ken je 
werkelijk 

Watermoeder 
wel-wel 

Je gouden kam, waar 
is die 

mijn liefje zeg ('t) me dan 
mij alleen 

Watermoeder je beziet me 
zo muisstil 

m' m, ik weet waar die is: 
Suriname! 

Poëzie de overhand 

De totale na-oorlogse literaire produktie omvat volgens de door de 
Sticusa uitgegeven 'Bibliografie van Suriname' bijna 60 poëzie- en 
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ongeveer 20 proza-uitgaven. Uit deze cijfers blijkt in welke mate de 
poëzie de overhand heeft. 
Als oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen b.v. dat het karakter van 
de taal zich beter schijnt te lenen voor poëzie dan voor proza (het 
laatste vraagt o.m. een grotere woordenschat). Daarnaast is er het 
feit dat Suriname geen schrijf- en leestraditie kent, maar wel een 
reeds lang bestaande z.g. orale literatuur. Omdat poëzie zich bij 
uitstek leent om voorgedragen te worden, sluit het directer aan bij 
deze verteltraditie, die teruggaat tot in de slaventijd en zijn 
oorsprong heeft in Afrika, het stamland van de slaven. 

Tori's en odo's 

Het meest bekend van deze oude tori's of verhalen, zijn de Anansi
tori' s; dierenverhalen waarin de spin Anansi de ·hoofdrol speelt. In 
de loop der eeuwen is overigens het karakter van Anansi danig ver
anderd; in Mrika was hij oorspronkelijk een wezen waaraan boven
natuurlijke, goddelijke eigenschappen werden toegeschreven. Hij 
werd vaak vereenzelvigd met de zon, op grond van zijn vermogen 
draden te spinnen die duidelijk overeenkomsten vertonen met 
zonnestralen. Voor de slaven van Suriname betekenden de bijeen
komsten waarop deze verhalen verteld werden, gepaard gaande met 
zang, dans en allerlei rituelen, een belangrijke vorm van 
amusement. Hun erbarmelijke levensomstandigheden hebben 
waarschijnlijk grote invloed gehad op Anansi' s karakter; van 
alwetende god veranderde hij in de loop der tijden in iemand die 
zijn slimheid hoofdzakelijk aanwendt om er zelf beter van te 
worden, hij is daarin vergelijkbaar met onze Reinaert de Vos. 
Tot op de dag van vandaag bezitten de Creoolse Surinamers ook 
nog een levende schat aan odo 's, spreekwoorden, waarvan de 
herkomst makkelijk te raden valt. Enkele voorbeelden in vertaling: 
'De bosneger weet wel, welke plantage hij overvalt' 
'Als je kunt weglopen, moet je je ook kunnen verbergen'. 

Over het verleden 

De literatuur van Suriname is er voor een groot deel op gericht, het 
eigene, dat wat de identiteit bepaalt, te beklemtonen. Het is op
vallend, hoe vaak daarbij wordt teruggegrepen naar het eigen ver
leden. Dit speelt een veel belangrijker rol dan b.v. de middel
eeuwen in de moderne literatuur van Nederland of die van een 
ander Westeuropees land. Naast de slaventijd en wat daar zoal mee 
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samenhangt, bestaat er voor de bevolking van een land als 
Suriname op cultureel gebied ook weinig anders om op terug te 
vallen. Wat er aan literatuur geproduceerd werd door de blanke 
meesters, komt daarvoor in ieder geval niet in aanmerking. 
Een aantal moderne Surinaamse schrijvers, die bewust hun 
schrijverschap in dienst willen stellen van de emancipatie van hun 
volk, putten uit dit weinig rooskleurige verleden hun inspiratie en 
informatie. Enerzijds gaat het hen om de oude cultuurelementen 
die daarin te vinden zijn en anderzijds gebruiken zij het als 
aanklacht tegen het kolonialisme. 
Het sprekendste voorbeeld van iemand die zich nog sterk ver
bonden voelt met de slaventijd, is de al oudere dichteresjohanna 
Schouten-Eisenhout (geb. 1910), die haar eerste bundel pas op 
50-jarige leeftijd publiceerde. Zij schrijft alleen in het Sranan en 
gebruikt nog vele oude, niet meer gangbare woorden en gezegdes 
uit deze taal. In haar werk is sprake van een voondurende 
worsteling tussen de huidige tijd en het verleden. Dit blijkt bv. uit 
het volgende gedicht, in een venaling van]. Voorhoeve: 

'ZWEET' 

Mijn nieuwe klok 
- een arend met zijn vleugels 
uitgespreid erover -
de klok die 'k won 
als eerste prijs op 't feest 
slaat ieder uur, 
loopt achteruit. 
Ik leek wel met behoedzaamheid 
te leren zwemmen in het vuur. 
Al was het maar voor één uur geluk, 
heel even maar te duiken in 
een zee van vampiersbloed. 
Eén enkele droppel zweet te merken 
die als koud water meegaat in de stroom. 
Angst greep mij bij de keel. 
In plaats de ingang binnen gaan, 
sprong ik onverhoeds met ogen dicht 
in 't water van de Suriname. 
Toen ik de ogen op sloeg 
vond ik mij terug 
op het oude kerkhof Beth-Chaim 
tussen de rotte beenderen 
van slaven van weleer. 
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Zelfs wanneer men over een goede vertaling beschikt, zijn haar 
gedichten vaak moeilijk te begrijpen, doordat zij zoveel typisch 
Surinaamse beelden en symboliek bevatten. 
Zij vormen een bron van inspiratie voor de veel jongere dichter 
Edgar Cairo (geb. 1948). Zijn werk is, in tegenstelling tot dat van 
Johanna, zelden lyrisch, maar meestal nogal nuchter en humoris
tisch. Hij weet aan de oude cultuurelementen eigentijdse thema's, 
ideeën en vormen toe te voegen. De magie speelt daarbij een be
langrijke rol, bv. in de vorm van het oproepen van geesten, maar 
ook bij gewone dagelijkse handelingen. De titel van de dicht
bundel die hij in 1975 publiceerde is dan ook 'Obia satan a brewa' 
(Er zal geen einde zijn aan brouwsels van magie). 
Het gedicht 'De worm', uit deze bundel, sluit direct aan op de 
traditie van de Anansitori's. De hoofdfiguur is een dier en zijn 
belevenissen worden in de vorm van een samenspraak met andere 
dieren verteld. Het beslaat zes bladzijden. In het volgende 
fragment roept het grasluisje naar de worm, die zojuist zijn liefdes
spel verstoorde : 

( 0 0 0 ) 

aj, die satan! 
laat 'em verrekken! 
god vergeve hem 
geen moer! 

hij bedierf 
mlJn Vf1Jef1J 

nu kwam de Dood 
hoogst persoonlijk 
hem de ademdraad 
dóór seizen 
goed zo! 

a1 a1 

de zaak moet rond 

het grasluisje 
riep weldra: 

hé daar! stoor 
m'n weed-trip niet! 
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juist niet nu ik 
languit op m'n rug 
in mijn aardschacht 
een sprietje trek 

... eh, dump, 'em 
rnaarm 

de plee 
( ... )' 

Doordat Cairo veel gebruik maakt van geluidnabootsingen en 
uitroepen, wordt het taalgebruik zo beeldend, dat je zoals in het 
volgende gedicht, het vrouwtje dat van achter de ramen wordt be
gluurd, als het ware zîét lopen: 

'BLACK MOTHER' 
kijk! 
ze komt eraan! 
ze heeft haar poezestaart 
model hoofddoek aan! 

gróte, zwárte Para-tante 
komt eraan als wát! 
kijk haar gezicht eens: 
gràààààààoàà . . . ! ! 

dit moesje 
is beslist geteisterd door 't leven! 

maar enkel de dood 
kan haar neer doen gaan! 

Nederlands of neo-Sranan 

Op een enkele uitzondering na, schrijft Cairo zijn werk in het 
Sranan en geeft daar meestal zelf een Nederlandse vertaling bij. In 
het voorwoord van de bundel waaruit de citaten genomen zijn, 
geeft hij in een aantal stellingen een mogelijke oplossing voor het 
taalprobleem van Suriname. Naar zijn mening is de taalsituatie er 
beslist niet om te juichen. Hij voorziet dat het Nederlands na de 
onafhankelijkheid niet dezelfde rol zal blijven spelen als ervoor. Er 
zal gekozen moeten worden voor Spaans, Engels of Sranan. Hij 
stelt: 
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'Suriname moet zo snel mogelijk als officiële taal die taal 
kiezen, die het meest ertoe bijdraagt dat onze nationale 
identiteit tot stand komt en gehandhaafd blijft'. 

Zij die voor het Sranan kiezen, moeten zich volgens hem wel 
realiseren dat die taal voor die functie geschikt zal moeten worden 
gemaakt. Het vraagt bijvoorbeeld een aanzienlijke uitbreiding van 
de woordenschat, waarmee de kans geboden kan worden aan de 
andere bevolkingsgroepen met hun respectieve talen om een 
bijdrage te leveren aan de opbouw van het 'Neo-Sranan'. Belang
rijk in zijn gedachtengang is, dat op deze manier de onderlinge 
aansluiting van deze groepen bevorderd wordt. Wanneer men dit 
vergelijkt met de pogingen van Koenders, een Surinaams onder
wijzer die al in 1940 met het taalprobleem bezig was, blijkt dat 
men intussen heel wat meer inzicht heeft gekregen in de oorzaken 
en de oplossing van de Babylonische spraakverwarring. 
Tot de Tweede Wereldoorlog werd het Sranan in Suriname 
algemeen beschouwd als de taal van de laagste klasse (Creolen). 
Men meende dat het niet geschikt was om als schrijftaal te dienen, 
laat staan als literaire schrijftaal. Door middel van het blaadje 
'Foetoeboi' (Dienaar), door Koenders tien jaar lang zelf uitgegeven 
en volgeschreven, heeft hij geprobeerd deze gedachte te 
doorbreken. Zijn aanpak was nog tamelijk naïef. Als bewijs voor 
zijn stelling dat het Sranan niet minder was dan het Nederlands, 
vertaalde hij bv. Nederlandse kinderversjes en zelfs een gedicht van 
Kloos, in het Sranan. Toch heeft hij grote invloed gehad, met 
name op de beweging 'Wie Eegie Sanie'. 
Later, op het eind van de jaren zestig, wordt een deel van de 
activiteiten voortgezet door de schrijversgroep die zich toen rondom 
het literaire tijdschrift 'Moetete' (ind. rugzak) had gevormd. Bij 
deze laatste beweging staat het taaldirigisme echter minder centraal 
omdat het hen er in de eerste plaats om ging begrepen te worden. 
(Zie verder pag. 14). 
Overigens bekleedt Suriname wat deze talenkwestie betreft een 
unieke positie in de wereld; in geen enkele andere kolonie of 
ex-kolonie bestaat zo'n duidelijke behoefte aan een eigen taal. En 
dit valt natuurlijk te verklaren uit het feit dat geen enkel ander 
land een bevolking heeft waarin zoveel verschillende nationaliteiten 
en culturen zijn samengevoegd. 

Over de samenleving 

Een ander belangrijk verschijnsel in de Surinaamse literatuur is het 
feit dat de problemen van de Surinaamse samenleving een rol 
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spelen in het werk van vrijwel alle schrijvers. Zaken als de strijd 
tegen de buitenlandse overheersing, de onderlinge verdeeldheid 
van de verschillende bevolkingsgroepen, de taalkwestie, de grote 
armoede, de slechte woonsituatie van het grootste deel van de 
mensen, de corruptie van regeringsfunctionarissen, enz. enz., zijn 
het onderwerp, of dienen op z'n minst als décor. Zij klinken over 
het algemeen in veel sterkere mate door in deze literatuur, dan in 
de Westerse. 
De verdeeldheid van de verschillende bevolkingsgroepen is met 
name bij de romanschrijver Leo Fem'er een centraal thema. Hij is 
zelf van Hindustaans-Creoolse afkomst. In zijn eerste roman 
'Atman' (Hind. o.m.: Bewustzijn) beschrijft hij aan de hand van 
zijn jeugdherinneringen het streven van de hoofdpersoon om de 
verschillende culturen waar hij uit voort komt in zich te verenigen 
en tot een eenheid te maken, om zo tot een eigen identiteit te 
komen. 
De toekomst van Suriname is voor hem nauw hiermee verbonden, 
wat het volgende fragment duidelijk weergeeft: 

'Hier in deze ontzaglijke ruimte, vrij, onbelemmerd, niet ver
wrongen, een eenheid, sta ik in relatie tot, ik word bijna vol
wassen, buiten mij een gebeuren, een niet te scheiden tota
liteit, Creolen, Javanen, Hindostanen en Negers, enkele 
Chinezen die ik niet vergeet, zoeken hun eigen weg, een 
existentie waarvan ik de diepe zin en de hogere realiteit nog 
niet begrijp'. 

Hoewel zijn verwarring groot blijft en hij geen vastomlijnde ideeën 
over Surinames toekomst heeft, verkiest hij tenslotte Suriname 
boven de Westerse cultuur (Nederland). Hij neemt zich dan voor 
een kunstenaarscentrum voor alle bevolkingsgroepen op te richten. 
'Atman' van Ferrier is een van de sterkste voortbrengselen van de 
Surinaamse literatuur en bewijst dat deze toch al te vaak ten 
onrechte als 'simpel' wordt afgedaan. 
Onder de dichters komt het thema van eenheid en verdeeldheid 
vooral naar voren bij Shrinivasi (ps. van Martinus Lutchman). Hij is 
van Hindustaanse afkomst, waarmee hij een uitzonderingspositie 
inneemt in het literaire leven van Suriname. 
In zijn eerste publikaties is zijn benadering nog zeer filosofisch: 
' ( ... ) 
Wanneer eens zo 
zo zmver 
en zo zonder 
en wellicht met feller pijn 
de Surinamers van elkaar houden 
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dan moet ons land 
een weinig van het Andere zijn' 

(Uit het gedicht: 'Mro-Aziatisch' in de bundel 
'Pratiksha', '68) 

De invloed van zijn Hindustaanse afkomst is vooral ook in die 
beginperiode, heel vaak voelbaar. Hij laat zich dan nog sterk 
inspireren door de Indiase cultuur. 
Later wordt de toon van zijn gedichten veel directer en is er sprake 
van een grotere strijdbaarheid. 

Geen rozegeur en maneschijn 

Oproepen tot strijd spelen ook een belangrijke rol in het werk van 
de dichter Dobru (ps. van Robin Ravales). Toen hij in 1970 in 
Curacao was, om daar uit zijn eigen werk voor te dragen, werd hij 
nog voor hij een woord had kunnen uitbrengen, in de boeien ge
slagen en naar Suriname teruggevlogen. Dit incident illustreert de 
methodes die in die tijd gebruikt werden, om het optreden te ver
hinderen van dichters die opriepen tot verzet tegen het 
kolonialisme. Het was de tijd van de geruchtmakende opstand op 
de Antillen en van grote stakingen in Suriname. 
Een groep Surinaamse dichters, waaronder Dobru, schreef hun ge
dichten bewust in eenvoudige taal, om bij hun landgenoten zo 
helder mogelijk over te komen. Naar lyriek zal men in deze poëzie 
tevergeefs zoeken, want, zoals Corly Verlooghen dit formuleert in 
het voorwoord van zijn bundel 'De Glinsterende Revolutie' ('70): 

'Het karakter van deze literatuur laat zich makkeliik 
begrijpen: 
zij is niet gediend met thema's van rozegeur en 
maneschijn' ... 

Een veel gehoorde kritiek op de strijdgedichten is, dat ze op papier 
vaak wat kreterig aandoen, doordat woorden als apartheid, vader
land, progressie enz., steeds weer terugkomen. Dit werkt echter 
veel minder storend, wanneer zij voorgedragen worden, met welk 
doel ze ook dikwijls geschreven zijn. 
Met name geldt dit voor het werk van Dobru, dat vaak een 
pamflettistisch karakter heeft, zoals bv. blijkt uit de laatste strofe 
van zijn gedicht 'Ik wzf geen strand zzin '. 

' ( ... ) 
Ik wil een hamer zijn 
om te beuken 
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op konservatisme 
en kolonialisme . . 
m naam van progress1e 
en nationalisme'. 

Op het eind van de jaren zestig vormde zich een groep van 
dergelijke dichters rondom het literaire tijdschrift 'Moetete', op 
initiatief van o.a. de redactieleden Dobru en Thea Doelwijt. Bijna 
alle schrijvers van dat moment leverden bijdragen. De leden van de 
groep schreven in de eerste plaats voor een Surinaams publiek, vaak 
in het Sranan en zij gaven hun werk bij voorkeur in Suriname uit. 
Het was ook erg moeilijk voor hen om een buitenlandse uitgever te 
vinden, omdat het altijd om kleine oplagen ging. Om de weg naar 
de boekhandel voor het publiek te vergemakkelijken, verkochten 
de schrijvers hun produkten op straat en trokken de aandacht van 
de voorbijgangers door middel van een drumband. Zij hielden 
voordrachten op scholen en publieke bijeenkomsten, omdat zij 
prijs stelden op een direct contact met hun landgenoten. 
Van Shrinivasi, die later ook redactielid van 'Moetete' werd, is het 
volgende gedicht uit zijn bundel 'Oog in Oog', waarmt 
onmiskenbaar de invloed van deze beweging blijkt: 
'Wees niet bevreesd 
vrienden, heldhaftige kameraden 
uw bloed en leed uw angst en dood 
en de talloze weduwen en wezen 
de velen gevlucht, vermist 
gemarteld, verminkt, vernederd, verguisr 
roepen ons ten strijd 
roepen in ons onbegrensde haat en honger 
je dood te wreken' . 

Hoewel het tijdschrift 'Moetete' slechts twee nummers beleefde, 
heeft het de ontwikkeling van de Surinaamse literatuur gestimu
leerd en daarmee de hele onafhankelijkheidsbeweging. 

Brug tussen poëzie en proza 

Pas de laatste tien jaar begint het Surinaamse proza zich te ont
wikkelen. Het begon met kleine journalistieke stukjes in kranten. 
Vooral de z.g. korte schetsen van Dobru, waarin hij de wan
toestanden op de woonerven van Paramaribo aan de kaak stelde en 
liefdesavonturen beschreef, genoten grote populariteit. Het ver
nieuwend effect van de laatste soort verhaaltjes school vooral in het 
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feit dat de traditionele blanke hoofdpersonen vervangen waren 
door zwarte. 
De grote stroom korte verhalen, schetsen en novellen die daarna 
verschenen, hoofdzakelijk van de hand van dichters, vormt een 
soort brug tussen poëzie en proza. Door het taalgebruik en de 
vertelwijze staan deze stukjes veel dichter bij de oude verteltraditie, 
dan de pas tegen het eind van de jaren zestig verschijnende 
romans. 
Typerend voor die kleine prozawerkjes is het volgende fragment uit 
het verhaal 'De verpletterende droom' ('68), van de dichter jozef 
Slagveer, wiens werk veel overeenkomst vertoont met dat van 
Dobru. Hij levert hier door middel van een simpel verhaal kritiek 
op de krotwoningen, de lage lonen en de slechte positie van de 
vrouw. Een meisje vertelt over haar belevenissen en dagdromerijen: 

'Ik lig op m'n papaja - ik heb nog geen geld voor een echt 
bed - en ik heb vandaag weinig zin om naar m'n werk te 
gaan. Moeder is reeds weg. 
Ze werkt heel hard: van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
voor vijfendertig guldens per maand. 
Iemand heeft eens gezegd dat een bediende loon een slavelaan 
is. En hij heeft gelijk.' 

Het Surinaamse Nederlands dat in deze verhaaltjes gebruikt wordt, 
klinkt Nederlanders vaak ongewild komisch in de oren, bv. bij 
Dobru: 'Ik voel me een beetje zout' en 'Wij hebben hem sedert 
1958 begraven'. 
Hetzelfde effect treedt op, waar het taalgebruik een archaïsch 
karakter heeft, zonder dat daar aanleiding toe bestaat: 'er welde 
haar een snik uit de keel' (eveneens Dobru). 
De romans, die de laatste jaren in toenemende aantallen 
verschijnen, staan veel dichter bij de Nederlandse literatuur. Ze 
handelen wel steeds over onderwerpen die betrekking hebben op 
Suriname, maar zijn op een enkele uitzondering na, volledig in het 
Nederlands geschreven. Het werk van Bea Vianen, Edgar Cairo en 
Astrid Roemer krijgt dan ook langzamerhand meer bekendheid in 
Nederland. 

Toneel: blanke meesters als decor 

Het Surinaamse toneel, met name het volkstoneel, heeft een rijke 
traditie en vindt voor een belangrijk deel zijn inspiratie in oude 
volksverhalen uit de slaventijd. Het is moeilijk er een volledig beeld 
van te krijgen, doordat veel manuscripten verdwenen zijn en slechts 
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bij toeval opduiken. Veel stukken staan ook niet op papier, omdat 
vaak vanuit één bepaald thema geïmproviseerd werd. De rollen zijn 
hier vaak omgekeerd; waar het over de slaventijd gaat, is de slaaf 
de hoofdpersoon en zijn de blanke meesters het décor van wrede 
onderdrukkers. 
Op toneelgebied is vooral de rol van de legendarische Sophie 
Redmond erg belangrijk geweest. Zij was huisarts, in die tijd (1935) 
een heel bijzonder beroep voor een Surinaamse vrouw, en wat zij in 
het dagelijks leven deed, vindt men terug in haar korte schetsen en 
langere toneelstukken. Ze speelde daarin vaak zelf een rol. 
'Grontapoe na asitere' (vert.: Het leven hier op aard is als de staart 
van een paard) is een gelegenheidsstuk van haar, dat handelt over 
het nut van bloedtransfusies. Het beleefde slechts twee op
voeringen, omdat er 'politiek' in zou zitten. Bijna al haar stukken 
werden geschreven naar aanleiding van een concreet gebeuren. 
Bijvoorbeeld bij de bouw van 'Parima', het eerste zwembad voor 
iedereen, en bij de invoering van het algemeen kiesrecht in 
Suriname in 1948. 

Geen beroepstoneel 

Er bestaan verschillende bloeiende amateurtoneelverenigingen in 
Suriname, waarvan de oudste, 'Thalia' al in 1837 werd opgericht. 
Zij zijn met z'n alle aangewezen op één schouwburg, die 
dateert uit 1839 en voortdurend in restauratie is. Merkwaardigerwijs 
bestaat er sinds 1965 een school voor dramatische kunst, terwijl tot 
op heden er geen geld wordt uitgetrokken voor het subsidiëren van 
een beroepsgezelschap. 

'Boefje', voor Surinamers verklaard 

Er werden wèl door de Sticusa Nederlandse regisseurs en acteurs 
naar Suriname gestuurd 'om het amateurtoneel op zo hoog 
mogelijk peil te brengen'. Op deze manier werden buitenlandse 
stukken voor Suriname bewerkt; zo kwam een opvoering tot stand 
van het Nederlandse stuk 'Boefje', in de Surinaamse versie 
'Sjinnie' geheten, en van Shakespeare's 'Midsummernight's 
dream '. Deze activiteiten werden slechts door een klein publiek ge
waardeerd, wat ook blijkt uit de opmerkingen die Henk van Ulsen 
maakte over zijn ervaringen in 1968 in Suriname: 

'Ik k~n me niet voorstellen, dat het repertoire waarvan ik hoor 
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dat het nu gespeeld wordt, het grootst mogelijke Surinaamse 
publiek bereikt. Ik mis nog een produktie die voor het hele 
volk is en waar het hele volk dan ook werkelijk naar toe gaat.' 

Woorden die ook weer duidelijk de situatie typeren, zoals die lange 
tijd als gevolg van het Nederlandse cultuurbeleid heeft bestaan in 
Suriname. 

Weinig bekendheid in Nederland 

In dit artikel wordt lang geen volledig beeld gegeven van de 
Surinaamse literatuur, het geeft slechts een indruk van de onderwer
pen die er zoal in behandeld worden, om te bepalen wat het karakter 
van deze literatuur ongeveer is en om aan te tonen dat het hier om 
een heel eigen karakter gaat. Er worden daarmee ook een aantal 
nieuwe facetten toegevoegd aan de Nederlandstalige literatuur. 
Toch geniet de Surinaamse literatuur nog steeds erg weinig bekend
heid in Nederland. 
Een van de redenen is, dat er hier moeilijk aan te komen is; het 
meeste is in de winkels niet te koop en in de bibliotheken niet te 
leen. Dit is weer een gevolg van het feit dat het voor Surinaamse 
schrijvers bijzonder moeilijk is om hun werk uitgegeven te krijgen, 
zowel in Nederland als in Suriname. Niet alleen door het zeer 
beperkte taalgebied waar het steeds om gaat, maar vooral ook door 
het slechte, willekeurige subsidie-beleid. 
Daarom zijn deze schrijvers vaak gedwongen hun werk in eigen be
heer uit te geven, wat o.a. tot gevolg heeft dat ze zelf voor de distri
butie moeten zorgen. 
Bij dit alles komt nog, dat het in de Surinaamse literatuur vaak 
gaat om problemen, toestanden en gebeurtenissen die bij een groot 
deel van het Nederlandse lezerspubliek niet bekend zijn en 
daardoor minder aanspreken. En, als druppel die de emmer doet 
overlopen, het trapt nogal eens op koloniale Nederlandse lange 
tenen. Redenen te over waarom deze literatuur zich slechts 
moeizaam een plaats weet te veroveren op de Nederlandse boeken
markt. 
Toch heeft ze, waarschijnlijk juist dankzij een aantal van deze 
eigenschappen, een belangrijke rol gespeeld bij de bewustwording 
van het Surinaamse volk en daarmee, bij de groei naar onaf
hankelijkheid. 

ELLY BROUWER 
GABY VAN DER MEE 
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Kandidaten van de CPN 
Voor de Kamerverkiezingen van 2) mei aanstaande is door het partij
bestuur van de CPN de kandidatenlijst vastgesteld. 
Evenals bij vorige verkiezingen dient de partij een centrale lijst in, 
aangevoerd door de voorzitter van de Tweede Kamerfractie Marcus 
Bakker, een Amsterdamse lijst en een lijst voor de Noordelijke provin
cies. Beide lijsten zijn met de centrale lijst verbonden. Aan het hoofd 
van de Amsterdamse lijst staat partijvoorzitter Henk Hoekstra en de 
lijst voor Groningen, Friesland en Drente wordt aangevoerd door Fré 
Me is. 
De kandidatenlijst is na raadpleging van alle districten vastgesteld m 
de zitting van het partijbestuur van 6 februari. 

(Centrale lijst) 

1 Marcus Bakker, Zaandam; 2 Henk Hoekstra, Amsterdam; 3 Joop 
Wolff, Amsterdam; 4 Fré Me is, Groningen; 5 André de Leeuw, Am
sterdam; 6 Frits Dragstra, Heerlen; 7 Siem v.d. Helm, Delft; 8 Rense 
Visser, Lemmer; 9 Roel Walraven, Amsterdam; 10 Tineke Visser, 
Amsterdam; 11 Thewis Wits, Groningen; 12 Rudy v. d. Velde, Am
sterdam; 13 Arie van Kooten, Spijkenisse; 14 Jan Muskee, Heems
kerk; 1) Aiko Platje, Emml!rcompascuum; 16 Cor v.d. Zande, Rotter
dam; 17 Arend Luppens, Finsterwalde; 18 Joop Stout, Amsterdam; 
19 Frans Aarts, Noord-Scharwoude; 20 Sirnon Karper, Amsterdam; 
21 Eef Collé, Schiedam; 22 Jannie Jongeneel, Krommenie; 23 Trijnie 
Ahlers, Finsterwalde; 24 Wim Kastelein, Helmond; 25 Harm 
Leeman, Amsterdam; 26 Barend Schreuders, Utrecht; 27 Onno 
Bosma, A venhom; 28 Ad Hendriks, Deventer; 29 Teun Stuiven berg, 
Glanerbrug; 30 Elly Izebout, Amsterdam. 

Amsterdam 

1 Henk Hoekstra, 2 Joop Wolff, 3 Marcus Bakker, 4 Fré Meis, 5 André 
de Leeuw, enz. 

Groningen, Friesland, Drente 

1 Fré Meis, 2 Marcus Bakker, 3 Henk Hoekstra, 4 Joop Wolff, 5 André 
de Leeuw, enz. 

Verscheen eerder in De Waarheid van 11 februari 1977. 
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37e jaargang nr. 2 - maart/april 1977 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Niet met stroop, maar met strijd 
Opnieuw is duidelijk geworden welk een sterke invloed de massa -actie 
heeft op het politieke leven in ons land. Nadat in 1972 de regering
Biesheuvel door de eensgezinde acties in vrijwel alle sectoren van 
het leven werd wegggejaagd, werd de laatste tijd ook de regering
Den Uyl-Van Agt met een toenemend verzet geconfronteerd. 
Verzet tegen de toenemende verrechtsing van de regeringspolitiek, 
die in het bijzonder tot uitdrukking kwam in de aanpak vaq de 
economische crisis. De 'oplossingen' die werden aangewend 
gingen ten koste van de werkers in de bedrijven, de studenten, de 
kleine zelfstandigen, boeren en middenstanders. Er werd een 
feitelijke loonstop doorgevoerd en de 1 %-operatie van Duisenberg 
greep diep in op talrijke terreinen van rechtsregelingen, sociale zorg 
en cultuur. 
Daartegen is het verzet in de achter ons liggende periode snel 
gegroeid. In het onderwijs, bij de sociaal gesteunden, bij de boeren 
en zelfstandigen, bij kunstenaars en welzijnswerekers. In de 
gezondheidszorg is een heftige, eensgezinde strijd gaande tegen de 
bezuinigingsplànnen van Hendriks. De regering is met haar 
politiek in staat geweest om in de vier jaar dat zij aan de macht 
was, successievelijk alle groepen van de Nederlandse samenleving 
van zich te vervreemden. De enigen die steeds milder werden in 
hun kritiek waren de ondernemers en zelfs Wiegels VVD be
oordeelde in het laatste jaar meer het kabinet, dan dat bij het ver
oordeelde. Het massale verzet van de werkers in de bedrijven en op 
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de kantoren heeft de regering nu in feite de nekslag gegeven. 
Het venrouwen waarop Den Uyl regelmatig een beroep had 
gedaan, werd opgezegd: Door de werkers in de bedrijven, door de 
vakbandskaders en ten lange leste ook door de trouwste verdedigers 
van Den Uyl en dit kabinet binnen de vakbeweging, Kok f:n Spit, 
die hun bonden niet meer binnen de door hen afgepaalde perken 
konden houden. 
Niemand kan ontkennen dat Kok en Spit daarvoor hun best niet 
hebben gedaan. Bijna de hele regeerperiode zijn ze bezig geweest 
om Den Uyl en de onderdanen van Van Agt, Lubbers en Boersma 
-de hand boven het hoofd te houden. Eerst onder het motto, dat 
de regering-Den Uyl een kans moest hebben om de Biesheuvel
politiek te kunnen overwinnen. Daarna onder de vette oorlogswalm 
van de oliecrisis, die een schaduw had geworpen over het kabinets
beleid, maar waaraan Den Uyl toch ook niets kon doen'. 
Later, toen bleek dat de oliecrisis in wezen een felle imperialistische 
strijd om de grondstoffen was, toen vooral de economische crisis 
een steeds duidelijker uitwerking kreeg en ook in ons land tot 
ontslagen en massale werkloosheid leidde, werd het argument 'dat 
Den Uyl dit ook niet had kunnen voorzien en daarom nu alle steun 
nodig had.' 
Zo gold de stelregel dat deze regering eigenlijk niet kon regeren, 
omdat er zoveel slechts op haar afkwam. Dat dit slechte uit het 
kapitalisme zelf vaankwam werd buiten beschouwing gelaten. 
Maar intussen werd de bewapening opgevoerd, kreeg de oriëntatie 
op de voor de werkers schadelijke EEG steeds meer gestalte, groeide 
de werkloosheid tot sinds lange tijd ongekende hoogte en kwam er 
een golf van prijsstijgingen als nooit te voren, die nog werd ver
zwaard door de ook steeds stijgende overheidstarieven, belastingen 
en de huurverhogingen. 
De ondernemers en aandeelhouders stootten onder het motto van 
de crisis de minst rendabele bedrijven of delen daarvan af, 
fuseerden naar hanelust, voerden de uitbuiting op en bleven 
zwelgen in hun winsten. 
Er werd door de regering geen anti-crisis-politiek gevoerd, maar 
ondernemers-politiek, waarbij de werkers de rekening moesten 
betalen. Van Agt en Lubbers hebben een vaandurend sterkere 
greep gekregen op een kabinet, dat steeds verder naar rechts af
zwenkte. 
De buigzaamheid van Den Uyl werd zwaar beproefd en het is 
duidelijk geworden dat hij zeer diep kan bukken en nog wel dieper 
had gewild, wanneer daaraan door de massabeweging geen halt was 
toegeroepen. 
Kok en Spit, ze moesten zich afkeren. De vakbonden en kaders 
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verwierpen hun matigingsvoorstellen en stelden hun eisen. De 
grote staking brak uit en naarmate de stakingsdagen vorderde werd 
ook de strijd feller, breidde de actie zich uit en nam de solidariteit 
door middel van korte werkonderbrekingen in de bedrijven en 
middels demonstraties massale vorm aan. 
De ondernemers werden teruggejaagd, de eisen ingewilligd. 
De rechtse sociaaldemocraten hebben staan liegen toen ze zeiden 
dat het niet mogelijk was om in deze tijd resultaten te boeken. De 
resultaten zijn binnen. De werkers hebben gewonnen. 

Juiste conclusie 

De les van dit alles kan niet anders zijn, dan dat er met rechts en 
de ondernemers geen zoete broodjes moeten worden gebakken, 
maar dat het nodig is ze met alle kracht te bestrijden. 
Zo kunnen ze worden teruggedrongen. 
De grondpolitiek wordt nu als motto voor de regeringscrisis aange
dragen. Dat is geen onbelangrijk punt, vooral omdat juist in de 
kringen van het CDA de grondbezitters en de speculanten voor
komen. 
Maar het is ook duidelijk dat met alle grote politieke kwesties op de 
achtergrond, zoals de discussie over de uitbreiding van het ultra
centrifuge project in Almelo, de Menten-affaire, de EEG-ruzies en 
de crisisbestrijding, de grondpolitiek slechts een aanleiding is om 
de tot de top gestegen tegenstellingen te verbergen. Onder de 
grond ermee, zullen ze in Haagse kringen hebben gedacht. 
Juist de beweging rond de ultra-centrifuge, maar steeds meer ook 
de commentaren in de pers zowel in dagbladen en weekbladen 
alsook voor de radio en de TV, signaleren nu tegenstellingen, die 
langduriger en diepgaander zijn dan de grondpolitiek. 
Toen het kabinet-Den Uyl optrad, gaf de CPN op 5 mei 1973 een 
verklaring uit die begon met de volgende woorden: 

'Er is nu een nieuw kabinet onder premierschap van Den Uyl. 
Uit alles blijkt, dat het hier gaat om een vat vol tegenstrijdig
heden. 
Hoe staat de Communistische Partij van Nederland tegenover 
deze nieuwe regering? 
Op deze vraag is een duidelijk antwoord nodig: de CPN zal 
haar houding bepalen, uitgaande niet alleen van wat zij haar 
taak acht op dit ogenblik, maar ook van het perspectief van 
strijd voor verwezenlijking van een werkelijk progressieve 
regering, die volledig de opgaven zal kunnen vervullen waar
voor de vooruitstrevende krachten en organisaties zich thans 
gesteld zien.' 
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De verklaring geeft de hoofdstellingen voor de buitenlandse en 
binnenlandse politiek van ons land weer en geeft aan hoe die tot 
stand moeten worden gebracht: 

'Deze meest urgente onder de algemene doelstellingen 
kunnen alleen worden bereikt door een groeiende aaneen
sluiting van alle progressieve kringen en organisaties, aller
eerst op plaatselijke schaal en in de gebieden, waar de bevol
king de Biesheuvel-politiek reeds krachtig bestreden heeft. 
Dit houdt ook de bevordering in van een versnelde groei in 
st~ij.dvaardigheid en getalsterkte van de moderne vakvere
mgmg. 
De versterking van de progressieve krachten moet doelbewust 
gericht zijn op het tot stand brengen van een progressieve 
regering in de toekomst. Ondanks de nederlaag van de KVP 
en de CHU en de vooruitgang van CPN en PvdA bij de 
verkiezingen van november 1972 is er thans geen progressief 
kabinet gevormd. 
De kabinetsformatie kon zich binnenskamers afspelen, achter 
de rug om van het volk, doordat de leidingen van de PvdA 
PPR en D' 66 zich onthielden van een politieke bestrijding -
- met een openlijk beroep op de massa van het volk - van 
de chantage der rechtse confessionelen en de inmenging van 
NAVO-kringen. Integendeel, de parlementaire leiders van de 
PvdA en haar partners gaven dringende verlangens, die onder 
het volk leven, prijs aan de rechtse confessionelen, ofschoon 
deze met de rug tegen de muur staan en niet in staat zijn 
hun eigen regering te vormen.' 

De CPN-verklaring eindigd als volgt: 
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'De CPN acht het haar taak, tegenover dit kabinet zowel 
binnen als buiten het parlement verder op te komen voor de 
levensbelangen en de toekomst van de werkende bevolking 
en voorop te gaan in de strijd. 
Zij zal in het parlement een constructieve oppositie voeren, 
daarbij uitgaande van haar verkiezingsprogram, volgens de 
opdracht die zij van haar kiezers heeft gekregen. Het gehele 
optreden van de CPN zal erop gericht zijn dat het thans ge
vormde kabinet vervangen wordt door een werkelijk progres
sieve regering, die een actieve vooruitstrevende politiek zal 
voeren en die in de eerste plaats op de vitale krachten van het 
volk zal steunen. Zulk een progressieve regering is slechts 
mogelijk als resultaat van een steeds groeiende gemeenschap
pelijke actie van communisten en socialisten en op basis van 
overeenstemming russen alle progressieve krachten en organi-



saties van de arbeidersbeweging over een progressief regerings 
program.' 

Nu, na vier jaar, blijkt hoe juist de conclusies van het partijbestuur 
van de CPN op dat moment zijn geweest, waarbij in de loop van 
deze regeerperiode het kabinet steeds verder naar rechts ging en 
ook Den Uyl en zijn PvdA-ministers zich steeds verder verwijderde 
van de eisen en verlangens van de werkers. 

Hoeanders 

Uit de gang van zaken met dit kabinet zal het nodig zijn voor alle 
werkers, om daaruit de lessen te trekken voor deze tijd en voor de 
toekomst. 
Want het CDA en Van Agt hebben hun macht kunnen versterken, 
door de kansen die Den Uyl ze in dit kabinet heeft geboden: 
Door toegeeflijkheid aan Van Agt en de afkeer van Den Uyl van de 
strijd van de massa. 
Zelfs een blad als 'De Nieuwe Linie' schreef in één van de laatste 
nummers: 'Terugkijkend over de drie en half jaar moet gezegd 
worden dat vooral de progressieven concessies moesten doen. Van 
Agt was de echte baas.' 
De conclusie uit dit alles is duidelijk. 
Wie rechts een halt wil toeroepen, met er stelling tegen nemen en 
kiezen voor een andere politiek . 
Alleen optreden tegen rechts en vereniging van links zal verande
ring en vooruitgang brengen. 
Wie daar niet in gelooft, kan wijzer worden bij het studeren van de 
uitslag van de laatste verkiezingen in Frankrijk, waar communisten 
en socialisten door gezamenlijk optreden tegen rechts belangrijk 
vooruitgingen en een meerderheid van kiezers op zich verenigden. 
Daar is ~e~n sprake van bukken voor rechts, maar van actie, strijd 
en veremgmg. 
Om ook hier vooruitgang te bereiken, zal het dus nodig zijn dat de 
PvdA naar een andere koers wordt opgestuwd. Alleen mooie 
woorden en van de regeringspolitiek afwijkende besluiten op de 
PvdA-congressen zijn onvoldoende om een andere politiek te 
bewerkstelligen. 
Herhaaldelijk is gebleken, hoe gemakkelijk de leiders van de PvdA 
over die besluiten heenstappen en bij deelname aan de regering die 
besluiten naast zich neerleggen. Ook in de slotredevoering van Den 
Uyl op het laatste PvdA-congres, dat vóór de regeringscrisis plaats 
vond, zei hij dat regeerders en parlementsfractie een 'eigen verant
woordelijkheid' hebben. 
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Dat wil zeggen, dat de regeerders eigenlijk geen boodschap hebben 
aan de besluiten van PvdA-congressen en hun eigen gang gaan. Die 
eigen gang wordt dan ook in deze periode nog eens nadrukkelijk 
onderstreept door een voortdurende nadruk te leggen op het 
vormen van een tweede kabinet Den Uyl-Van Agt, als onontkoom
baar alternatief voor een CDA/VVD regering. Hierin zit de angst 
voor rechts al opgesloten en komt de ontkenning van een werkelijk 
progressieve mogelijkheid tot uitdrukking. 
De PvdA-kiezers worden al bij voorbaat opgeroepen om met hun 
stem op Den Uyl ook Van Agt in de regering te kiezen. Dat wil 
zeggen, de uiterst rechtse spreekbuis van het kapitaal die de 
rechters inzette tegen de stakingen en de politie tegen de vrouwen 
in de Bloemenhove-kliniek. De man onder wiens directe verant
woording de verdwijning van Menten plaats vond, die voortdurend 
de parlementaire democratie schond en de doordrijver is geweest 
van de CDA-politiek in de nu demissionaire regering. 
Juist de afgelopen vier jaar hebben aangetoond hoe noodzakelijk 
het is, het CDA niet met stroop maar met strijd te lijf te gaan. 
'Van Agt eruit' is de enige juiste conclusie, die na deze vier jaar 
getrokken kan worden. 
Maar de communisten zeggen niet alleen hoe het niét moet. Ze 
geven de werkende en progressieve mensen ook een alternatief. Dat 
van de eenheid, gezamenlijke strijd, gezamenlijk optreden en geza
menlijk optreden en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Een alternatief, dat moet leiden naar een regering die vrede, 
veiligheid, democratie en de verdediging van het levenspeil tot uit
gangspunt neemt. 
En voor zo'n regering is de CPN nodig. Daar is geen ontkomen 
meer aan! 
De CPN heeft haar betekenis getoond. Ze behoort niet tot de 
kleine splintergroepen in het parlement en is een machtsfactor in 
de bedrijven. In de politieke centra van ons land, in Amsterdam, in 
Groningen en ook in de Zaanstreek, behoort zij tot de grootste 
partijen en drukken haar activiteiten een stempel op de ontwikke
lingen. 
De communisten zijn daar te vinden in de actie, maar ook op de 
meest verantwoordelijke plaatsen binnen de gemeentebesturen, 
waar zij werken aan de verbetering van de voorzieningen voor de 
bevolking. En ook de resultaten in dat werk zijn zichtbaar. 
Wanneer de communisten eisen 'Van Agt eruit' en dat aanvullen 
met 'de CPN erin', dan betekent dat, dat zij uitgaande van hun 
verantwoordelijkheid in deze tijd, hun plaats opeisen in een re
gering die werkelijk progressief wil zijn, een vredespolitiek voert 
uitgaande van de nationale belangen en initiatieven neemt en die 
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de eisen en de belangen van de massa tot uitgangspunt heeft. 
Daarom is de CPN-eis ook geen goedkope verkiezingsleuze. 
Het is de inzet voor een andere politiek en wie daar omheen gaat of 
haar afzwakt, ontneemt de mensen het perspectief om met succes 
tegen het CDA op te treden. 
Wie die inzet voor een andere politiek wèl wil, moet daaruit bij 
deze verkiezingen ook de consequentie trekken door de CPN te 
versterken, als een voorwaarde om rechts terug te dringen en 
nieuwe regeringscombinaties waarin het CDA de werkelijke macht 
uitoefent, onmogelijk maken. 

ROEL WALRAVEN 
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Vrouwen vooruit met de CPN 
Met de verkiezingen in het vooruitzicht is ook voor de vrouwen in 
Nederland de tijd gekomen om de balans op te maken van bijna 
vier jaar regering-Den Uyl. Het gaat daarbij om een beoordeling 
van de politiek die door de regering gevoerd is en wordt. De be
langrijkste graadmeter van de politieke wil van de bevolking ligt 
niet in het hanteren van het rode potlood, maar in de eisen zoals 
die op vele terreinen door actieve mensen geforumuleerd zijn. 
Bij het beoordelen van de Den Uyl-Van Agt-combinatie is het van 
belang om even terug te blikken op de verwachtingen die er van 
deze combinatie bestonden onder de bevolking en op de achter
gronden van waaruit hun beleid beoordeeld moet worden. 
Evenals vele anderen hadden ook grote groepen vrouwen van de 
regering-Den Uyl een progressieve politiek verwacht, althans 
- progressiever dan die van de regering BiesheuveL 
Onder het Biesheuvel-bewind begon de beweging voor !egalisering 
van de abortus op gang te komen. Ook andere vrouwenrechten 
waren aan de orde: in verschillende steden werden eisen gesteld 
voor goede en betaalbare kinderopvang en werd er een rijksregeling 
gevraagd, omdat de financiën van de gemeenten ontoereikend zijn 
om alle kinderopvang te subsidiëren. 
In de beweging rondom onderwijs, welzijnswerk en gezondheids
zorg speelden vrouwen een belangrijke rol. Tegelijkertijd werden 
door de werkende vrouwen eisen geformuleerd voor een verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen en voor het opheffen van 
de discriminatie op sociaal, juridisch en fiscaal terrein. 
De actie op al deze punten heeft de afgelopen jaren veel resultaten 
opgeleverd. De hoogconjunctuur in de jaren '60 gaf daartoe een 
belangrijke stoot. Vrouwen werden gestimuleerd om een beroep te 
gaan uitoefenen, om een goede beroepsopleiding te volgen- kort
om: om volop aan het maatschappelijk leven deel te nemen. 
Onder invloed hiervan is de opleidingsgraad van vrouwen toege
nomen en is mede hierdoor, maar vooral ook door de steeds 
toenemende lasten, het aandeel van de gehuwde vrouwen in het 
arbeidsproces sterk toegenomen. 
In die tijd hebben vrouwen ook geleerd voor hun rechten op te 
komen. Ze zijn zich bewust geworden van de belangrijke maat
schappelijke functie die ze vervullen en van de rechten die ze 
daaraan moeten en kunnen ontlenen. Dat is een ontwikkeling die 
niet te keren valt. E!" heeft een ingrijpende wijziging plaatsge
vonden in de positie van de vrouwen en in het denken over 
vrouwenemanopaue. 
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De herhaalde verwoede pogingen van met name katholieke patri
archen (Romme) om vrouwen rechteloos te houden, zijn niet 
bestand gebleken tegen de maatschappelijke ontwikkeling. En 
hoewel er van die kant nog steeds en opnieuw reactionaire opvat
tingen over vrouwen op de markt gebracht worden, waardoor veel 
mensen misleid worden en waardoor de vooruitgang ernstig 
belemmerd wordt, zijn ze niet in staat gebleken om vooruitgang te 
beletten. 
Daarvoor zijn de tegenkrachten te sterk. 
Vanuit deze achtergrond moet de politiek van het kabinet-Den Uyl 
bekeken worden. De vooruitgang zet zich onverbiddelijk door en er 
is een regering nodig die verdere positieve verbeteringen stimuleert 
in plaats van die tegen te werken. De regering-Biesheuvel belem
merde die vooruitgang en moest verdwijnen. Laten we nagaan of de 
rooms-rode-coalitie onder leiding van Den Uyl het beter gedaan 
heeft. 

In de afgelopen regeerperiode werd het recht van vrouwen op 
gelijke beloning wettelijk vastgelegd. Er kwam een ontslagverbod 
voor vrouwen bij huwelijk en zwangerschap. Het recht op WWV
uitkering voor gehuwde vrouwen werd verruimd. In de Tweede 
Kamer is een wetsontwerp aangenomen dat een belangrijke ver
betering inhoudt. (Over de verwerping in de Eerste Kamer straks 
meer). 
Al deze verbeteringen zijn echter eerder ondanks, dan dankzij deze 
regering tot stand gekomen. Voor elke positieverbetering - hoe 
minimaal ook - was een hard en langdurig optreden nodig van de 
vrouwen zelf en van de vooruitstrevende krachten (de CPN, PvdA
afdelingen, vakbeweging) waar de vrouwen op kunnen rekenen. 
Tegenover de verbeteringen die tot stand zijn gekomen, staat een 
lange rij verslechteringen en passen-op-de-plaats. Zo zijn bijv. ook 
onder het kabinet Den Uyl alle sociale wetten gestart met aparte 
regels voor (gehuwde) vrouwen. Zoals de AAW die een uitkering 
garandeert aan zelfstandigen in geval van invaliditeit. Voor 
vrouwen is die regeling enkele jaren uitgesteld. 
De nog bestaande discriminatie in sociale en fiscale wetgeving 
hangt samen met het feit dat gehuwde vrouwen nog steeds als aan
hangsel van hun echtgenoot beschouwd worden, dat ze in feite 
tweederangsburgers zijn. 
Er zijn helaas nog te veel voorbeelden hiervan om ze allemaal op te 
noemen. Enkele ervan zijn: het feit dat gehuwde vrouwen pas 
AOW krijgen als haar man 65 jaar oud is; dat gehuwde vrouwen 
erg veel belasting moeten betalen, waardoor zwart - en daarmee 
onzeker - werk nog steeds voorkomt. 
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(Zie hiervoor bijvoorbeeld de congresbrochure van de NVB 'Voor 
gelijke rechten, werk en vrede'). 
Onder het mom van geldgebrek en crisis worden door deze regering 
een aantal noodzakelijke verbeteringen in de positie van vrouwen 
tegengehouden en worden zelfs pogingen ondernomen om ver
worvenheden terug te draaien. Zoals het geval is met de voorstellen 
van Menens en Meyer m.b.t. de alimentatieregeling. 
De verslechteringen die de laatste tijd in de positie van de vrouw 
plaatsvonden, worden vooral veroorzaakt door de bezuiningings- en 
afbraakpolitiek van de regering en de winsthonger van de onder
nemers. 
Daarmee is opnieuw duidelijk geworden dat een positieverbetering 
van vrouwen ten opzichte van mannen, d.w.z. opheffing van de 
discriminatie, bij lange na geen garantie biedt voor een absolute 
positieverbetering. 
Je kan het ook zo formuleren: de loonstrijd van de vrouwen houdt 
niet op, zodra er een 'Wet gelijk loon voor vrouwen' tot stand is 
gebracht. 
Natuurlijk is deze wet uiterst belangrijk, ze biedt ook een hulp
middel om gelijke beloning in de praktijk doorgevoerd te krijgen. 
Maar afgezien van het feit dat de wet erg onvolmaakt is, biedt ze 
de vrouwen geen zekerheid op een rechtvaardig loon in een tijd 
waarin alle lonen bevroren worden. 
Evenmin biedt een verbod-op-ontslag-bij-huwelijk-en-zwanger
schap aan vrouwen de zekerheid dat ze niet ontslagen kunnen 
worden. Momenteel krijgen vrouwen met onslag te maken om 
velerlei andere redenen. 
Zoals door sluiting van confectiebedrijven in Nederland - omdat 
de confectie-industrie met behulp van 'ontwikkelingshulp' over
geplant wordt naar de derde wereld. 
Of door de ontslagen die de bezuiningings- en afbraakpolitiek van 
de regering met zich meebrengt. En dat treft juist die sectoren 
waarin veel vrouwen werkzaam zijn: gezondheidszorg, bejaarden
zorg, gezinszorg, wijkverpleging, onderwijs, welzijnswerk. Niet 
alleen wordt daardoor de werkgelegenheid voor vrouwen ernstig 
aangetast, maar ook worden door deze politiek een aantal 
voorzieningen bedreigd die noodzakelijk zijn voor positieverbete
ring van de vrouw. Denk bv. aan de kinderdagverblijven en aan de 
peuteropvang die vaak in club- en buurthuizen georganiseerd 
wordt. 
Een schrijnend voorbeeld van de werkgelegenheidspolitiek van de 
regering zien we bij de vrouwen in de nieuwe buitenwijken, in 
nieuwbouwwijken als de Bijlmermeer, Purmerend. 
Veel vrouwen daar willen buitenshuis werken. Ofwel om de hoge 
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huren te kunnen bekostigen, ofwel omdat ze een opleiding hebben 
waarmee ze wat willen doen. Maar wat blijkt - er is geen 
mogelijkheid voor kinderopvang, er is geen werk in de buurt en het 
openbaar vervoer is vaak ontoereikend. 
En dan zien we dat vrouwen met bv. een middelbare 
schoolopleiding dolgelukkig zijn als ze ergens als verkoopster 
kunnen gaan werken, of zelfs maar vrijwilligerswerk kunnen doen 
in de buurt - waardoor beroepskrachten niet aan bod komen. Dat 
vrouwen geïsoleerd worden, de ene hobby na de andere 
uitproberen om een zinvolleven te leiden. 
Bij de bouw van nieuwe wijken moet rekening gehouden worden 
met de vrouwen. Moet ruimte uitgetrokken worden voor de bouw 
van kinderdagverblijven. En dan niet een ruimte in een oude 
schuur. Veel mensen gaan er nog min of meer van uit, dat 
kinderopvang een zaak is van het opsnorren van een ruimte en het 
vinden van een toezichthoudende volwassene. Maar kinderopvang 
vereist iets anders: een grote lichte ruimte met geschoolde leidsters. 
Het rijk moet daar de voorwaarden voor scheppen. Moet in de 
begroting ruimte maken voor de aanbouw, het op peil houden en 
de uitbouw van voorzieningen voor kinderopvang. 
We moeten ook niet vergeten, dat de discriminatie van gehuwde 
vrouwen in de fiscale wetgeving een grote belemmering vormt voor 
vrouwen om buitenshuis te gaan werken. 
Van het inkomen van de gehuwde werkende vrouwen gaat een 
groot deel naar de fiscus, een groot deel naar de kinderdagver
blijven en voor het gezin blijft er maar weinig over. Bepaald geen 
aanmoediging om een beroep te leren en uit te blijven oefenen, 
bepaald geen aanmoediging om volwaardig deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven, ook het arbeidsproces. 

Kinderopvang 

Die kinderopvang is overigens een apart probleem. Al jarenlang 
hebben de vrouwen actie gevoerd voor goede en betaalbare kinder
opvang met een goede rechtspositie voor de leidsters. Tot nu toe 
zijn de mogelijkheden voor kinderopvanjl sterk afhankelijk van de 
willekeur en/ of financiële draagkracht van de gemeenten. In 
sommige steden, bv. Amsterdam, is er van gemeentezijde subsidie 
verstrekt - echter logischerwijs wèl met de bepaling dat de 
gemeente dat niet kan blijven doen, omdat de financiële ruimte 
hiervoor te klein is. 
Toen dan ook eind vorig jaar geruchten de ronde deden over een 
rijkssubsidieregeling, waren alle betrokkenen erg benieuwd. De 
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officieuze voorstellen maakten echter duidelijk dat er een 
ontoelaatbare ouderbijdrage in de regeling was opgenomen: 
f360,- voor een gezin waarvan het netto-inkomen ruim 2000 
gulden per maand bedraagt. 
Onder druk van de protesten hiertegen, is er dan begin van dit jaar 
een verbeterd officieel voorstel gekomen. De ouderbijdrage-rege
ling is hierin iets gunstiger. Maar verder is het voorstel niet veel 
meer dan een bevestiging van de bestaande situatie. D.w.z. er is 
geen enkele voorwaarde geschapen voor uitbouw, onderhoud en 
vernieuwing van de voorzieningen voor kinderdagverblijven. 
Bovendien worden maatschappelijk-werkers en huishoudelijk 
personeel die aan de kinderdagverblijven verbonden zijn, niet 
gesubsidieerd. Dit betekent ongetwijfeld een taakverzwaring voor 
het personeel. Temeer omdat de leidsters ook geacht worden steeds 
opnieuw de ouderbijdrage zèlf te berekenen. Dat dit de kwaliteit 
van de kinderopvang niet ten goede zal komen, is duidelijk. En 
dan hebben we het nog niet eens gehad over de ellenlange wacht
lijsten die er voor kinderdagverblijven bestaan. 
De crisis treft niet alleen de werkende vrouwen. Ook de huis
vrouwen- en die zijn nog steeds in de meerderheid- krijgen de 
gevolgen van de crisis in z'n volle omvang te verduren. 'Alleen al 
het doen van de wekelijkse inkopen vraagt bij de huidige prijzen
dans zoveel concentratie en onderscheidingsvermogen dat het werk 
van de huisvrouw als een hoog beroep gekwalificeerd moet 
worden', zo schreef Q. M. van Bijsterveld in een proefschrift 
getiteld: 'Een sociale voorziening en haar cliënten'. 
Als de lonen aan banden gelegd worden en de prijzen niet, dan 
zijn de huisvrouwen de eersten die dat merken. Zij moeten immers 
de gezinsuitgaven doen en zorgen dat het levenspeil van het gezin 
gehandhaafd blijft. 
In alle winkels en warenhuizen kan men de vrouwen dan ook horen 
schelden op de stijgende prijzen en de veel te lage lonen. 
Te vaak blijft het bij onvrede. Voor huisvrouwen die in de 
maatschappij een geïsoleerde positie innemen en die traditioneel 
weinig kansen gekregen hebben om zich sociaal en politiek te 
ontwikkelen, doet de 'grote politiek' zich vaak voor als iets waarop 
de 'gewone vrouw' geen invloed kan hebben. 
'Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje' 
en 'of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt ... ' zijn 
vaak de termen waarin h~t politieke en maatschappelijke gebeuren 
gevat wordt. 
Het is uiterst belangrijk dat ook deze vrouwen in het maatschappe
lijke gebeuren betrokken worden, dat ze zich mengen in de strijd 
voor prijscompensatie en loonsverhoging; dat ze zich mengen in de 
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strijd voor vrede en veiligheid en dat ze ook bij de komende ver
kiezingen bewust hun stem uitbrengen. 

Goed dat de NVB er is 

Als we al deze problemen bekijken, mogen we ons gelukkig prijzen 
dat er in Nederland een politiek ontwikkelde vrouwenorganisatie, 
de NVB, bestaat die kan bogen op actie-ervaring en politiek inzicht 
van ruim dertig jaar, en die op grond daarvan een belangrijke rol 
speelt in de bewustwording van de vrouwen en perspectief kan 
bieden op vooruitgang in positie. 
De communistische vrouwen die in de NVB zijn georganiseerd 
weten keer op keer wegen aan te geven om de vaak ingewikkelde 
problemen op te lossen. 
Aan de recente succesvolle loonacties hebben vele vrouwen deelge
nomen. Dat is echter niet vanzelf gebeurd. 
Waar andere vrouwenorganisaties aanpassing aan de crisis ('verde
ling van de armoede') strijd voor prijsverlaging en loonsverhoging 
bestempelen als niet tot het gebied van de vrouwenstrijd behorend, 
dan wel het belang van de loonstrijd onderschatten, heeft de NVB 
voortdurend deze beweging gestimuleerd. Naast het voortdurend 
werken in buurten en bedrijven werd ook de verontwaardiging van 
de vrouwen in korte bezettingen naar voren gebracht. De eerste 
bezettingen hadden betrekking op de kwalijk stijgende koffie
prijzen en vonden plaats bij de 'Nederlandsche Vereeniging van 
Koffi~handelaren' in Amsterdam en het kantoor van Van Nelle in 
Rotterdam. Ook werd in Utrecht bij herhaling het kantoor van de 
DE-directie bestookt. 
In Den Haag werd het VNO-kantoor met een bezetting vereerd 
op 10 februari in de hitte van de loonstrijd. 
De communisten kunnen duidelijk maken dat de crisis en de 
massale werkloosheid geen noodlot zijn. Er is geen tekort aan werk. 
De maatschappij schreeuwt werkelijk om verandering. Want wat te 
denken van de absurditeit dat aan de ene kant mensen ziek worden 
door een teveel aan werk, ziek worden door gedwongen overuren, 
ploegendienst en taakverzwaring, terwijl aan de andere kant 
mensen ziek worden door een tekort aan werk en door de onmoge
lijkheid om zich volgens eigen wensen en capaciteiten maatschap
pelijk nuttig te maken. 
Om de collectieve voorzieningen in het sociale vlak te verbeteren, 
moet de collectieve voorziening in het a-sociale vlak (de bewa
pening) beperkt worden. En zo is het ook. De keus tussen sociale 
voorzieningen en vooruitgang enerzijds en redeloze opvoering van 
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de bewapening is ook simpel. Maar de uitvoering van de gedane 
keus is ingewikkeld en daarom zijn er ook communisten nodig om 
hun bijdrage te leveren aan de uitwerking van een vooruitstrevende 
politiek, gericht op vooruitgang en vrede. 

Toenemende bewustwording 

Er is sprake van een toenemende bewustwording onder de vrouwen. 
Daar is bv. het feit dat voor het eerst in de geschiedenis van de 
Nederlandse vakbeweging 10% van het aantal NVV-leden vrouwen 
zijn. Weliswaar is dat- gezien het feit dat vrouwen een kwart van 
de beroepsbevolking uitmaken nog erg laag. Maar als we weten, dat 
het percentage vrouwelijke leden vanaf de oprichting van het NVV 
in 1906 tot voor kort nooit boven de 51f2 procent uitkwam, is het 
toch een opmerkelijke zaak. In 1971 waren ruim 30.000 vrouwen in 
het NVV georganiseerd- eind 1975 waren dat er 70.000. En dat in 
een tijd van massale werkloosheid, waarbij alles erop gericht is om 
de vrouwen te laten berusten. Ook in de strijd van de vakbeweging 
in de bedrijven hebben vrouwen van zich doen spreken. Met name 
in de bedrijfsbezettingen voor behoud van de werkgelegenheid. 
Vrouwen hebben daar ook belangrijke functies vervuld in de actie
leidingen. (Crossland-Filters; Pfaffen; Dam Chips; Coruwener; 
RIA). 

Abortusstrijd is eenheid tegen Van Agt 

De politieke bewustwording van vrouwen de laatste tijd blijkt niet 
in de laatste plaats uit de ontwikkeling van de beweging voor 
!egalisering van de abortus. Deze beweging is van een aanvankelijk 
wat vaag geheel van vrouwen( organisaties) van allerlei pluimage uit
gegroeid tot een brede progressieve beweging van vrouwen, die van 
doorslaggevende betekenis is in de strijd tegen de reactie. En dat is 
een historische gebeurtenis. De leuzen op de massale demonstratie 
in Amsterdam 'Haya door de plee' en 'Van Agt in de WW' 
brengen tot uitdrukking dat een toenemend aantal vrouwen NEE 
zegt tegen CDA en VVD. 
De vrouwen hebben hun tegenstanders leren kennen en inzicht 
gekregen in hun gedragingen, ze hebben ook hun bondgenoten 
leren kennen. 
Het optreden van de NVB in deze beweging - met de commu
nistische vrouwen aan dekop-is van het grootste belang geweest. 
Dit kan met twee punten geïllustreerd worden: 
a. In de politieke praktijk is de noodzaak aangetoond van een zelf 
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standige vrouwenorganisatie. De praktisch-politieke betekenis is 
duidelijk geworden van een brede beweging van progressieve 
vrouwen die op basis van eigen belangen en politieke inzichten 
deelneemt aan de maatschappelijke strijd. 
Deze beweging onder vrouwen moet versterkt worden. Daarbij kan 
de NVB met haar lange strijdervaring initiatieven nemen en de 
perspectieven op en wegen tot verandering aangeven. 
Deze beweging moet ook op de been gehouden worden in acties 
voor andere belangrijke zaken, zoals een goede regeling voor de 
kinderopvang en het uit de weg ruimen van de discriminatie van 
vrouwen. 
Verder zal deze beweging ook de strijd moeten voeren voor het 
terugdringen van de bewapeningsuitgaven, voor een politiek van 
vrede en veiligheid. Want ook dat is een vrouwenbelang. Traditio
neel hebben vrouwen een grote rol gespeeld in de strijd voor de 
vrede. In de periode rond de Tweede Wereldoorlog is dit duidelijk 
gebleken. En ook nu spelen vrouwen een belangrijke rol in de strijd 
tegen heroprukking van het fascisme. 
b. Verder heeft de abortusbeweging het bankroet aangetoond van 
het a-politieke feminisme - dat de vrouwenstrijd willosrukken uit 
de algemene strijd van de werkende bevolking. Of dat bv. het 
'vrouwen-stemmen-vrouwen' propageert. Gebleken is dat de keus 
tussen Dries, Hans enJoop even vals is als de keus tussen Hannie, 
Haya en Ien. Het gaat niet om een keus tussen personen of tussen 
geslachten van personen, maar om de keus voor of tegen een voor
uitstrevende politiek. En de communistische vrouwen hebben van 
begin af aan de abortuskwestie in politiek verband en in een 
politiek perspectief geplaatst. il hebben zich terecht niet roerloos 
en willoos laten meedrijven op de 'tweede feministische golf'. Clara 
iltkin gaf de basis van deze politiek duidelijk weer met de 
volgende woorden: 
'Natuurlijk is iedere stap naar zelfstandigheid van de burgerlijke 
vrouwen een stap vooruit. Maar de erkenning van dit feit mag er 
niet toe leiden, dat de politiek ontwikkelde vrouwenbeweging de 
onzekere, onhandige en tastende schreden van de burgerlijke 
vrouwenstrijdsters meedoet of de betekenis ervan al te veel 
overschat'. (Uit: 'Nur mit der proletarischen Frau wird der Sozia
lismus siegen'). 

Gezamenlijke strijd 

Meer dan ooit is de laatste tijd weer dutdelijk geworden hoezeer de 
strzjd voor volledige gelijkberechtiging van de vrouw als staats
burgeres, als arbeidster en mens, onderdeel is van de algemene 
democratische beweging. 
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De abortusstrijd staat niet op zichzelf. Dat geldt zowel voor de 
strijd die door Van Agt gevoerd wordt tégen de rechten van de 
vrouw, als voor de strijd die tégen Van Agt gevoerd wordt voóf de 
rechten van de vrouw. 
Het optreden van Van Agt is onderdeel van een politiek die zich 
tegen de mensenrechten keert. Een politiek die gebaseerd is op de 
Romme-traditie van gezond-gezin-gezond-volk, koloniale onder
drukking en het arm-en-dom-houden van de werkende bevolking. 
Een politiek die misdadigers als Menten dekt. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest sluwe demagogie. 
Vrouwen die voor hun recht op abortus opkomen worden voorge
steld als misdadigsters, terwijl toch bekend is dat zij abortus als 
uiterste middel zien en niet als een pretje. Vrouwen die hun 
kinderen naar een kinderdagverblijf brengen worden als ontaarde 
moeders voorgesteld. 
Het is overduidelijk: Van Agt en vrouwenrechten zijn water en 
vuur. 
De vrouwen zien dit in en zullen daaruit ook de consequentie 
moeten trekken, dat er een regering zonder Van Agt moet komen. 
Van Agt eruit, de CPN erin. 
Een regering van vooruitstrevende eenheid - dat is ook de enige 
manier om volledige bevrijding van de vrouw te verwerkelijken. In 
PvdA-kringen hoort men nog al eens dat dat niet 'realistisch' zou 
zijn. Maar wie een regering met de CDA erin als enige 'realisme' 
ziet, zal het met het realisme van de vrouwenbevrijding ook niet zo 
nauw nemen. 
Kenmerkend voor de rechtse partijen is, dat gelijkberechtiging 
slechts toegestaan wordt als het voor het kapitaal nuttig is. In de 
jaren '60 werden vrouwen in staat gesteld om een beroepsopleiding 
te volgen en werden er - zij het minimaal - voorzieningen 
geschapen om vrouwen in staat te stellen om een beroep uit te 
oefenen. Zodra er echter een crisis optreedt, probeert men deze op 
de werkende bevolking af te wentelen, en wordt er een 'ethisch 
reveil' afgeroepen als poging om de rechten van de vrouwen en van 
de rest van de bevolking terug te dringen. 
Ook de VVD- die toch vanuit haar liberale beginselen de burger
lijke democratische rechten voor vrouwen zou moeten verdedigen -
blijkt dan opeens last van een 'geweten' te hebben, en plaatst zich 
tegenover de vrouwen. 
Voor de rechtse en half-rechtse partijen blijft een emancipatie-be
leid een gelegenheidspo!itiek. 

Voor de CPN is de strijd voor vrouwenrechten beslist géén gelegen
heidspolitiek, maar is zij onderdeel van een consequent optreden 
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voor de rechten en belangen van de hele werkende bevolking. En 
dat is ook herhaaldelijk in de praktijk gebleken. 
Waar de liberale VVD de burgerlijk-democratische rechten laat 
vallen, treedt de CPN op als verdedigster ervan. 
En waar communisten bestuursverantwoordelijkheid hebben, wordt 
geprobeerd een vooruitstrevend beleid tot stand te brengen- waar
door ook een positieverbetering van vrouwen tot stand komt. De 
perspectieven daarvan komen bv. naar voren in Amsterdam in het 
onderwijsbeleid. Daarin wordt niet alleen gewerkt aan gelijke 
kansen voor vrouwen in het onderwijs, maar ook wordt geprobeerd 
de arbeidspositie van het voor een groot deel vrouwelijk personeel 
veilig te stellen. Dit beleid wordt gevoerd door een communistische 
wethouder met steun van de Amsterdamse bevolking. 
Uit dit alles blijkt dat alleen een consequent-vooruitstrevende be
weging in staat zal zijn om de vrouwenbevrijding tot stand te 
brengen. En daarom is het ook de taak en de plicht van de commu
nisten om dat te doen. 
Burgerlijke feministen zijn hiertoe niet in staat. Als zouden ze de 
arbeidersvrouwen willen bevrijden, ze zouden het niet kunnen! Ze 
zijn niet in staat om de nieuwe problemen en tegenstellingen die er 
ontstaan tussen de kapitalistische maatschappij enerzijds en de 
sociale en juridische gelijkstelling van vrouwen anderzijds, te 
begrijpen - laat staan tot een oplossing te brengen. 
En deze problemen doen zich momenteellevensgroot voor. Denk 
bv. aan de toename van part-time arbeid en de invloed daarvan op 
de loonontwikkeling; denk aan de toenemende wens van de 
gehuwde vrouwen om aan het arbeidsproces deel te nemen en de 
vele voorzieningen voor kinderopvang die daarvoor nodig zijn. 
Dit zijn voorbeelden van ingrijpende veranderingen waarvoor we 
een oplossing moeten vinden en uitwerken. 
Dat kan niet zonder de communisten. Dat kan ook niet zonder de 
vrouwen er zèlf bij te betrekken. Het politieke inzicht waarmee de 
abortusstrijd gevoerd wordt, wijst op vooruitgang in de positie van 
de vrouw en wijst ook op de doorwerking van de opvattingen en 
inzichten van de CPN onder de vrouwen. 

Elll IZEBOUD 
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Stakingsbeweging wijst weg naar 
andere regeringspolitiek 

Een van de belangrijkste feiten in de strijd voor de prijscompensatie, 
zoals die de afgelopen weken is gevoerd, was wel de doorbraak in de 
redenering van de ondernemers en de rechtse partijen, dat er 
gematigd moet worden ten behoeve van de werkgelegenheid. Een 
redenering ook, die gesteund werd door de regering-Den Uyl-Van 
Agt, die steeds is opgetreden als pleitbezorger van de ondernemers. 
Ook bepaalde figuren in de toppen van de PvdA en de vakbeweging 
stelden zich op dit ondernemersstandpunt. Deze redenering is steeds 
in taaie overtuigingsarbeid door de CPN en de communisten in de 
vakbeweging bestreden. Alle andere partijen werden niet moe, de 
argumenten van de CPN, dat juist in crisistijd opgetreden moet 
worden voor de verdediging van het levenspeil, voor het behoud van 
de koopkracht, omdat juist daarmee een bijdrage geleverd kan 
worden aan de verbetering :van de nationale economie, te bestrijden. 
Steeds weer werd er gezegd dat de standpunten van de CPN niet 
reëel waren en 'te simpel'. 
Het begon allemaal met de zgn. oliecrisis, waarbij de CPN als enige 
partij inging tegen de matigingscampagne; daarna verscheen de 
oproep van het partijbestuur, 'Smeedt de eenheid, bestrijdt de 
crisis'; tijdens de afkondiging van de looningreep van de regering 
verscheen 'Feiten en Verzinsels' en laatst nog de oproep vanaf de 
Nationale Conferentie aan de bevolking van ons land, actief op te 
treden voor de verdediging van het levenspeil. Nu zijn, door de 
geweldige resultaten van de stakingsactie, de argumenten keiharde 
realiteit geworden! Door deze stakingsactie is dan ook de 
ondernemers de pas afgesneden bij het streven hun politiek van 
aantasting van de koopkracht voort te zetten. Het is een onnationale 
politiek, niet gericht op de nationale belangen, maar op de belangen 
van de multinationals, die enerzijds hun winsten met de dag zien 
stijgen en anderzijds dreigen met massa-ontslag. Deze politiek nu is 
doorbroken, doordat de strijd op het loonfront in het teken stond 
van de verdediging van het levenspeil en het behoud van de 
werkgelegenheid! 
Dit naast de directe resultaten, de politieke overwinning op al 
diegenen die de ondernemersredenering aan hingen. Een nederlaag 
dus ook voor de groep-Den Uyl in de PvdA. Den Uyl, wiens regeren 
mogelijk gemaakt was door diezelfde massabeweging die indertijd 
Biesheuvel de laan uit stuurde, poogde de vakbeweging voor steun 
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aan zijn regeringspolitiek in te lijven. Maar dit is mislukt, want na 
eerst op het PvdA-congres zijn solidariteit met de vakbeweging te 
betuigen, liet Den Uyl tijdens de acties zijn ware gezicht zien en 
koos voor de ondernemers en hun rechtse politiek. Want, zo 
verklaarde Den Uyl, de Utrechtse rechter had gelijk dat de stakingen 
schadelijk waren, het ging maar om tienden van procenten. Den Uyl 
koos hiermee de houding van voor Van Agt en tegen de arbeiders en 
hun vakorganisaties. 

Regering-Den Uyl/Van Agt op de bres voor ondernemers 

Dat de acties nu plaats vonden en niet vorig jaar, had duidelijk te 
maken met de verkiezingen. Want wat was de toestand? 
Aangewakkerd door het beleid regering-Den Uyl!Van Agt met haar 
looningrepen, werden de ondernemers met de dag brutaler. Hierbij 
is het nuttig even een uitspraak van het PvclA-Tweedekamerlid 
Dolman in herinnering te roepen bij de afkondiging van de 
looningreep in juli vorig jaar. Dolman stelde toen, dat hij geen 
bezwaar had tegen die looningreep. Het leek hem wel verstandig de 
arbeiders in 1977 een loonsverhoging te geven; hij zag daar 
duidelijk goede verkiezingspropaganda in! Den Uyl had dit 
blijkbaar goed in zijn oren geknoopt. 
Daarom werd er geen nieuwe loonmaatregel afgekondigd en mocht 
de vakbeweging onderhandelen binnen de marge van het regerings
beleid, de 1 %-operatie, zoals later uit een interview met Den Uyl in 
het VNO-blad De Onderneming bleek. Daarom ook kreeg de 
regering opnieuw de gelegenheid in te grijpen, wat mede door de 
hoog oplopende tegenstellingen binnen het kabinet niet lukte. Toen 
het steeds duidelijker werd, dat de werkers in de bedrijven in staking 
zouden gaan voor het behoud van de prijscompensatie, kwam AR
minister Boersma op de proppen met de zoveelste inmenging in de 
lonen ten gunste van de ondernemers. Hij had daartoe in een 
regeringsla enige spaarpotjes met inhoud gevonden en nodigde 
ondernemers en vakbeweging uit voor een gesprek. Ook in het door 
de VVD verlangde spoeddebat in de Tweede Kamer, wilde Boersma 
niet ingaan op de eis van de CPN-fractie, dat de regering zich van 
elke inmenging zou onthouden. Boersma wenste een achterdeur 
open te houden om de ondernemers de helpende hand te reiken. 

Beruchte ontwerp-anti-stakingswet van stal gehaald 

Nadat de regering geen kans gezien had in de lonen in te grijpen, 
grepen de ondernemers naar een oud middel, de rechter. Hiertegen 
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werden de Voedingsbonden FNV door de zuivelondernemers voor 
de Utrechtse rechter Van Dijk gedaagd. Met een beroep op de 
beruchte ontwerp anti-stakingswet van Roolvink, verbood de 
Utrechtse rechter de voedingsbonden de stakingen in de zuivel
industrie uit te roepen. In een tijdsbestek van enkele uren was het 
vonnis geveld, terwijl als het gaat om een uitspraak in de Lockheed
affaire of de kwestie-Menten er een onderzoek van maanden nodig 
wordt geacht. Hier is duidelijk, zoals ook de voorzitter van de 
Voedingsbonden FNV, C. Schelling het noemde, sprake van klasse
justitie! In zijn uitspraak beriep de rechter zich op de ontwerp anti
stakingswet, die allang onder druk van massale protesten naar de 
ijskast verwezen was. Ook de verklaring van een groot aantal juristen 
bewees dit nog eens. Toen de Voedingsbonden FNV dan ook voor de 
derde keer voor de rechter werden gedaagd bleven zij thuis, omdat 
de uitspraak bij voorbaat vaststond en in het voordeel van de onder
nemers zou uitvallen, wat ook later in de uitspraak bevestigd werd. 
Tijdens de interpellatie van de CPN-fractie in de Tweede Kamer 
werd dan ook de intrekking van dit wetsontwerp geëist. De regering
Den Uyl, die zo hoog opgeeft van de rechten van de mens, heeft 
blijkbaar lak aan de rechten van de arbeiders in eigen land en had tot 
op heden de ontwerp anti-stakingswet niet ingetrokken. Ook het 
Europees Handvest waarin het stakingsrecht staat vermeld, is door de 
Nederlandse regering niet ondertekend. Onder grote druk was Van 
Agt tijdens de CPN-interpellatie gedwongen toe te zeggen dat het 
wetsontwerp op korte termijn zou worden ingetrokken. 
Ook deze intimidatiepoging van de ondernemers om de beweging 
voor de prijscompensatie lam te leggen, mocht niet baten. Want hier 
tegenover stond de enorme eensgezindheid en vastberadenheid 
waarmee de Nederlandse arbeidersklasse de strijd aanbond. De 
tussentijdse pogingen om de strijd in te dammen, konden deze 
eenheid niet verbreken. Ook niet de poging van Den Uyl zelf, toen 
hij na het Haagse Protocol opperde dat de arbeiders maar genoegen 
moesten nemen met llh%. Hiermee ging hij zelfs tegen zijn eigen 
beleid in! 

Lanser als stakingsbreker 

Ook de als splijtzwam opererende CNV-top kon ondanks talloze 
pogingen daartoe de eenheid niet stuk krijgen. Steeds opnieuw stak 
Lanser - waarvan later bleek dat hij adviseur bij de OGEM en de 
ABN was- ondernemersbaas Van Veen de helpende hand toe. De 
rol van stakingsbreker door de CNV-leiding was hiermee opnieuw 
een feit. Lanser trachtte zijn adviseurschap goed te praten met de 
redenering dat de CNV-ideologie wel bij de ondernemers aansprak! 
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Dat dit optreden van Lanser c.s. bij de leden van het CNV niet in 
goede aarde viel, bleek wel uit de eensgezindheid waarmee de CNV
leden in de bedrijven met hun mede-arbeiders deelnamen aan de 
stakingsacties. Vele CNV'ers trokken hieruit hun conclusie en 
stapten over naar de FNV-bonden. In het belang van de arbeiders
beweging zal het zijn wanneer deze splijtzwam verdwijnt en de 
eenheid zoals die zich op de bedrijven te zien heeft gegeven, wordt 
vastgelegd in de FNV-bonden. Dat is ook de eenheid van vak
beweging zoals die altijd door de communisten is voor gestaan, 
eenheid op basis van actie en strijd. Het zal er de komende tijd op 
aan komen op deze basis de FNV-bonden massaal te versterken. 
Daarbij is geen plaats voor Lanser, die op het CDA-congres op de 
voorste rij zit naast Van Agt en ondernemersbaas Van Veen! 

Doorbraak in speerpuntenplan 

De afgelopen maanden is in de discussies argument op argument 
gestapeld door strijdbare mensen om in tijd van crisis het levenspeil 
te verdedigen. Een discussie waarin behalve de CPN, alle andere 
partijen het af lieten weten en de arbeiders zich bij de argumenten 
van de communisten aansloten. Steeds opnieuw werden rechtse 
vakbondsbestuurders op de terugtocht gedwongen met hun 
inleveringstheorieën. Dit gebeurde in april 1976 met de nota Kok/ 
Spit, dit gebeurde in het najaar opnieuw, waar op regionale kader
vergaderingen de FNV -leiding door de vakbondsleden terug werd 
gestuurd met haar ideeën tot inlevering van de prijscompensatie. 
Dwars tegen de hele propagandamachine van de heersende klasse 
in, werd de discussie om op te treden voor de verdediging van het 
levenspeil voongezet. Nu zijn die argumenten het sterkst gebleken 
en zijn ze door eenheid van actie in werkelijkheid omgezet. Daar
door ook kon de FNV-leiding de actie niet meer ontlopen. De 
FNV-leiding kwam daanoe met een actieplan met zgn. speer
punten. Een plan waarin in eerste instantie de bedrijven met de 
meeste strijdervaring niet opgenomen waren. Amsterdam, waar 
afgelopen zomer grote acties zijn geweest in de bouw en in de 
haven, kwam bijvoorbeeld in het hele speerpuntenplan niet voor! 
Maar ook op dit punt moesten de rechtse vakbondsbestuurders 
terug. Want door het optreden van de kaders van de vakbeweging 
- waarin communistische vakbondsleden een belangrijke rol 
spelen - in de voorbereiding van de actie, wat geen kwestie van 
parolen vanuit vakhondskantoren is, maar een zaak is van discussie 
en ovenuiging, was de FNV -leiding gedwongen haar speerpunten 
te verleggen. Dit gebeurde o.a. in de havens, waar de vakbonds-
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kaders aangaven hoe de strijd gevoerd moest worden. Ook een 
belangrijke doorbraak in het speerpuntenplan was de massale 
demonstratie in Amsterdam-Noord aan de vooravond van de 
stakingsacties. Hiertoe werd door arbeiders van de grote scheeps
werven, VMF-bedrijven en de AKZO het werk neergelegd. 

Ambtenaren in conflict met regeringspolitiek 

Dat er verband is tussen de verkiezingen in mei a.s. en de stakings
acties kwam wel het duidelijkst tot uitdrukking in het optreden van 
de ambtenarenbonden binnen de FNV. Als het overheidspersoneel 
in actie komt .voor zijn belangen, is dat duidelijk gericht tegen het 
regeringsbeleid, omdat de regering nu eenmaal hun baas is. Het 
hele speerpuntenplan van het FNV was erop gericht, de regerings
politiek buiten schot te laten. En dat terwijl juist de politiek van de 
regering-Den Uyl-Van Agt ertoe had bijgedragen, dat de onder
nemers zo brutaal' in hun eisen geworden waren. De ABVA, de 
bond van overheidspersoneel, had ter ondersteuning van de acties 
van de ambtenaren een brochure uitgegeven, 'Strijd op twee 
fronten'. In deze brochure werd aangegeven dat de ambtenaren 
naast de strijd voor de prijscompensatie ook actie moesten voeren 
tegen de bezuinigingsplannen van de regering ten koste van de 
rechtspositie van het overheidspersoneel. Want de 1 %-operatie van 
de regeing bestaat voor een groot gedeelte uit bezuinigingen op de 
rechtspositie van de ambtenaren. Onder grote druk vanuit de be
volking heeft de regering al een aantal bezuinigingsmaatregelen 
opgeschoven tot na de verkiezingen. Naarmate het uur van de actie 
naderde, dreigde het 'tweede front' te verdwijnen, omdat dit niet 
in het FNV-beleid paste. De regering moest buiten schot gelaten 
worden! Maar toch heeft het overheidspersoneel in deze stakings
acties een belangrijke rol vervuld. De eensgezinde stakingen van 
het personeel bij de openbaar vervoersbedrijven in de grote steden 
waren hiervan het voorbeeld. Ook de deelname van de ambtenaten 
aan de massale betoging in Den Haag, ondanks alle intimidatie
pogingen die waren ondernomen, liet zien dat de strijdbereidheid 
van het overheidspersoneel enorm groot is. Dit moet een hele 
duidelijke waarschuwing zijn aan het adres van de regering-Den 
Uyl-Van Agt, dat de ambtenaren niet zullen pikken dat hun 
rechtspositie wordt aangetast en dat de FNV-eisen volledig in de 
trendberekening tot uitdrukking moeten komen. 

Eensgezinde en vastberaden actie 

De indrukwekkende stakingsbeweging kenmerkte zich door de enor-
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me eenheid en strijdvaardigheid van de Nederlandse werkers. Alreeds 
de eerste stakingsdag liet het beeld zien, dat de stakingsparalen van 
de vakbonden als één man opgevolgd werden. Ook de besluiten tot 
actie werden vrijwel unaniem genomen. Het was een uitgemaakte 
zaak voor de werkers, dat er opgetreden moest worden voor het 
behoud van de koopkracht. Hierop hadden de ondernemers niet 
gerekend en hiermee werden gelijktijdig al diegenen ontmaskerd, 
ook in kringen van de vakbondsleiding, die steeds opnieuw met 
hun beweringen dat er geen actiebereidheid zou zijn, een dam 
probeerden op te werpen tegen het daadwerkelijk optreden voor 
het behoud van de koopkracht. Tijdens de stakingsacties werd ook 
door verschillende vakbondsbestuurders erkend, dat vooral Zij die 
dagen veel geleerd hadden! Gelijktijdig werd hiermee afgerekend 
met bepaalde ondemocratische toestanden in de vakbeweging. 
Dat de stakingsactie het enig juiste antwoord was op de weiger
achtige houding van de ondernemers, bleek al na één week van 
actie. Toen al moesten de ondernemers toestemmen in een akkoord 
over de prijscompensatie; de 2% initiële loonsverbetering bleef 
toen nog een vraag. Het antwoord dat door de arbeiders en hun 
vakorganisaties is gegeven op het Haagse Protocol is ook het enig 
juiste geweest: de ondernemers verder op de terugtocht dwingen 
door uitbreiding en versterking van de actie! Uit de zeer vele 
solidariteitsacties - tot en met het personeel van de grote banken 
en de massale demonstraties in een aantal steden van ons land is 
wel de enorme zelfbewustheid van de bevolking gebleken, dat er 
nu opgetreden moest worden tegen de brutale ondernemerseisen. 
Op werkelijk massale wijze werd gehoor gegeven aan de oproepen 
van de vakorganisaties, het werk neer te leggen en mee te demon
streren voor de inwilliging van de eisen. Deze demonstraties, die in 
omvang de grootste waren sinds lange tijd, hebben ongetwijfeld 
de ondernemers en hun rechtse handlangers benauwde uurtjes 
bezorgd en er toe bijgedragen dat de eisen volledig werden inge
willigd. Op deze vastberaden eenheid van de arbeiders moesten de 
ondernemers hun tanden wel stukbijten! De vastberaden doorgang 
van de actie na het Haag~e Protocol liet ook zien, dat het niet 
alleen ging om tienden van procenten, zoals door bepaalde lieden 
werd voorgesteld, maar dat het ging om een doorbraak van de 
matigingspolitiek van loonbevriezing en aantasting van de 
koopkracht. 

De houding van Groenevelt 

Terwijl het voor iedereen duidelijk was, dat alleen de leden over de 
actie en het stoppen van de actie te beslissen hadden, kwam het 
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optreden van de leiding van de Industriebonden NVV /NKV dan 
ook vreemd over. Juist in de periode dat de eensgezindheid van de 
werkers afstraalde en het ondernemersfront aan alle kanten begon 
te scheuren, kwam de leiding van de Industriebonden NVV /NKV 
met het idee op de proppen, de stakingen op te schonen in 
afwachting van de resultaten van de onderhandelingen. Doordat de 
vraag, of de actie opgeschort zou moeten worden, onaangekondigd 
aan de stakers werd voorgelegd, pleegde de bondsleiding in feite 
een overval op de stakers. Zo kon het gebeuren dat bijvoorbeeld bij 
Calvé in Delft veel stakers, die vooraan in de actie stonden niet bij 
de stemming aanwezig waren. Ook werden nu plotseling de 
stemmen per concern of bedrijfstak bij elkaar geteld. Hierdoor 
moesten bijvoorbeeld de stakers bij Unilever Emery in Gouda het 
werk hervatten, terwijl zij zich in meerderheid hadden uitgesproken 
voor voortzetting van de actie! De arbeiders bij De Schelde in 
Vlissingen reageerden hierop met het antwoord dat zij niet door 
Prins en niet door Groenevelt aan het werk lieten sturen. Dat het 
juiste antwoord ook gegeven kon worden, bleek in de havens en de 
bouw waar als antwoord op de halsstarrige houding van de 
ondernemers de acties werden uitgebreid. Dit had tot onmiddellijk 
gevolg, dat de havenbaronnen en de bouwpatroons met toezeg
gingen over de brug moesten komen! 

Naar een progressieve regeringspolitiek 

Deze machtigste stakingsbeweging, die ons land sinds jaren kende, 
heeft bewezen waartoe de arbeidersklasse in staat is. De grote 
ondernemers en al degenen die hun pleitbezorgers waren hebben 
een gevoelige nederlaag geleden. Nadat al enkele grote onder
nemers in de metaal- en vervoerssector de eisen hadden ingewilligd, 
kwam als eerste grote bedrijfstak de bouw over de brug. Al snel ook 
moesten de havenbaronnen door de knieën, juist op de dag waarop 
de historische Februaristaking van 1941 tegen de jodenprograms en 
de uitzendingen naar Hitler-Duitsland, herdacht werd. Op veel 
vergaderingen is dan ook opgeroepen voor deelname aan de 
herdenking. 
Ook de kleine ondernemers in ons land en vooral die, welke gericht 
zijn op de Nederlands(} markt, zullen ervaren hebben, dat het zich 
richten naar de dictaten van het door de multinationals geleide 
VNO, een gevaarlijke politiek is. Dat is een politiek van het 
verrijken van de allergrootste concerns over de ruggen van de 
arbeiders en ten koste van de kleine ondernemingen. Voor een 
verandering in deze politiek is door de stakingsbeweging een weg 
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geopend, naar een nationale politiek gericht op de belangen van de 
werkende bevolking. Een politiek waarvoor de CPN steeds is opge
treden. Dit bevestigt nog weer eens, dat een progressieve regerings
politiek in ons land zonder de communisten niet mogelijk is. 
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Het CDA, Van Agt en Ethiek 
contra de Democratie 

Het is nog maar kon gelden dat op een bijeenkomst van de KVP, 
de AR en de CHU, het CDA werd uitgeroepen. 
Een groteske show, waar de hoofdrolspelers Aantjes, Andriessen en 
Steenkamp als 'the good, the bad and the ugly' elkaar met bijbel
teksten om de oren sloegen. 
Het canonieke taalgebruik bracht velen - vooral in gelovige 
kringen - op het dwaalspoor, als zou het hier gaan om de christe
lijke eenheid. Maar na de euforie van het waarnemen van de 
christelijke vlag in top, bleek alras dat een modderschuit vol 
reactionaire politiek van achter de horizon kwam aangevaren. 
Publikaties, vooral uit protestants-christelijke hoek, bevestigen in 
grote lijnen de conclusies waanoe de CPN was gekomen, toen er 
alleen nog maar over een CDA gepraat werd. Namelijk, dat het 
ging om een politieke formatie, gevormd naar analogie met de 
Westduiste CDU, nauw geliëerd aan Westduitse ka pitaalsgroepen, 
met als doel de economische, staatkundige en politieke aanpassing 
van ons land aan de Bondsrepubliek, met op langere termijn aan
sluiting en onderwerping aan West-Duitsland in Europees verband. 
In overheersende rooms-katholieke politieke kringen was en is men 
altijd op Duitsland georiënteerd geweest. Vóór de oorlog met de 
RK-Staatspartij, vanwaar via de Nederlandse Unie een rechte lijn 
loopt naar de KVP. 
Deze oriëntatie op Duitsland, het Duitse grootkapitaal wel te ver
staan, blijkt ook uit de houding tijdens de oorlog. In een interview 
in de NRC over de zaak-Menten, zegt mr. Rohling (na de oorlog 
raadsheer-commissaris en oud-lid van de KVP): 'afgezien van het 
episcopaat, kan ik geen politieke kopstukken aanwijzen, die in het 
verzet gezeten hebben. Je zag communisten, gereformeerden, maar 
katholieken hebben het totaallaten afweten.' 
Het behoeft dus weinig verbazing te wekken dat rooms-katholieke 
politieke topfiguren een broertje dood hebben aan nationale zelf
standigheid en aan democratie. 
Het is niet denkbeeldig dat ook de centralistische, sinds het feodale 
tijdperk nauwelijks gedemocratiseerde RK-kerkorganisatie, met 
haar epicentrum ver buiten en 'boven' de soevereine Nederlandse 
staat, aan deze traditie debet is. Er leiden vele wegen naar Rome, 
maar heden ten dage lopen de meeste langs Bonn. 
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Reformatie en reformisme 

Het CDA heeft Van Agt gebaard, de eersteling, de lijsttrekker en 
gedoodverfd minister-president. 
Er is in jaren geen politicus geweest in ons land, die zo'n weer
stand, zelfs weerzin, heeft opgewekt als de heer Van Agt. 
In de pers wordt hij, meestal op oppervlakkige wijze voorgesteld als 
een schlemiel, een underdog, die handenwringend in een apocrief 
taaltje zijn afkeer van de politiek kond doet. Als een beklemde 
ethicus, die als minister onbekwaam zou zijn. 
Zelden dringt men dieper door tot de kern van Van Agts politieke 
doeleinden. Waarom? 
Waarom repten de anders zo welsprekende PvdA-woordvoerders 
aanvankelijk vrijwel in het geheel niet over Van Agt? Waarom 
zweeg Den Uyl op het congres van zijn partij over deze figuur, 
terwijl hij uitriep: 'voorwaartS en niet vergeten'? 'Voorwaarts' met 
Van Agt - bedoelde Den Uyl - en 'niet vergeten' om straks te 
juichen. 
En de VVD? het hoofd van de heer Wiegel roept ons bijna 
dagelijks van de voorpagina van de Telegraaf toe dat u lid van de 
VVD moet worden als U voor de persoonlijke vrijheid en mondig
heid van de burger bent. Maar ook Wiegel zwijgt over Van Agt in 
alle talen. 
De oorzaak is wel duidelijk en niemand ontgaan: Den Uyl zweeg 
over Van Agt wegens het huidige en inmiddels demissionaire 
kabinet dat moest blijven zitten, koste wat het kost; en samen met 
Wiegel zweeg hij wegens het volgende kabinet, waarin beide - -
maar niet tezamen- met Van Agt willen regeren. 
Van Agt zèlf tartte de PvdA tijdens het tweede Menten-debat in de 
Kamer door de PvdA van halfhartigheid te betichten. Jazeker, de 
reformistische lafheid wordt zelfs door Van Agt ingepeperd. 
Het CDA is uiteraard geen werkelijke eenheid. Het is een schijn
eenheid, het is de godsvrede. 
In de protestants-christelijke partijen is ongerustheid. Een blijk 
daarvan was het artikel dat verscheen in het blad 'Protestants Ne
derland' onder de pakkende titel 'Het CDA als versterkte KVP; het 
ethisch reveil - een gemoderniseerd mandement'. De schrijver 
herinnert aan het oude streven van de KVP om een corporatieve 
staat te vestigen. 
Het gebruik van de term 'réveil' zal in protestantse kring toch al 
een schok van herkenning teweeg gebracht hebben, waarbij we 
denken aan de protestants-christelijke opwekkingsbeweging in het 
begin van de vorige eeuw. 
Het was een reactie op het liberalisme, met voormannen als Bilder-
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dijk, Da Costa, Groen van Prinsterer. Degenen die daar heden ten 
dage mede hun inspiratie uit putten zullen toch wel wat anders op 
het oog hebben dan de AR en CHU gedomineerd door de KVP, 
binnen een CDA naar Westduitse snit. 
We moeten daarbij bedenken, dat voor de relatief kleine 
protestants-christelijke stromingen, Nederland een eiland is in een 
weinig welwillende omgeving. 
De weerstand in deze kringen tegen de Westduiste expansiedrang 
mag blijken uit een redactioneel commentaar onlangs in Trouw, 
waarin naar aanleiding van de oprichting van de Europese Volks
partij (een federatie van confessionele partijen in de EEG-landen) 
wordt gezegd: 'Het moet duidelijk gemaakt worden, dat het 
streven van de Duitse CDU en CSU slechts is ingegeven door het 
verlangen naar de mogelijkheden om in Europa machtspolitiek te 
bedrijven. De honger daarnaar is kennelijk zo groot, dat er alleen 
maar in zeer grote verbanden gedacht kan worden, waarbij voor al 
te subtiele onderscheidingen nauwelijks plaats is.' 
Het verzet vanuit de prot.-christelijke hoek tegen politieke machts
ontplooiing van de KVP heeft historische wortels. Het politieke en 
staatkundige leven in Nederland is er eeuwenlang door beheerst 
geweest. 
Vanzelfsprekend spelen ook concurrentie-overwegingen een grote 
rol. Vele prot.-christelijke politici hadden en hebben verbindingen 
met het koloniale kapitaal. Beruchte houwdegens uit de koloniale 
oorlogen komen uit deze kringen. 
Veel van het uit de koloniën gezogen kapitaal is belegd in Anglo
Amerikaanse ondernemingen. De tegenstellingen binnen het 
kapitalisme weerspiegelen zich in de tegenstellingen tussen de 
confessionele partijen. 
De huidige aanhang van de prot.-christelijke partijen bevindt zich 
in de lagen van boeren en middenstanders, in hoofdzaak buiten de 
stedelijke gebieden. Deze groepen worden geteisterd door een 
moordende concurrentie vanuit het buitenland. Zij ervaren in 
toenemende mate - en worden zich daarvan beust - dat de EEG 
een beschermende nationale politiek onmogelijk maakt en dat het 
CDA de politieke consequentie is van supranationale ontwik
kelingen die hun voortbestaan bedreigt. Het CDA is naar zijn aard 
een filiaal van de Westduitse groothandel in ideologische en 
politieke produkten die een sterk milieu-verontreinigende werking 
hebben. 
Het CDA kan boeren en middenstanders geen andere toekomst 
bieden dan koude sanering en de wurggreep van de banken. 
Bij het afstand nemen van het CDA grijpen sommige auteurs zelfs 
terug op de reformatie. 
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Zo ver teruggaan in de geschiedenis zou duiden op het benadruk
ken van godsdienstige verschillen, zelfs tegenstellingen, het weer 
oprakelen van anti-paapse sentimenten. 
Maar het omzien naar de 16e eeuw biedt méér dan wrok. 
De reformatie was niet alleen een godsdienststrijd, zoals in vele ge
schiedenisboekjes nog altijd doorklinkt. 
Het was een strijd tegen onderdrukking, uitbuiting en nationale 
knechting; het was een strijd voor een nieuwe maatschappelijke 
orde, voor materiële en geestelijke vooruitgang en in ons land voor 
nationale zelfstandigheid. Het was niet in de laatste plaats een 
strijd om democratie. Nederland, waarin een handelskapitalisme 
opkwam, moest het Spaanse en Roomse juk afschudden, opdat dat 
handelskapitalisme zich verder kon ontwikkelen. In de eerste 
burgerlijke democratische staat ter wereld, die toen werd gevestigd 
vond een opbloei plaats van welvaart, kunsten en wetenschappen. 
De 'gouden eeuw' met burgerlijke rechten en vrijheden, zoals de 
vrijheid van godsdienst, toen identiek met de vrijheid van geweten 
en levensovertuiging. 
Deze waarden zijn blijven voortleven, en zijn onder invloed van de 
strijd van de moderne arbeidersbeweging verbreed en verdiept. 

Broederschap 

De heer Steenkamp prees Van Agt aan als iemand die geen 
verstand heeft van sociale en economische vraagstukken. Een betere 
aanbeveling in crisistijd laat zich nauwelijks denken. Waar heeft 
Van Agt wèl verstand van? Van gewetenszaken. Van ethiek, van 
normen en zeden. Van porno en drugs. 
Maar er zit systeem in de chaotische werkwijze van Van Agt. Dat is 
zijn principiële minachting voor de gekozen volksvertegenwoordi
ging, voor de opvattingen van andersdenkenden, voor de rechten 
van het volk. 
In zijn campagne voor de vrijlating van de drie van Breda heeft hij 
stelselmatig de anti-fascistische gevoelens van het Nederlandse volk 
gekrenkt. Hij heeft een zware nederlaag geleden, maar is blijven 
zmen. 
In zijn veldtocht tegen medische abortus is hij niets ontziend op
getreden tegen in nood verkerende vrouwen, poogde hij de wet te 
verzetten voor zijn geweten. Maar hij leed een parlementaire neder
laag en is blijven zitten. 
De zaak-Menten heeft Van Agt doelbewust de mist ingestuurd, in 
een poging om de korst van de aan Menten geliëerde Haagse 
kringen te beschermen. Van Agt is in zijn ministeriële 
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verantwoordelijkheid volstrekt tekortgeschoten, maar hij is blijven 
zmen. 
Bij het CDA is deze handelwijze, die zó indruist tegen een normale 
gang van parlementaire zaken, een aanbeveling om hem te 
lanceren als potentieel minister-president. 
De idee dat deze Van Agt, dit symbool geworden onverdraag
zaamheid en autoritair gezag, minister-president zou kunnen 
worden, is voor miljoenen grievend, onthutsend en onaanvaard
baar. 

Op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA zei Van Agt, dat de 
PvdA de partij is van 'gelijkheid', de VVD de partij van de 
'vrijheid', en het CDA de partij voor 'broederschap'. De broeder
schap van KVP-staatssecretaris Hendriks doet hem ziekenhuizen 
sluiten, zodat de echte (zieken-)broeders op straat komen te staan. 
Broeder Boersma (AR) is actief met het verlagen van de uitkeringen 
van WAO' ers en andere sociaal gesteunden. Broeder Van Agt zèlf 
versterkt de politie om achter films aan te stuiven die hij besmuikt 
vindt. Maar de politie zèlf. . . dat zijn géén broeders, of zoals 
Van Agt zei op een politiebijeenkomst, dat 'een agent geen wel
zijnswerker is'. 

Opium 

De heer Van Agt heeft een 'ethisch reveil' gelanceerd, maar zweeg 
aanvankelijk over sociale en economische vraagstukken (geen 
verstand van) en over bewapening, over het atoomgevaar (waarvoor 
de bisschoppen ernstig waarschuwen). Toen hij daarover tenslotte 
wèl sprak, was het om èn de matiging, èn de NAVO-bewapening 
als eisen op tafel te leggen. Massa-ontslagen zijn blijkbaar voor de 
CDA-top ethisch verantwoord en dan moet er nog geïnformeerd 
worden naar de ethiek bij het gebruik van - en dreigen met -
atoomwapens. De F-16 waar het CDA zo enthousiast voor is, is een 
vliegtuig met atoomtaken! 
Is het een wonder dat mensen, juist zij die vaak traditionele 
banden hebben met CDA-partijen op grond van hun levensover
tuiging, in verwarring raken en verontrust zijn? 
De CDA-partijen hebben in de na-oorlogse jaren hun aanhang zien 
slinken. Geleidelijk, maar onontkoombaar. De KVP heeft de 
hegemonie in Brabant en Limburg verloren, de drie partijen 
tezamen zijn in stemmen-aantal bijna gehalveerd. Zij zijn hun 
meerderheid kwijt. 

De standpunten van de politieke leiders van het CDA en van be-
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langrijke kerkelijke leiders lopen over wezenlijke vraagstukken 
steeds verder uiteen. Over zaken van vrede en veiligheid gaapt een 
diepe kloof. Veel woordvoerders uit kerkelijke kring staan met hun 
opvattingen over de bewapeningswedloop veel dichter bij de CPN 
dan bij welke andere partij ook. Het is even belangrijk om te 
signaleren dat de animo vanuit de kerken en de geestelijkheid om 
het kapitalisme als maatschappelijk stelsel te verdedigen aanmerke
lijk is gedaald. Zeker, de kritiek op het kapitalisme wordt vooral 
gestimuleerd in Zuid-Amerika en op de uitbuiting van de 'derde 
wereld'. Maar de consequenties van deze kritiek voor de bolwerken 
van het kapitalisme in de VS en Europa is onontkoombaar. De 
christelijke levensovertuiging is niet langer de ideologische 
grondslag voor het kapitalisme. De kapitalistische staat is niet meer 
de christelijke staat. De scheidslijnen lopen allang niet meer langs 
de Statenbijbel, maar langs de maatschappelijke klassen. Aan de 
éne kant de arbeiders, studenten, boeren, de werkende midden
stand. 
Aan de andere kant van de scheidslijn staan de vertegenwoordigers 
van het grootkapitaal. 
De multi-nationals, die zich verschanst hebben in de confessionele 
politieke partijen en de niet-confessionele VVD. Van daaruit wordt 
de éne aanval na de andere gelanceerd op de democratische volks
rechten, vaak met een vals beroep op emoties en sentimenten die 
een religieuze oorsprong hebben. Ook de VVD is daar niet vies 
van, getuige de houding van deze partij in het abortusdebat. 
Mevrouw Van Someren beriep zich daar plotsklaps ook op haar 
geweten en dat van haar politieke vrienden. 
Alweer dat geweten! Worden al die andere beslissingen genomen 
zonder geweten? Of bedoelde mevrouw Van Someren dat de 
Kamerleden die vóór het wetsontwerp stemden, dat gewetenloos 
deden? Van Agt maakt school bij de VVD! 

Het meest geruchtmakende voorbeeld van gewetensdwang sinds de 
oorlog was het 'bisschoppelijk mandement' van 1954. Daarin 
verboden de bisschoppen aan katholieke gelovigen om lid te zijn 
van socialistische en communistische organisaties, hun kranten te 
lezen, lid te zijn van het NVV, naar de VARA te luisteren, enz. 
enz. De herders oefenden zware morele druk uit op de kudde om 
zich aan te sluiten bij katholieke organisaties en te stemmen op de 
KVP. De sancties bestonden uit het weigeren van diverse vormen 
van geestelijke bijstand, tot en met de kerkelijke ban. 
Het mandement is op een volledige mislukking uitgelopen en inge
trokken, een grote overwinning voor de democratische krachten in 
alle lagen van de bevolking. 
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Hetzelfde lot zal het 'ethisch réveil' beschoren zijn. Er zijn over
eenkomsten en verschillen tussen het ethisch réveil en het mande
ment. Een belangrijk verschil is, dat het mandement afkomstig was 
van de top van de kerkelijke hiërarchie, terwijl het ethisch réveil 
wordt gepresenteerd door de minister van justitie, dus rechtstreeks 
vanuit de regering met gebruikmaking van het staatsapparaat. Offi
cieren van justitie en ambtenaren van het departement worden aan 
het werk gezet om de spinsels die voortspruiten uit het geweten van 
de minister na te jagen. 
Deze minister ruilde bij het abortusdebat zijn ministeriële verant
woordelijkheid in voor zijn geweten en zag dat geweten vervolgens 
aan voor de wet. 
Het doel van de heer Van Agt en de meest reactionaire delen van 
het CDA achter hem, is om met gebruikmaking van de staatsmacht 
de gewetensdwang kracht bij te zetten. 
Daarmee moeten de in de grondwet vastgeklonken vrijheden en 
democratische rechten worden losgewrikt. 
Daarmee moeten rechtsvormen geconstrueerd worden om de 
arbeidersstrijd te beknotten, zoals beperking van het stakingsrecht. 
De beroepsverboden in West-Duitsland zijn een voorbeeld van het 
aanwenden van de staatsmacht om, door middel van de tot wet 
verheven broodroof, de vrijheid van geweten en politieke keuze te 
onderdrukken. 
Het CDA van Van Agt wil- in navolging van de CDU en met 
soortgelijke middelen - de oppositie in ons land tegen de afwente
ling van de economische crisis op de werkers en tegen de militari
sering van het land, breken. Gewetensdwang moet dienen om 
nieuwe vormen van anti-communisme in te spuiten, de opium vóór 
het volk! 

Ethiek of ontaarding 

thiek, of ethica betekent zedenleer of moraalfilosofie. Een 'ethisch 
réveil' betekent het opwekken van het zedelijk bewustzijn, het be
strijden van zedenloosheid en moreel verval. 
Is daar behoefte aan? 
De kapitalistische crisis brengt onzekerheid, massa-ontslag, lang
durige werkloosheid, verlaging van het inkomen. Aantasting van de 
sociale uitkeringen brengt verarming van juist de zwaksten in de 
samenleving. Moedeloosheid en uitzichtloosheid bedreigen de 
mensen. 
De welgestelden, de kapitaalbezitters, worden hierdoor niet be
dreigd. Integendeel. Zij trachten de onzekerheid en twijfel onder 
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de mensen uit te buiten door zich verder te vertijken en de werkers 
hun rechten te ontnemen. Zij zijn wel de laatsten die het recht 
zouden hebben om moraal en goede zeden te preken. En evenmin 
is er behoefte aan om de staat de rol van zedemeester te laten 
spelen. 
De ontaarding van het kapitalistische stelsel heeft het staatapparaat 
doen aanvreten door de corruptie, heeft de steekpenningen en 
smeergelden voor rechtse politici en industriëlen gebracht. Het 
morele verval manifesteert zich juist in de 'hoogste kringen' . Het 
ethisch réveil van Van Agt bedekt dit morele verval met de mantel 
der liefde. Zeker, de personen die laakbate handelingen hebben 
gepleegd worden gekapitteld, maat de laakbate maatschappelijke 
structuur, die dit alles voortbrengt blijft zorgvuldig buiten 
beschouwing. 
Vervanging van de kapitalistische wanorde door een socialistisch 
stelsel zou een geweldig 'ethisch réveil' zijn. Dat zou een einde 
maken aan uitbuiting, onderdrukking en oorlog. 
Het is de arbeidersklasse die met haat organisaties en met strijd 
heenbreekt door moedeloosheid en dreigende apathie. Niet de 
angstroep vanuit de ministerszetel bepaalt de loop der ontwikke
ling, maat de aktie van de bevolking, ter verdediging van 
het levenspeil en de democratische rechten. 

Het ethisch réveil van het CDA is reactionair. 
Het probeert met reeds lang verdreven demonen opnieuw de 
mensen schrik aan te jagen, te intimideren. Het probeert afge
broken schotten tussen de mensen opnieuw op te werpen. Het 
probeert de groeiende strijdbate eenheid tussen progressieve en 
democratische mensen, gelovige en niet-gelovige mensen, te ver
storen. Het poogt de democratie zelf opzij te zetten en te 
vervangen door de autoritaire staat. Zoals minister Van Agt als een 
Richelieu opereert achter Den Uyl. 
Daarom is de leuze 'Van Agt eruit en de CPN erin' een demo
cratische leus en een vooruitstrevende leus. Het betekent een 
bundeling van krachten voor vooruitgang en een betere toekomst. 

RUDY VAN DER VELDE 
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Nederland en de 
bewapeningswedloop 

Drie vragen houden steeds meer vredelievende mensen in Neder
land bezig. 
Is het nou wel zo nodig, dat Nederland zich al dertig jaar lang 
voller en voller stopt met steeds nieuwer, moderner, groter, techno
logisch vernuftiger wapentuig? 
Hoe zit het met West-Duitsland, dat hard aan het proberen is zich 
op te werken tot een zelfstandige atoommacht? 
Kan Nederland een eigen zelfstandige rol vervullen bij het 
garanderen van vrede en veiligheid in Europa en in de wereld? 
En naarmate meer mensen zich dit gaan afvragen, wordt er harder 
gemord in de Haage, Brusselse en Bonnse politieke spelonken. Bij 
elke nieuwe wapenaankoop wordt de koude oorlog weer van stal ge
haald, en een nieuwe Sowjet-Russische dreiging bedacht. De 
Russen staan binnen twee uur aan de Rijn, heet het dan, of er is 
plotseling sprake van verhoogde maritieme Sowjet-activiteit, of er is 
in de Noorse fjorden een geheimzinnige Russische onderzeeboot 
gesignaleerd. Laatst is er zelfs op Texel een wal-rus waargenomen. 
Enzovoorts. Nederland is maar zo'n klein landje, wordt er dan 
gezegd. En in verband met West-Duitsland: als we geen concessies 
doen aan Strauss c.s., dan hebben we helemaal geen invloed meer 
op de ontwikkeling in West-Duitsland, zo wordt beweerd. 
Iets wat ook nu weer naar voren gebracht wordt om de uitbreiding 
van de ultracentrifuge in Almelo te verdedigen. 
Studie van de geschiedenis werpt licht op veel van deze vraagstuk
ken. Bij het Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO) 
verscheen onlangs een vertaling van een studie van dr. A. E. Jefre
mow: De Europese Veiligheid en de crisis van de NAVO- Het 
bankroet van de politiek van afschrikking. 1) Hoewel dit boek 
zowel de strijd van de arbeidersbeweging in de ontwikkelde kapi
talistische landen als de strijd in de onderontwikkelde landen tegen 
het kolonialisme en neo-kolonialisme te summier behandelt, geeft 
het omvangrijk feitenmateriaal over de internationale ontwikke
lingen en de bewapeningswedloop na de Tweede Wereldoorlog. 
Veel Amerikaanse en Duitse bronnen worden erin aangehaald. Met 
name aan de hand van dit boek willen we enkele kwesties ver
duidelijken. 
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De schade van de koude oorlog en anti -communisme 

Het resultaat van de Tweede Wereldoorlog was de verpletterende 
nederlaag van het Duitse en Japanse fascisme, en een geweldige 
versterking van de nationale bevrijdingsbeweging in de koloniën, 
van de socialistische landen, en van de arbeidersklasse in West
Europa. 
De deelnemers aan de anti-Hitler-coalitie sloten het Verdrag van 
Potsdam om voor eens en voor al een eind te maken aan het Duitse 
militarisme en fascisme. In dit verdrag staat letterlijk o.m.: 
'Alle Duitse land-, zee- en luchtstrijdkrachten, de SS, SA, SD en 
Gestapo, met al hun organisaties, staven en instellingen, met inbe
grip van de generale staf, het officierskorps, het reservekorps, de 
militaire scholen, organisaties van oorlogsveteranen, samen met alle 
verenigingen en bonden, die ertoe dienen in Duitsland de militaire 
traditie levend te houden, moeten volledig en definitief opgeheven 
worden en wel op zodanige wijze dat de herleving of reorganisatie 
van het Duitse militarisme en nazisme voor altijd wordt 
voorkomen. Alle wapens, ammunitie en oorlogsmateriaal en alle 
gespecialiseerde faciliteiten voor de productie ervan moeten de 
Geallieerden ter beschikking worden gesteld of worden vernietigd. 
Het onderhoud en de productie van alle vliegtuigen en van alle 
wapens, ammunitie en oorlogsmateriaal zal worden voorkomen.' 
Herbewapening van Duitsland was dus volledig in strijd met het 
Verdrag van Potsdam. 
Al kort na de Tweede Wereldoorlog verbrak de Verenigde Staten in 
feite de anti-Hitlercoalitie, en begonnen de leidinggevende kringen 
in de VS met hun heilige oorlog tegen het communisme. De 
politiek van de koude oorlog, van het 'indijken' en het 'terug 
rollen' van het communisme, betekende een terugval op de oude 
anti-communistische koers van vóór de oorlog, die al zo fataal was 
geweest. De koude-oorlogspolitiek heeft dan ook bijzonder veel 
schade aangericht. De oorlogshysterie en de opgezweepte angst
psychose voor de 'dreiging uit het Oosten' bracht de wereld tot aan 
de rand van een katastrofe. Generaal Norstad, ex-opperbevelhebber 
van de verenigde strijdkrachten van de NAVO in Europa, ver
klaarde zelfs: 'In januari 1951 ging het niet om de vraag of er 
oorlog zou komen, maar in welke maand in 1951 hij zou uitbreken. 
Deze toestand bleef tot 1953 bestaan.' Uit net bekend geworden 
Amerikaanse geheime documenten blijkt, dat de VS ernstig over
wogen heeft een atoombom op Korea te gooien. 
In oktober 1951 verscheen het Amerikaanse geïllustreerde tijd
schrift Collier's met een gefingeerde reportage van de Derde 
Wereldoorlog, waarin de NAVO in een atoomoorlog de Russen de 
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nederlaag bezorgt. Het nummer, kompleet met kleurenplaat van de 
atoomaanval op het Kremlin, was samengesteld in samenwerking 
met 'hooggeplaatste functionarissen in Washington en expertS op 
het gebied van de buitenlandse politiek' in Amerika en Europa. 
Onder dekking van dit soon walgelijke oorlogspropaganda werd de 
NAVO opgericht, werd de oorlog in Korea en later in Vietnam ont
ketend, werden fascistische dictaturen zoals in Spanje en Ponugal 
kunstmatig geconserveerd, werden de volkeren steeds zwaardere 
bewapening~lasten opgelegd. En werd de oprichting en vervolgens 
de herbewapening van de Duitse Bondsrepubliek doorgevoerd. 
Diegenen die tegen de stroom intoeiden en zich verzetten, zoals 
communisten, poogde men monddood te maken en te broodroven. 
Bijv. Nixon, een figuur die later als president zélf aan de dijk werd 
gezet wegens zijn on-Amerikaanse activiteiten, was daar zeer actief 
voor. 

De Westduitse herbewapening 

De Marshall-hulp, de NAVO en de uitbouw ervan waren de instru
menten om de landen in West-Europa onder Amerikaanse curatele 
te stellen. Het anti-communisme gaf tegelijk de militaristische 
krachten in de Bondsrepubliek die op revanche uit waren, de moed 
om weer brutaal te worden. In augustus 1950, kort na het 
uitbreken van de oorlog in Korea, begon bondskanselier Adenauer 
in het openbaar de noodzaak te bepleiten van eigen Duitse strijd
krachten, onder andere in een interview in de New-York Times. 
De 'Sowjet-Russische dreiging' en de belangrijke rol van West
Duitsland in de verdediging daartegen, werd als voornaamste argu
ment naar voren gehaald. Leidende kringen in de VS en Engeland 
waren vóór Duitse herbewapening. VS-minister van buitenlandse 
zaken Acheson schreef: 'De opvatting dat de plaats van Duitsland 
in de verdediging van Europa tot stand zou komen door een proces 
van evolutie was achterhaald. Korea had de ontwikkeling versneld.' 
en: 'Het werkelijke probleem was niet of Duitsland in een alge
meen Europees verdedigingssysteem gebracht moest worden maar 
of dit gedaan zou kunnen worden zonder al het andere te verstoren 
dat we aan het doen waren en zonder Duitsland de sleutelpositie te 
geven in het machtsevenwicht in Europa.' 2) Churchill sprak zich 
uit voor een Europees leger waarin Westduitse troepen waren opge
nomen. In december 1950 sprak ook de NAVO-raad zich uit voor 
deelname van West-Duitsland aan de 'Verdediging van Europa'. 
Zo ontstonden de plannen voor een Europese Defensie Gemeen
schap (EDG), waarin Westduitse strijdkrachten een belangrijke rol 
zouden moeten spelen. In ons land en andere werden felle 

84 



betogingen georganiseerd tegen de EDG, die in feite de 
heroprichting van het Duitse leger betekende. Zelfs Adenauer 
moest in '67 in zijn 'Erinnerungen' toegeven: 'De overgrote 
meerderheid van de Duitse bevolking stond zeer afwijzend 
tegenover de gedachte aan een herleving van de Wehrmacht.' Door 
het massale verzet leed uiteindelijk de EDG schipbreuk. Toen 
echter werd West-Duitsland in de NAVO geloodst. Op 32 oktober 
1954 werden daartoe de Parijse Aceoorden getekend, die op 5 mei 
1955 van kracht werden. De Parijse Aceoorden stonden de West
duitse herbewapening toe. Wel legden ze daaraan een aantal 
beperkingen op, zoals de bepaling dat West-Duitsland op zijn 
grondgebied geen atoomwapens mag aanmaken. 
In januari 1956 werd het eerste onderdeel van de Bundeswehr 
geformeerd. Oude Hitiergeneraals als Speidel kregen leidende 
posities in de Bundeswehr. Adenauer: 'Het is mij een vreugde op 
deze dag tot u te spreken. Na overwinning van grote moeilijkheden 
zijn hier de eerste soldaten van de nieuwe Duitse strijdkrachten ... ' 
Zo leidde de Amerikaanse politiek die de Sowjet-Unie als boeman 
afschilderde tot de herbewapening van West-Duitsland, tot 
herleving van het oude Duitse militarisme. En dus niet tot het 
garanderen van de vrede, zoals de voorstanders van de NAVO en 
van opvoering van de bewapening altijd hebben beweerd, maar tot 
het scheppen van een nieuwe oorlogshaard in Europa. 

Een eerste kentering 

Aan het eind van de vijftiger jaren trad een eerste kentering in in 
de koude oorlog. De Amerikaanse 'afschrikkingspolitiek' tegen de 
Sowjet-Unie baseerde zich op het Amerikaanse atoommonopolie, 
de voorsprong die de VS had op het gebied van de atoom
bewapening. Het versterkte ook de hegemonie van de VS over de 
Westerse wereld. Maar het verzet onder de massa's over de hele 
wereld tegen het atoomgevaar nam snel toe, en maakte uiteindelijk 
de Amerikaanse atoomchantage onhoudbaar. De socialistische 
landen doorbraken het Amerikaanse atoommonopolie. In 1949 
deed de Sowjet-Unie haar eerste proef met een kernexplosie. In 
1957 had de Sowjet-Unie de internationale ballistische raket, die 
naar elk punt van de aarde gestuurd kon worden, ontwikkeld en 
lanceerde zij als eerste een kunstmatige satelliet om de aarde: de 
Spoetnik. Wat voor uitwerking dat had, blijkt wel uit de woordèn 
van de reactionaire ijzervreter Joho Poster Dulles, toen minister van 
Buitenlandse Zaken van de VS: 'De Sowjet-Unie heeft, door snel 
een einde te maken aan ons monopolie, de strategische toestand 
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radicaal in haar voordeel veranderd. Het vermogen van de VS om 
een atoombom op de Sowjet-Unie te werpen is nu in belangrijke 
mate in evenwicht gebracht door het vermogen van de USSR om 
een atoombom op de VS te werpen en op de landen van 
West-Europa.' 
Langzamerhand werd het de oorlogszuchtige kringen in Amerika 
en West-Europa duidelijk, dat een oorlog tegen de Sowjet-Unie 
niet te winnen was - vanwege de verdedigingskracht van de 
socialistische landen èn vanwege de groeiende opstandigheid van de 
bevolking in West-Europa en Amerika tegen de atoombewapening. 
Zo werden de voorwaarden voor een eerste ontspanning in de 
internationale verhoudingen tot stand gebracht. 

Westduitse atoomeisen 

In dezelfde periode groeien de tegenstellingen in de NAVO, en 
van het begin af aan heeft daarbij het vraagstuk of West-Duitsland 
atoomwapens moest krijgen of niet in het middelpunt gestaan. De 
herbewapening van West-Duitsland maakte de rechtse Westduitse 
kringen alleen maar brutaler. Op 3 mei 1956 verklaarde de minister 
van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek, Von Brentano, 
officieel dat de Westduitse regering nimmer de Oder-Neisse-grens 
zou erkennen. De eerste daad van deze zelfde Von Brentano als 
minister was te proberen in het buitenland gevangen zittende 
SS-ers vrij te krijgen. Een belangrijke stap in het kader van dit 
CDU/CSU-program om 'een liquidatie van de gevolgen van de 
Tweede Wereldoorlog te bereiken' (zoals Strauss in 1962 zei), was 
het voorzien van West-Duitsland met atoomwapens. Strauss in juli 
1957 in een interview met het Amerikaanse blad Life: 'De nieuwe 
Luftwaffe moet met taktische atoomwapens worden uitgerust. Wij 
Duitsers mogen de oorlog weliswaar verloren hebben, maar ons 
verstand zijn we niet kwijt. Wij wensen niet dat de Duitsers het 
voetvolk van de Amerikaanse atoomridders worden!' Met name 
vanaf 1960, toen West-Duitsland alweer over een groot en modern 
uitgerust leger beschikte, werd met klem de eis tot atoom
bewapening gesteld. In december 1961 publiceerde het Franse 
dagblad Libération een geheim memorandum van de Westduitse 
genrale staf, waarin stond: 'Zonder het bezit van de atoombom 
valt er niet aan te denken dat Duitsland in zijn historische en 
nationale grenzen hersteld wordt.' In diezelfde tijd begint West
Duitsland ook 'internationale samenwerking' op het gebied van de 
atoomwetenschappen. De uitwisseling bijvoorbeeld van atoom
geleerden met Zuid-Afrika komt op gang, en samen met Neder-

86 



land wordt het ultracentrifugeproject (toen nog Kistemaker-project 
genoemd) gepland. In het begin van de zestiger jaren kwam het 
plan van een multi-laterale kernmacht (:MLF) op de proppen: het 
plan om een vloot te vormen, bewapend met atoomkoppen, door 
een aantallanden gezamenlijk, waaronder de Bondsrepubliek. Het 
zou West-Duitsland een stap dichter bij de beschikking over 
atoomwapens brengen, reden waarom het door Bonn enthousiast 
werd gesteund - behalve natuurlijk op het punt van het 
Amerikaanse vetorecht t.a.v. het al of niet gebruik maken van de 
kernkoppen. Aanvankelijk werd het MLF-plan nog door de VS
regering van Kennedy gesteund. Maar de verandering van de inter
nationale verhoudingen, het in toenemende mate onmogelijk 
worden van de Amerikaanse atoomchantage - voor het eerst in de 
geschiedenis waren de VS in een atoomoorlog direct kwetsbaar ge
worden, door wie ook ontkend - moest wel gaan botsen met de 
toenemende Westduitse hebzucht naat atoomwapens. Dat ge
beurde ook. 
Evenals de EDG riep de MLF een stroom van massaverzet op over 
de hele wereld. En dit werkte ook door in de heersende kringen van 
Frankrijk, Engeland en Amerika. In 1965 raakte het MLF-plan van 
de baan, nadat zich scherpe tegenstellingen hadden geopenbaard 
tussen West-Duitsland en de andere landen (die vroeger de anti
Hitiercoalitie hadden gevormd). Op het kritieke moment zwaaiden 
de Verenigde Staten om en verklaarden officieel in 1966 bij monde 
van MacNamara: 'De VS zijn niet van plan om de Duitse Bonds
republiek onafhankelijke controle over atoomwapens te geven.' Hij 
vermeldde er speciaal bij dat deze mededeling niet voor de Sowjet
Unie bestemd was, maar tot doel had 'bepaalde angsten bij bond
genoten in het Noordatlantisch Pact te verjagen'. 

Atoomeisen niet ingewilligd door massa-strijd 

Enkele kone conclusies kunnen we hieruit trekken. Ten eerste. Een 
groot succes van de massa-strijd in de koude oorlog en daarna is dat 
West-Duitsland tot op heden nog steeds niet over eigen atoom
wapens beschikt. Het afebben van de koude oorlog zelf, de ver
andering in de internationale krachtsverhoudingen, het mislukken 
van de Amerikaanse atoomchantage en het niet inwilligen van de 
Westduitse atoomeisen, is het resultaat geweest van de massa
beweging ertegen, is afgedwongen. Het MLF-fiasco laat dat aan
schouwelijk zien. Bij die massabeweging was de Sowjet-Unie niet 
een vijand van Nederland, of ook maar eenzelfde supermogend
heid als de VS- zoals tegenwoordig vaak gesteld wordt -, maar 
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de objectieve bondgenoot van het Nederlandse volk. De Sowjet
Unie heeft zich, in tegenstelling tot de VS, altijd consequent verzet 
tegen de Duitse herbewapening en atoomstrevens - en dat is ook 
een Nederlands belang. Tegenwoordig klinken ook in de VS 
stemmen op dat de 'Sowjet-dreiging' eigenlijk nooit heeft bestaan. 
Bijvoorbeeld George F. Kennen, vroeger Amerikaans ambassadeur 
in Moskou. Deze wordt wel beschouwd als de vader van de 
'containment' -politiek, de Amerikaanse politiek van het 'indijken' 
van de Sowjet-Unie. In 1947 schreef hij dat 'het hoofdelement van 
elke VS-politiek tegenover de Sowjet-Unie moest zijn dat van een 
lange-termijn gerichte, geduldige maar krachtige en waakzame 
'containment' (indijking) van de Russische expansieve neigin
gen.' 3) In zijn memoires echter, enkele jaren geleden uitgekomen, 
maakt hij duidelijk dat van een Russische dreiging eigenlijk nooit 
sprake is geweest, er was volgens hem 'geen bewijs dat de Sowjet
Unie als bezetter wilde optreden van welke grote gebieden ook, 
buiten die welke zij bezette of controleerde als het resultaat van de 
Tweede Wereldoorlog.' 4) 
Het tot boeman maken van de Sowjet-Unie heeft dan ook 
bijzonder veel kwaad aangericht en doet dat nog. Ten tweede. Veel 
van de stappen op weg naar de (atoom-)bewapening van de Bonds
republiek - zoals nu rondom Almelo - werden verdedigd met de 
stelling, dat opname van West-Duitsland in een groter militair 
geheel eventuele militaristische doelstellingen van die kant zou 
afremmen in plaats van versterken. Zo stelde men het ook voor bij 
de presentatie van deEDGen de MLF. De geschiedenis heeft laten 
zien dat dit niet waar is. Elke concessie aan de eisen van de rechtse 
krachten in West-Duitsland heeft alleen maar tot nieuwe eisen 
geleid. De eerste Westduitse soldaten waren nog niet in de 
kazerne, of de eisen tot mede beschikking over atoomwapens 
werden op tafel gelegd. De mede beschikking over atoomwapens in 
de vorm van de MLF was nog niet voorgesteld, of de volledig 
zelfstandige beschikking over atoomwapens door West-Duitsland 
kwam op de proppen. Alle conflicten in de NAVO hebben zich 
hoofdzakelijk rondom West-Duitsland afgespeeld. En het toegeven 
aan de Westduitse eisen tot uitbreiding van de ultracentrifuge in 
Almelo, zoals de regering wil, kan alleen maar nieuwe conflicten en 
gevaren tot gevolg hebben. 
Ten derde is het in dit verband van belang op het volgende te 
wijzen. Wat de technisch-wetenschappelijke kennis betreft, stond 
West-Duitsland halverwege de zestiger jaren al op de drempel om 
een atoommogendheid te worden. Het zijn daarom geen weten
schappelijke barrières, die West-Duitsland de toegang tot de 
atoombom versperren, maar uitsluitend politieke belemmeringen; 
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en wel opgeworpen door de massa-actie tegen het Westduitse 
atoomgevaar. En dit al vele jaren lang. Dit toont dat fatalisme vol
strekt niet nodig is. Het laat ook zien, dat Nederland wel degelijk 
nû eigen stappen kan ondernemen om een Westduits atoomwapen 
te verhinderen. Onder andere is dit mogelijk t.o.v. Almelo en 
Brazilië, t.o.v. Kalkar, en t.o.v. de lozing van atoomafval in 
Groningen en Drente en de bouw van Westduitse opwerkings
fabrieken vlak bij onze grens. Niet alleen met het voetbal, maar 
ook bij de bestrijding van het atoomgevaar kan Nederland wel 
degelijk een eigen woordje meespreken. 

De betekenis van Vietnam 

Bij het afdwingen van ontspanning, in de verandering van de inter
nationale krachtsverhoudingen is de overwinning van het Viet
namese volk van doorslaggevend belang geweest. Vietnam bewees 
dat de hegemonie van de VS als imperialistische politie-agent voor 
de hele wereld niet eeuwig was, en dat het imperialistische wereld
stelsel als geheel steeds diepere scheuren ging vertonen. 
De doelstelling van de oprichting van de NAVO was geweest, om 
de concurrerende kapitalistische mogendheden - die kort daarvoor 
nog op voet van oorlog met elkaar geleefd hadden - te bundelen 
(onder Amerikaanse leiding), en aldus gezamenlijk de strijd aan te 
binden tegen het 'opdringende communisme'. De herbewapening 
van West-Duitsland, en de nieuwe oorlogsgevaren die dat opriep, 
was de prijs die daarvoor betaald werd. Dit gezamenlijke tegengaan 
van het afbrokkelen van het imperialisme en het vooruitgaan van 
het socialisme was ook de officiële motivering van de agressie tegen 
het volk van Vietnam. Vietnam bewees voor de ogen van de hele 
wereld dat dit niet mogelijk was. Het maakt niet alleen in 
Vietnam, maat over de hele wereld en vooral in de VS, nieuwe 
tegenkrachten los. Dit tot in de heersende kringen toe. De tegen
stellingen tussen de imperialisten onderling bleken toch sterker dan 
de gezamenlijke wil om de klok terug te draaien. De oude NAVO
doelstelling bleek daarmee in alle duidelijkheid een mislukking. 
Daardoor betekende de strijd en de overwinning van het Vietna
mese volk ook een grote stap naar de wereldvrede. Het Vietnamese 
volk streed tegen een in technologisch opzicht superieure tegen
stander. De afgelopen tientallen jaren heeft men zich geweldige 
moeite gegeven, de volkeren een verlammende angst aan te praten 
voor de 'druk-op-de-knop' -oorlog. Tegen de voortschrijdende 
wapen-technologie, en dan met name de atoombom, zou geen 
kruid gewassen zijn. Daarom zou de wil van de massa's geen rol 
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van betekenis meer spelen bij het winnen of verliezen van een 
oorlog. Het Vietnamese volk heeft laten zien dat dat niet waar is; 
dat op de lange duur niet het wapentuig de doorslaggevende factor 
is in een oorlog, maar de inzet van de bevolking. Zodoende heeft 
Vietnam aan de massa's van de hele wereld het zelfbewustzijn, het 
vertrouwen in eigen kracht, teruggegeven. 

Helsinki 

De ommekeer die in Vietnam plaatsvond, was een ommekeer in de 
krachtsverhoudingen in de gehele wereld. Ze toonde dat de 
arbeidersklasse internationaal de overhand heeft gekregen en dat 
deze ontwikkeling wel tijdelijk en op sommige plaatsen met 
wapengeweld gestuit kan worden, maar niet in zijn geheel. De ge
beurtenissen in Portugal, Angola en Zuidelijk Afrika hebben dat 
nog eens bevestigd. In die situatie van veranderde krachtsverhou
dingen werd het voor de NAVO hoe langer hoe onmogelijker niet 
in te gaan op de voorstellen van de socialistische landen, halverwege 
de jaren zestig gedaan! , tot een conferentie over veiligheid en 
samenwerking in Europa. De NAVO wist een dergelijke conferentie 
een aantal jaren te vertragen, waarbij ook Nederland de rol van 
dwarsligger altijd heeft vervuld. Helsinki werd echter onontkoom
baar; door de veranderde krachtsverhoudingen in de wereld werd 
de NAVO als het ware naar de onderhandelingstafel gesleurd. Na 
enkele jaren moeizaam onderhandelen werd de slotacte van de 
Conferentie van Helsinki op 1 augustus 1975 ondertekend door 33 
Europese staten, waaronder Nederland, West-Duitsland, de Sowjet
Unie, plus de Verenigde Staten en Canada. Het belangrijkste in de 
Slotacte is het vastleggen van de onschendbaarheid van de grenzen 
in Europa. De Slotacte zegt letterlijk: 'De deelnemende staten 
beschouwen wederzijds al hun grenzen alsook de grenzen van alle 
staten in Europa als onschendbaar en zullen derhalve nu en in de 
toekomst afzien van elke aanslag op deze grenzen.' 5) Daarbij is in 
de Slotacte vastgelegd dat de deelnemende staten zich in hun 
wederzijdse betrekkingen zullen onthouden van dreiging met of 
gebruik van geweld en dat zij onderling geschillen met vreedzame 
middelen zullen regelen. Dit is de kern van Helsinki. Het bezegelt 
de onaantastbaarheid van de uitkomsten van de Tweede Wereld
oorlog. Het is een nederlaag voor de koude-oorlogspolitiek met 
haar koers naar militaire confrontaties, en voor de Westduitse 
reactionairen van het Strauss-type die altijd een 'liquidatie van de 
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog' hebben gewild. In de Slot
acte van Helsinki verplichten de deelnemende staten zich voorts 
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stappen te doen op weg naat ontwapening. Helsinki biedt 
zodoende een grondslag voor een politiek van ontspanning en 
terugdringen van de bewapening. Een interessante vraag in dit 
verband is: hoe reageerde men in West-Duitsland op Helsinki? De 
CDU I CSU trad fel op tegen het tekenen van de Verklating van 
Helsinki, omdat deze 'onaanvaardbaat' en voor West-Duitsland 
wegens het vastleggen van de onschendbaatheid van de grenzen 
'onverdraaglijk' zou zijn. Er werd zelfs gezegd dat de Sowjet-Unie 
met Helsinki 'de derde wereldoorlog gewonnen heeft'! Het blijkt 
hoe zwaat de klap van Helsinki aankwam voor Strauss c.s. De SPD 
was voor het ondertekenen van Helsinki, evenals zij voor het 
afsluiten van de 'Oost-verdragen' was. Dit echter niet uit vrede
lievendheid, maat omdat het 'onontkoombaar' was geworden -
hetgeen door figuren als Brandt en Schrnidt herhaaldelijk erkend 
is. 'Onontkoombaat' door de veranderde krachtsverhoudingen in 
de wereld. De leiding van de SPD is dan ook bereid verregaand 
tegemoet te komen aan de eisen van de CDU I CSU. Zij doet geen 
stappen tot ontwapening, zij treedt niet op tegen de eisen tot 
beschikking over atoomwapens - eisen die in strijd zijn met het 
Verdrag van Helsinki. 

Recht en krom 

Bij de discussie over Helsinki is de term 'mensenrechten' inmiddels 
onvermijdelijk geworden. Dit n.a.v. het feit dat de Slotacte ook 
grote hoofdstukken wijdt aan samenwerking op wetenschappelijk, 
cultureel en humanitair gebied. Dat dit echter niet zozeer uit 
oprechte bezorgdheid voor de rechten van de mens voortkomt, 
blijkt wel als we het standpunt bezien van de mensenrechten
aanroepers over de bewapening, het grootste gevaar voor de 
mensenrechten. Bijvoorbeeld op het SPD-congres in 1973. Daat 
sprak Brandt n.a.v. de Conferentie van Helsinki in hoofdzaak over 
'menselijke en culturele betrekkingen en daardoor een humanise
ring van het leven tussen Oost en West'. Maat in dezelfde inleiding 
presteerde Brandt het over de bewapening te zeggen, dat er niet 
gerekend moest worden op verlaging van de defensie-uitgaven! 
Over het vraagstuk van atoomwapens zei hij helemaal niets. 6) De 
beweging tegen de Berufsverbote en het volleggen van de Bonds
republiek met kerncentrales toont, dat de bevolking van West
Duitsland gelukkig andere ideeën over de mensenrechten koestert. 
In Nederland kennen wij de heer Van der Stoel. Deze nam, samen 
met Vredeling, deel aan de NAVO-zitting die kort na de onder
tekening van het Verdrag van Helsinki werd gehouden. Daat werd 
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besloten tot 'verhoging van de slagkracht' van de NAVO, tot 
'versterking van de nationale defensie-inspanningen'. Men sprak er 
verder over een verandering in de NAVO-strategie m.b.t. kern
wapens; uitgangspunt daarbij W4S het militair mogelijk maken van 
een atoomoorlog in Europa. Maar geen heer Van der Stoel die hier 
fel van leer trok voor de rechten van de mens. 

Militaire ontspanning hoofdeis 

Hiermee zijn we dan aangeland bij het klemmendste vraagstuk van 
nu. Ondanks het feit dat Helsinki een stap vooruit is naar ont
spanning, zet de wapenwedloop zich onder invloed van de crisis in 
nog verhevigder mate door. Besteedden de Westeuropese landen in 
1971 nog 27.442 miljoen dollar aan oorlogsuitgaven, in 1974 was 
dat al opgelopen tot 44.433 miljoen dollar, een verhoging van ruim 
60%. Voor Nederland stegen de defensielasten van 5,4 miljard 
gulden in 1974, tot zo'n 8,5 miljard voor 1977, een verhoging van 
eveneens zo'n 60%. Alleen al hiervan uitgaande is het duidelijk 
dat militaire ontspanning een hoofdeis is. Militaire ontspanning 
volgt in het kapitalisme niet automatisch op politieke ontspanning. 
Het urgentste daarbij is het tegengaan van de uitbreiding van kern
bewapening. Over dit onderwerp zijn al jaren onderhandelingen 
gaande tussen de VS en de Sowjet-Unie, de zg. SALT, afkorting 
van Strategie Arms Limitation Talks - besprekingen over be
perking van strategische wapens. Weliswaar hebben de Amerikaans-
Russische besprekingen tot enkele overeenkomsten geleid, zoals een 
beperking van de proeven met kernwapens onder de grond, een 
inkrimping van de anti-raket-raketsystemen (de zg. Anti Ballistic 
Mi~sile Systems), en een interim-verdrag over beperking van 
strategische offensieve wapens (dit verdrag, de SALT geheten, loopt 
trouwens in oktober 1977 af). De huidige fase van de 
onderhandelingen, de SALT 11, stagneert echter, en zelfs als deze tot 
een overeenkomst leidt, zal het gevaar voor uitbreiding van de 
kernbewapening nog lang niet geweken zijn. In de Verenigde Staten 
circuleert op het ogenblik een grote stroom publikaties over deze 
vraagstukken, waarin de erkenning begint door te klinken dat de VS 
en de NAVO hun bewapening moeten terugschroeven. Zo verscheen 
in het Amerikaanse blad Foreign Affairs van oktober 1976 een artikel 
van P. Doty e.a. onder de titel: De race naar controle op 
kernwapens. Het artikel geeft toe, dat bij de atoomrace de VS de 
grote gangmakers zijn. Dit staaft het door te beweren dat het 
kernprogramma van de Sowjet-Unie altijd heeft achtergelegen op 
dat van de VS. Het artikel maakt een onderscheid tussen 'verticale en 
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horizontale proliferatie' van kernwapens. 'Verticale proliferatie', 
d.w.z. uitbreiding van kernwapens 'in de diepte' - door het 
technologisch voortdurend verder perfectioneren van atoomwapens. 
'Horizontale proliferatie', d.w.z. spreiding van kernwapens 'in de 
breedte' -doordat steeds meer landen de beschikking dreigen te 
krijgen over kernwapens. Het artikel in Foreign Affairs stelt dan dat 
deze twee vormen van spreiding van kernwapens met elkaar 
verbonden zijn, dat gebrek aan vooruitgang in de SALT-onder
handelingen de krachten stimuleert in die landen die nog geen 
kernwapens hebben maar ze wel ambiëren. En andersom, dat een 
succesvolle belemmering van spreiding van kernwapens naar meer 
landen de SALT zal vergemakkelijken. Een ander interessant 
element in het artikel is dat het de noodzaak onderstreept tot het 
nemen van eenzijdige, uni-laterale, initiatieven om te komen tot een 
terugdringen van de bewapeningswedloop. Naar de mening van het 
artikel is in die bewapeningswedloop de horizontale spreiding van 
atoomwapens de grootste bedreiging, een 'uitdaging die agressieve 
en fantasievolle actie vereist'. 

Eigen rol Nederland 

Het artikel in Foreign Affairs geeft dus aan, dat ook Nederland 
bij het afremmen van de wapenrace een eigen internationale rol kan 
vervullen. Nederland kan positieve invloed uitoefenen op de SALT
besprekingen door actie te ondernemen tegen horizontale spreiding 
van kernwapens. Met name kan Nederland actie ondernemen tegen 
een dreigend Westduits atoomwapen. Want Nederland is een van de 
belangrijkste landen, via welke de Bondsrepubliek haar atoomijzers 
in het vuur houdt. Ons land is in de positie om de uitbreiding van de 
uraniumverrijking n Almelo te verhinderen; en de Almelose ultra
centrifuge is een van de voorname schakels waarmee West-Duitsland 
de atoornketen, met behulp van Brazilië en Zuid-Mrika, wil sluiten. 
Lozing van atoomafval in de Groningse en Drentse bodem, meer een 
Westduits dan Nederlands belang, kan door de Nederlandse 
regering voorkomen worden. Zoals het Amerikaanse artikel 
aangeeft, zijn unilaterale stappen van groot belang. Wat dit betreft, 
kan men voor Nederland denken aan het verwijderen van 
atoombases van Nederlands grondgebied, het afstoten van de door 
Vredeling aangekondigde atoomtaken voor de Nederlandse 
luchtmacht, en het verlagen van de defensielasten. Dat zou een 
begin zijn van daadwerkelijke uitvoering van de akkoorden van 
Helsinki en het garanderen van de rechten van de mens in 
Nederland. In plaats daarvan wil het kabinet (alweer bij monde van 
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Van der Stoel) niet eens praten over zijn steun aan een non-first
use' -verklaring: een verklaring om niet als eerste kernwapens te ge
bruiken. 
In Keerpunt 1972 werd wèl aangedrongen op zo'n no-first-use
verklaring: 'In het kader van dit streven naar Europese veiligheid zet 
Nederland zich krachtig in voor de totstandkoming van verklaringen 
van NAVO en Warschaupact niet als eerste kernwapens te ge
bruiken.' Van die 'krachtige inzet' is niets terecht gekomen. En 
hiervan kan niet het gebrek aan geld 'omdat het nu eenmaal crisis is' 
de oorzaak zijn. Het ondertekenen van een verklaring niet als eerste 
kernwapens te gebruiken kost geen cent. Het is hier glashelder dat 
het falen van Keerpunt '72 niet ligt aan de economische crisis, maar 
aan het voortdurende bukken voor de eisen van de rechtse 
CDA-politiek onder leiding van Van Agt. Het CDA dat in Europees 
verband nauw samen werkt met de CDU I CSU, en zich opmaakt om 
samen met CDU I CSU en andere christen-democratische partijen 
één fractie te gaan vormen in het zg. Europese Parlement. Het CDA 
van Van Agt is in Nederland in feite de vertolker van de Westduitse 
Strauss-eisen tot atoomwapens. 
Aan de basis groeien echter de krachten in geheel andere richting. 
In sociaal-democratische kring, waar onder andere de uitbreiding 
van de ultracentrifuge op fel verzet stuit. Maar ook onder 
gelovigen, zoals de verklaring van de R.K. Bisschoppenconferentie 
over bewapeningswedloop en ontwapening van januari 1976 
bewijst. De brief constateert dat onze wereld 'steeds meer een 
opslagplaats (wordt) van hoog geperfectioneerde wapens' en dat het 
hier gaat 'om een vraagstuk waarvoor alle mensen verantwoordelijk 
zijn.' De brief legt ook een verband tussen imperialistische machts
strijd om grondstoffen en invloedssferen en het gevaar van 
opvoering van de bewapening met de volgende woorden: 'We zijn 
ons er de laatste tijd tevens van bewust geworden dat de bewape
ningswedloop niet los gezien kan worden van de problemen, ver
bonden met de schaarste aan grondstoffen en energie. Bewapening 
is een van de verbruikers van energie en onvervangbare grond
stoffen en is daardoor mede van invloed op de problematiek van de 
economische overleving. Bovendien dreigt deze problematiek een 
nieuwe bron van conflict te worden. Staten die hun toegang tot 
grondstoffen in gevaar gebracht zien zouden kunnen pogen zich 
deze toegang gewapenderhand te verschaffen, terwijl de landen 
wier bodem die grondstoffen herbergt, zich tegen deze bedreiging 
veilig willen stellen.' 
De bisschoppelijke verkaring valt de 'afschrikkingspolitiek' en de 
wapenwedloop fel aan. Onder het hoofd: Wat kan er gedaan 
worden?, stelt de brief onder meer: 'Het defensiebeleid zou in zijn 
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doelstellingen en middelen tot uitdrukking dienen te brengen dat 
het gaat om niet anders dan een toereikend defensief vermogen, in 
een wereld waarin de vrede en de internationale stabiliteit nog niet 
door een rechtvaardige orde kan worden gegarandeerd'. In dit ver: 
band wordt vooropgesteld: 'Naast regelingen bij verdragen, en mede 
ter ondersteuning daarvan, zou men ook eenzzjdige stappen op het 
gebied van wapenbeheersing en wapenbeperking niet moeten uit
sluiten.' De brief besluit met te wijzen op de noodzaak van brede 
beweging op dit punt, dat een positief beleid 'door een zo groot 
mogelijk deel van de bevolking gedragen (moet) kunnen worden.' 
De verklaring van de bisschoppenconferentie laat ook zien dat Van 
Agt allerminst de gelovigen en zelfs niet eens de leiding van de 
R.K.-kerk vertegenwoordigt. Niet alleen onder socialisten en 
communisten, maar ook onder gelovigen zijn krachten aanwezig 
om de Van Agt-koers te verslaan, en een andere regering te 
vormen. Met Van Agt eruit en de CPN erin. Een regering die koers 
zet naar terugdringen van de bewapening en optreedt tegen het 
Westduits atoomgevaar. Een koers waarvoor de CPN altijd stand
vastig is opgetreden. De internationale omstandigheden, waaronder 
dit moet plaatsvinden, zijn èn levensgevaarlijk èn bieden 
perspectieven. Dat de NAVO in de ernstigste crisis sinds haar 
oprichting zit, is een algemeen erkend feit. 'Het is zeer twijfel
achtig of de NAVO ooit haar aaneengeslotenheid kan herstellen,' 
schreef de Amerikaanse Washington Post op 17 augustus 1974. Van 
deze crisis in de NAVO probeert Bonn gebruik te maken om zijn 
positie te versterken en eigen taktische atoomwapens te verwerven. 
Aan de andere kant betekent de crisis in de NAVO het bouwvallig 
worden van de macht van het blok van imperialistische landen. 
Daarvan kan de arbeidersklasse via de massa-actie gebruik maken 
ten gunste van de vrede. Oók in Nederland. 

HANS AKKERMANS 

NOTEN 

1) A.E. Jefremow: De Europese veiligheid en de crisis van de NAVO. In twee 
delen verschenen bij het IPSO, Amsterdam 1976 resp. 1977. 
2) Dean Acheson: Present at the Creation; My years in the State Department, New 
York, 1969. 
3) G. F. Kennan (Mr. X): The Sourees of Sowjet Conduct, in: Foreign Affairs, 
1947. 
4) Zie ook P. de Groot: Dertig jaar strijd en de nieuwe perspectieven, Amsterdam, 
1975. 
5) Voor een samenvatting van de Slotacre van Helsinki zie INFO no. 11, oktober 
1975. 
6) Zie de IPSO-uitgave: Waarheen drijft de Bondsrepubliek, Amsterdam, 1973. 
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De stakingsbeweging februari 1977 
en de toekomstige strzjd 

Eenheid van actie brengt 
resultaat! 

Dat is de uitkomst van de grootste stakingsbeweging die ons land de 
afgelopen weken heeft beleefd. 
In deze omvangrijkste en felste botsingen tussen arbeid en kapitaal 
sinds jaren, is gebleken hoe de krachtsverhoudingen werkelijk liggen in 
ons land. 
De grote ondernemers hebben hun tanden stuk gebeten op het vastbe
raden en eensgezinde optreden van de werkers in de bedrijven. In de 
havens, in de bouw, in de metaal, in de chemie en andere sectoren 
werd het werk gedurende enkele weken neergelegd op in totaal meer 
dan tweehonderd bedrijven. 'Kanaliseren' en 'stoom afblazen' was er 
niet bij. De stakingen op de bedrijven werden op indrukwekkende 
wijze gesteund door de acties van het overheidspersoneel; op talloze 
bedrijven en kantoren ging het werk voor korte steunacties plat; in 
vele grote steden trokken tienduizenden de straat op; in buurten, op 
universiteiten en scholen, ontmoette de staking solidariteit. 
De korst van valse klassenvrede en schijnbare berusting is gebarsten. 
Zij verborg wat in werkelijkheid onder de werkende bevolking gistte en 
woelde. 
Het kabinet-Den Uyl en de ondernemers meenden rustig op die korst 
te blijven drijven ... tot de uitbarsting kwam! 
De actie bracht grote verschuivingen teweeg. Velen kwamen tot 
nieuwe inzichten. Sluimerende krachten zijn tot ontwaken gekomen in 
deze stormachtige weken. 
Dat was het beeld van februari 1977, het beeld van werkend 
Nederland dat in eenheid voor zijn belangen en rechten opkomt en bij 
machte is een wending tot stand te brengen. 
De ondernemers hadden het offensief ingezet. 
Het doel hiervan was een algemene verlaging van de koopkracht af te 
dwingen van alle werkers en sociaal gesteunden. 
Zij wilden dat bereiken door afschaffing van de prijscompensatie en 
door het beperken van de CAO-wijzigingen. 
Zo trachtten zij de bodem onder het levenspeil weg te slaan. Hun pro
gram was 1977 te maken tot het jaar van de 'grote ombuiging in de 
lonen', nadat met behulp van de loonmaatregelen van het kabinet 
Den Uyl in 1976 al een min-lijn was opgelegd. Tegelijkertijd 
beoogden zij een grootscheepse aantasting van de sociale uitkeringen, 
waarvoor de ministers Boersma en Duisenberg de plannen hebben 
klaarliggen. 
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Dit offensief is afgeslagen. 
Ondanks een gigantische verdovingscampagne. 
Wat is er allemaal niet gebeurd om de werkers te ontmoedigen? 
Economen in dienst van het kapitaal betoogden, dat de aantasting van 
het levenspeil 'alleen in de fantasie van de CPN' bestond. Ministers als 
Boersma en Lubbers, alle mogelijke televisie-praters en propagandisten 
van het kapitaalsbelang - zij werden niet moe de schuld voor de 
inflatie en de werkloosheid bij de lonen te leggen. Onophoudelijk 
werd verkondigd dat alles ondergeschikt moest zijn aan de rende
menten. 
Regering en ondernemers volgen slaafs het 'model West-Duitsland' 
na. Daar verkondigen de grote concerns en de rechtse sociaal-demo
craten van het type Heirnut Schmidt en Brandt het overgeleverde heil
middel van het kapitaal in crisistijd: de investeringen van vandaag zijn 
de winsten van morgen en de winst van morgen is de werkge
legenheid van overmorgen. Terwille van de investeringen werd dus de 
loontrekkers en sociaal gesteunden aangezegd een offer te brengen! 
Tegelijk begon de regering-Den Uyl miljarden toe te spelen aan de 
grote concerns door middel van investeringspremies en loonkosten
subsidies op kosten van de belastingbetalers. 
Dit was de begeleidingsmuziek voor de loonmaatregelen, waarmee ook 
hier de regering democratische vakhondsrechten beknotte; met een 
beroep op 'het belang van de economie' trad tenslotte zelfs de justitie 
op tegen het stakingsrecht; en het CNV van Lanser moest voor het 
CDA dienst doen als splijtzwam en strijdbreker. 
Daar tegenover plaatsten zich de leden enkaders van de vakbeweging 
die vastberaden de strijd organiseerden - voor behoud van de koop
kracht en de prijscompensatie. 
Onvermoeid hebben de CPN en haar dagblad De Waarheid de 
leugens van de ondernemers weerlegd. Onophoudelijk hebben de 
communisten betoogd: niet de werkers zijn schuldig aan de inflatie, 
maar de bewapeningswedloop, de opdrijving van de huren en prijzen, 
de kolossaal gestegen winsten van de banken en andere grote concerns. 
Overal traden zij op tegen de valse keuze tussen koopkracht en 
collectieve voorzieningen en voor eenheid en actie om de ondernemers 
het gepaste antwoord te geven. 
Deze inzichten bleken die van de meerderheid van de vakbeweging en 
de werkende mensen te zijn. 
De werkers in de bedrijven, kaders en leden van de vakbeweging zowel 
als ongeorganiseerden, lieten zich niet in de luren leggen. Talrijke 
bestuurders van vakbonden bleven waakzaam tegen de pleidooien voor 
'inleveren' en 'toegeven' die tot in de FNV-top toe gehoord werden. 
Zij toonden grote verantwoordelijkheid en zijn opgetreden voor de 
eenheid. 
Die eenheid heeft de beslissing gebracht. 

- De prijscompensatie is behouden. 
- In een reeks van bedrijfstakken zijn de ondernemers al gedwongen 
de CAO-eisen in te willigen .. Die uitkomst staat als een paal boven 
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water, ook al wordt hier en daar tot het uiterste moment nog gemilli
meterd en touwgetrokken om de resultaten aan te vreten. 
-Van Veen c.s. konden niet volharden in hun botte Neen tegen de 
eisen op het gebied van pensioenverbetering, garanties voor behoud 
van werk en controle op investering. Daarom dient aan deze zaken nu 
op de bedrijven inhoud te worden gegeven. 
-Resultaat heeft de actie ook gebracht aan allen, die zijn aangewezen 
op sociale uitkeringen, omdat het behoud van de prijscompensatie in 
de CAO's ook voor deze inkomens geldt. 
De februari-acties 1977 hebben de regering en de ondernemers duide
lijk gemaakt: de werkende mensen zijn niet bereid 'In te leveren' 
onder het voorwendsel van crisisbestrijding, want dat is bedrog. 
Ten eerste omdat verlaging van de koopkracht de crisis niet vermindert 
maar verergert. 
Ten tweede omdat deze crisis uit de kapitalistische maatschappij 
voortkomt en dus Hun crisis is. 
Allereerst zijn ZIJ het dus die moeten 'inleveren' om de onmiddellijke 
gevolgen op te vangen. Terzelfdertijd moet een begin gemaakt worden 
met grondige veranderingen in de maatschappij! 
Ondanks de beloften in 'Keerpunt '72' van de PvdA is daar in de 
afgelopen periode niets van terecht gekomen. 
Het kabinet-Den Uyl doet niets anders dan de problemen van de ene 
dag naar de andere opschuiven. 

Terwijl de nationale zelfstandigheid aan EEG en NAVO bleef onder
worpen, de defensie aan de Westduitse, revanchistische Bundeswehr 
bleef gekoppeld, de crisis door bleef vreten, hadden onze regeerders 
geen andere zorg dan zich zo goed mogelijk van de moeilijkheden van 
de dag af te maken, hopende op een of andere 'meevaller' om tijdelijk 
de gaten te stoppen. 
Elk initiatief om vooruit te zien en een betere en een veilige toekomst 
te bepalen werd nagelaten of de kop ingedrukt. In de laatste tijd vindt 
een steeds verdergaande afbraak van de democratie plaats. 
Steeds meer overheerst de uitvoerende macht, de regering. De invloed 
van het parlement werd teruggedrongen en kreeg steeds meer het 
karakter van schijnvertoningen. 
De verkiezingsprograms en de wensen van de zogenaamde 'achterban' 
telden niet meer mee, en er werd alleen aandacht aan besteed als de 
gedupeerden tot actie overgingen. Er wordt een bewind van 'sterke 
mannen' aangediend, de zogenaamde lijsttrekkers, die onder elkaar, 
openlijk of in het geheim, afspraken maken en koehandel bedrijven 
over de regeringspolitiek. Met de verkiezingsuitslag wordt slechts in 
zoverre rekening gehouden, waar het verdelen van machtsposities, 
banen en de persoon van de 'premier' betreft. De verschillen tussen 
deze 'lijsttrekkers' zijn slechts tactische verschillen over hoe zij hun 
geknoei aan de kiezers kunnen 'verkopen'. 
Bij gebrek aan politieke ideeën of prestaties bieden zij zich bij de 
kiezers via een soort Ster-reclame aan, daarbij misbruik makend van 
hun invloed op de radio, televisie en pers. 
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Zij hebben echter gezamenlijk hun taboes. 
Daar is de ongeremde voortzetting van de bewapeningswedloop, de 
verdere ontwikkeling van atoomwapens en steeds geraffineerder ver
nietigingstuig, onbeperkte wapenhandel, inclusief levering van 
materiaal voor atoomwapens aan fascistische regiems als in Brazilië, 
Zuid-Afrika en vooral het revanchistische regiem in West-Duitsland. 
Daar is het anti-communisme, de agressieve houding tegenover de 
socialistische landen in Oost-Europa, de feiten-vervalsing over de daar 
bestaande toestanden, de inmenging in hun binnenlandse aangelegen
heden, waarmee zij pogen hun bewapeningswedloop en oorlogs
hysterie te rechtvaardigen. 
De voornaamste verschillen tussen de lijsttrekkers van PvdA, PPR, 
D'66, CDA en VVD gaan dan ook niet over de bewapeningswedloop 
en de stijgende uitgaven hiervoor, doch over het verdelen van wat er 
hierna van de 'nationale koek' overblijft. 
Maar voor de arbeiders en noodlijdende middenstanders is er dan altijd 
'te weinig ruimte'. 
Het offensief op de prijscompensatie is afgeslagen. Ook is de loonaf
braak gedeeltelijk verhinderd. 
Deze uitkomst doorkruist de matigingspolitiek van de regering-Den 
Uyl. 

Dat is van groot belang: van berusting dáárin wilde de reactie gebruik 
maken voor een offensief over de hele linie - tegen de sociale ver
worvenheden, de democratische volksrechten, zoals het stakingsrecht, 
het volksonderwijs en de gezondheidszorg, voor het opschroeven van 
de bewapeningsuitgaven - de bron van oorlogsgevaar en van inflatie. 
Er is door de vakbeweging zeker niet alles uit de strijdgeest van de 
stakers gehaald wat er in zat. 
Intussen gaat de crisis verder. 
De werkloosheid vermindert niet noemenswaardig en dreigt zelfs 
groter te worden. 
Tienduizenden dreigen blijvend of voor lange tijd werkloos te worden. 
Daarom zeggen wij: Nu moet ingegrepen worden in de chaos en ver
spilling die door het 'vrije spel' van het privé-kapitaal veroorzaakt 
worden, door de 'vrijheid' van uitbuiting en de jacht op rendement. 
Nu moet een begin gemaakt worden met een economisch beleid 
volgens een wetenschappelijk en rechtvaardig plan. 
Dit plan zou hebben te voorzien in de bevrediging van de levensbe
hoeften van de verbruikers tegen zo laag mogelijke prijzen, in de 
verzekering van volledige werkgelegenheid, o.a. door verkorting van 
de arbeidsduur met behoud van loon. 
Van groot belang is hiervoor het beëindigen van de eenzijdige 
oriëntatie van de buitenlandse handel op de zgn. westerse economie, 
die in crisis verkeert. Zij moet daarentegen uitgebreid worden, op 
grote schaal, tot de socialistische landen, samen met drastische ver
mindering van de bewapeningsuitgaven in het verband van een zelf
standige coëxistentie-politiek van Nederland. 
De machtige stakingsbeweging zal een inspiratie zijn voor verdere 
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strijd tegen de crisis en zijn gevolgen, voor een betere toekomst voor 
alle werkende mensen in ons land. 
Daarbij is een verdere groei van de vakbeweging dringend geboden. 
Het NVV moet met man en macht versterkt worden als de vakcentrale 
voor allen die voor hun bestaan op loon en salaris aangewezen zijn, 
een vakcentrale waarin zij als gelijkwaardigen samenwerken, ongeacht 
tot welke politieke partij en kerkelijke gemeenschap zij behoren. De in 
de jongste stakingsacties aan de dag gelegde strijdgeest en het demo
cratisch beslissingsrecht van de leden weerleggen de onvruchtbare, 
oude, maar nog lang niet verdwenen, schijnradicale vooroordelen 
tegen het NVV als 'grafkelder'. Ook doorkruisen zij de anti-vakbe
wegingshetze van de VVD en de Telegraaf, die tot verzwakking van de 
positie van de werkers tegenover het kapitaal leidt. 
De CPN heeft sinds vele jaren hardnekkig zulke vooroordelen 
bestreden. 
De acties hebben tevens geleerd dat de vakorganisatie volgens 
kerkelijke richting overleefd is. De federatie van NVV met de katho
lieke vakcentrale als FNV zal op de volledige fusie in het NVV moeten 
uitmonden. Het Christelijk vakverbond is een schadepost gebleken en 
moet zo spoedig mogelijk op die weg volgen, al of niet met Lanser c.s. 
In de toekomstige ontwikkeling in ons land, vooral met het oog op de 
ontaardingsverschijnselen van de democratie, zal een versterkt NVV 
een toenemende en steeds beslissender invloed op het regeringsbeleid 
moeten uitoefenen, als buitenparlementair democratisch bolwerk van 
alle werkende mensen. 
De massale omvang van de strijd voor sociale eisen is een aansporing 
voor iedereen die bedreigd wordt door de crisis om te strijden voor een 
andere regering. 
Hiermee is de richting aangegeven die nederland uit moet. 
Dat is reëel mogelijk, zoals de eis tot behoud van de prijscompensatie, 
hoe de rechtse propaganda het ook ontkende, reëel is gebleken. 
Daarvoor zal ook een belangrijke vooruitgang van de Communistische 
Partij van Nederland bij de komende verkiezingen een uiterst vrucht
bare bijdrage zijn. 
Nu komt het er op aan de eenheid tot stand te houden, de resultaten 
in klinkende munt om te zetten en eensgezindheid en strijdvaardig
heid uit te bouwen tegen rechts, voor de verwezenlijking van een 
politiek van duurzame vrede, van democratie en verdediging van het 
levenspeil. 

Het dagelijks bestuur van de Communistische Partij van Nederland. 

Uit De Waarheid van 10 maart 1977 
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37e jaargang nr. 3 - mei/juni 1977 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

'La Questione Comunista' 
In Italië lijkt de ontwikkeling te zijn aangeland op een punt waarop 
de zaken of vooruit moeten Of achteruit gaan. Meer en meer is 
gebleken dat een democratisch bestuur van het land zonder de 
communisten onmogelijk is en dat zonder een deelname van de 
PCI aan de regering de crisis letterlijk onoplosbaar kan worden. 
Voor deelname van de communisten aan de Italiaanse regering 
hebben zich brede groepen uitgesproken, waaronder socialisten, 
republikeinen, delen van de christen-democraten en vooral de vak
beweging. 
De communisten zelf hebben het regeringsvraagstuk met kracht 
aan de orde gesteld. Zij verklaren zich tot regeringsdeelname bereid 
teneinde daarmee de totstandkoming van een regering mogelijk te 
maken die in staat en bereid is een aantal van de allerdringendste 
vraagstukken tot een oplossing te brengen en een rechtse of zelfs 
ultra-rechtse 'oplossing' te verhinderen. 

De Italiaanse republiek van 1946 

Met zijn voorstellen grijpt de PCI in veel opzichten terug naar het 
ontstaan van de Italiaanse Republiek die na de val van het fascisme 
(en de daarmee verbonden monarchie) werd gevormd. 
Eén van de kenmerken van Italië komt hiermee om de hoek kijken. 
Italië is een voormalig fascistisch land. Het fascisme was er zelfs 
eerder en langer aan de macht dan in Duitsland. 
Een door de Eerste Wereldoorlog uitgeputte Italiaanse bourgeoisie 
bracht in 1922 Mussolini aan de macht. Mussolini sleepte het land 
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mee in een reeks buitenlandse militaire avonturen (Abessinië, 
Spanje, Albanië) en stortte het vervolgens aan de kant van Hitier in 
de Tweede Wereldoorlog. 
Dat was een grote misrekening. De onwillige Italiaanse legers leden 
nederlaag op nederlaag en aan het thuisfront werd Mussolini 
(anders dan Hitler) door een sterke, anti-fascistische beweging be
laagd. Bekend is dat in de Spaanse burgeroorlog herhaaldelijk 
granaten van de Italiaanse interventietroepen niet explodeerden als 
gevolg van sabotage door de arbeiders in de Italiaanse munitie
fabrieken. In sommige zaten zelfs solidariteitsboodschappen. 
In juli 1943 landden de Amerikaanse en Britse legers in het zuiden 
van Italië. Een paar dagen later werd Mussolini in Rome door de 
koning afgezet en hetzelfde jaar verklaarde Italië aan Hitier
Duitsland de oorlog. Mussolini riep in het inmiddels door de 
Duitse legers bezette Noorden van Italië de fascistische republiek 
uit. Bijna twee jaar lang was het Noorden het toneel van een 
nationale bevrijdingsstrijd waarin de communistische partizanen 
een hoofdrol speelden en een breed eenheidsfront tot stand kwam. 
Pas helemaal tegen het eind vari de Tweede Wereldoorlog, op 
29 april 1945, kwam de Duitse capitulatie in Italië. Vlak daarvoor 
was Mussolini door de partizanen gevangen genomen en geëxecu
teerd. Vele steden werden door de partizanen en de gewapende 
bevolking bevrijd, andere door de geallieerde legers. 
De Italiaanse bourgeoisie had in de Eerste Wereldoorlog na veel 
aarzelen de winnende kant gekozen (Engeland, Frankrijk). In de 
tweede koos zij de verliezende en zij kwam uit deze oorlog 
verzwakt, verslagen en gedemoraliseerd te voorschijn. Zij stond 
onder buitenlandse curatele. Italië was officieel tot 1 januari 1947 
een bezet land. De veroverde gebieden gingen verloren. 
Bovendien, en dat was wellicht het belangrijkste, de bourgeoisie 
werd geconfronteerd met een sterke volksbeweging, die zij zich 
slechts met buitenlandse hulp van het lijf kon houden. 
In Rome werd in 1944, d.w.z. nog tijdens de oorlog tegen 
Duitsland, de eerste democratische Italiaanse regering gevormd. 
Deze was gebaseerd op de samenwerking van de anti-fascistische en 
pro-geallieerde partijen: van de communisten tot en met de in 
1943 opgerichte christen-democraten. De christen-democraat De 
Gasperi was premier, de communist Togliatti een van de vice
prerruers. 
De Italiaanse Republiek werd op 2 juni 1946 opgericht, met een 
anti-fascistisch georiënteerde grondwet die eveneens de vrucht, een 
compromis, was van het overleg tussen de bovenaangeduide 
politieke krachten. 
Tot mei 1947 werd Italië bestuurd door coalities waaraan de 
communisten deelnamen. Toen trad de koude oorlog in. Evenals in 
Frankrijk werden in Italië de communisten (daar met inbegrip van 
de met hen samenwerkende socialisten) uit de regering gezet. Het 
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land werd ge-Marshalliseerd. De Democrazia Cristiana kreeg de 
alleenheerschappij toebedeeld, een bestuur dat zij op steeds 
onbekwamer en corrupter wijze vervulde. 
De communisten waren uit de oorlog met sterke posities te voor
schijn gekomen, gewend aan het voeren van een op eenheid 
gerichte politiek. Zij vervulden een leidende rol in de vakbeweging 
en namen tradities en bevolkingsgroepen in zich op die elders en 
voordien vaak tot het 'erfgoed' van de sociaal-democratie be
hoorden. Zij toonden zich doorgaans voortreffelijke bestuurders 
van gemeenten en provincies·. Van oudsher nemen in het Italiaanse 
communisme naast arbeiders ook intellectuelen een vooraanstaande 
plaats in. 
De naoorlogse geschiedenis van Italië was er een van scherpe 
politieke en klasse-botsingen. Politiegeweld tegen de arbeiders
klasse, aanslagen (o.m. een moordaanslag op Togliatti) waren soms 
bijna aan de orde van de dag. Zelfs de her-oprichting van een 
fascistische partij werd toegestaan. 

Internationale omstandigheden 

Duidelijk is dat sinds de oorlog internationale factoren voortdurend 
een grote invloed uitoefenden op de Italiaanse toestanden. 
Rond 1968 ontstonden in bijna alle ontwikkelde kapitalistische 
landen grote bewegingen. De koude oorlog had aan kracht 
ingeboet. De tegenstellingen tussen de imperialistische mogend
heden zetten zich door en de eerste naoorlogse generaties maakten 
hun entree in de politiek. 
Italië beleefde in de periode 1967-69 een golf van strijd van 
arbeiders en studenten, die het einde betekende van de formule 
van de centro-sinistra, de regeringscombinatie van christen-demo
craten en socialisten, met de laatste in de bekende vazallenroL De 
vakbeweging veroverde de glijdende loonschaal (automatische prijs
compensatie) en bracht een doodklap toe aan het regime van de 
lage lonen, dat met de uitplundering van het platteland en de 
Mezzogiorno (het arme Zuiden) de grondslag was van het Italiaanse 
economische mirakel der voorafgaande jaren waarvan de decadentie 
in de film La Dolce Vita in beeld werd gebracht. 
De beweging rond 1968 was reeds het signaal voor de noodzaak van 
een ommekeer. De 'question comunista', het 'communistische 
vraagstuk', kwam onontkoombaar naar voren. De Nenni-socialisten 
bleven nog wel in de regering met de christen-democraten, maar 
begonnen steeds luider te spreken over de noodzaak de communis
ten tot de regering toe te laten. 
Nadien heeft de noodzaak van een ommekeer zich steeds sterker 
doen voelen. In augustus 1971 spatte met Nixons dollar-devaluatie 
het naoorlogse internationale monetaire stelsel uiteen, in de herfst 
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van 1973 brak de oliecrisis uit. Het waren tekenen van grote 
botsingen en verschuivingen binnen het imperialisme die de 
externe maar ook interne situatie van Italië verder de-stabiliseerden. 
De grote economische crisis die volgde trof Italië sterker dan vele 
andere landen, onder meer door de afhankelijkheid van de 
emigratie van 'gastarbeiders' . *) 
Acuter nog dan elders in West-Europa is in Italië het vraagstuk van 
het landsbestuur, van de bestuurbaarheid van het land zelfs, op de 
voorgrond getreden. Het werd een beslissend vraagstuk voor de 
werkende massa's die de gevolgen van de crisis ondergingen. Maar 
ook de bourgeoisie kon zich steeds moeilijker aan het vraagstuk van 
de bestuurbaarheid van het land onttrekken. Uiteindelijk konden 
ook de Amerikanen dat niet. Zij beschouwden Italië sinds de 
oorlog als hun half-kolonie en zagen hun invloedssfeer, door 
onbestuurbaarheid en ook door concurrerende invloeden, bedreigd 
raken. 
Met het begin van de jaren '70 trad een uiterst labiele toestand in. 
Het streven naar democratische oplossingen werd door uiterst rechts 
tegengewerkt met een 'strategie van de spanning'. Samen
zweringen en regelrechte putschpogingen volgden elkaar op. 
Fascistische en ultra-reactionaire groepen binnen de rechtervleugel 
van de Democrazia Christiana waren de gangmakers van deze 
strategie van de spanning. Zij bleken medestanders en zelfs mede
organisatoren te hebben in delen van het NAVO-apparaat en in de 
geheime diensten. Vooral in de militaire inlichtingendienst SID. 
Enkele generaals die als complotteurs tegen de republiek waren 
ontmaskerd, verschenen vervolgens als kandidaten op de ver
kiezingslijsten van de fascistische MSI. Het staat vast dat sommige 
figuren op de rechtervleugel van de christen-democraten van deze 
samenzweringen méér wisten. Waarschijnlijk rekenden deze 
groepen erop de vruchten van de strategie van de spanning zelf te 
kunnen plukken in de vorm van een versterking van hun eigen 
posities. In ieder geval stuitten de pogingen de complotten volledig 
bloot te leggen en de daders van aanslagen e.d. voor het gerecht te 
brengen, en dan ook nog werkelijk te veroordelen, op grote tegen
werking. 

PCI -posities 

De standpunten van de PCI vooral inzake het regeringsvraagstuk 
zijn in het voorgaande gedeeltelijk reeds aangegeven. Veel discussie 
is er binnen de PCI geweest over de EEG. Die discussies stonden 
mede onder de invloed van enkele specifiek Italiaanse omstandig
heden. Zoals de afhankelijkheid van de emigratie van Italiaanse 
arbeidskrachten die in andere EEG-landen werk vonden en het 
streven van de Italiaanse vakbeweging de veel lagere Italiaanse 
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lonen op te stuwen naar het doorsnee EEG-peil. 
De laatste tijd speelt de EEG-kwestie in de politiek van de PCI een 
geringere, en in ieder geval een andere, rol. Een stroming binnen 
de PCI, die allerlei illusies verbreidde over het bereiken van een 
'socialistisch' Europa langs de weg van de politieke en economische 
EEG-integratie heeft een reeks nederlagen geleden. Vooral nadat 
deze groep in de allerlaatste maanden de vakbeweging begon te 
kritiseren omdat deze ondanks internationale druk, vast hield aan 
de prijscompensatie! 
Wat de internationale politiek betreft stelt de PCI het vraagstuk 
van de communistische regeringsdeelname in het perspectief van 
een Italiaans optreden ter versterking van de detente in Europa. 
Uitgaande van de nationale onafhankelijkheid van het land. De 
PCI heeft zich uitgesproken, samen met de Franse communistische 
partij, tegen z.g. Europese partijvorming, ook wanneer het tot 
rechtstreekse verkiezingen voor het Europese parlement komt. De 
PCI wil ook in ·de Westeuropese politiek als autonome partij 
optreden, zo heeft zij verklaard. En vanuit die positie met anderen 
samenwerken. 

De verkiezingen van juni 1976 

De parlementsverkiezingen van 20 juni vorig jaar stonden geheel en 
al in het teken van de questione comunista. De PCI boekte een 
grote vooruitgang en verkreeg ruim 34 procent van de stemmen. 
De christen-democraten brachten het tot bijna 30 procent en hand
haafden zich daarmee. Voor de rechtervleugel van de DC was het 
echter een nederlaag: in de Mezzogiorno stortte het corrupte 
bouwwerk van rechtse christen-democraten, fascisten-monarchisten 
en maffia dat de zuidelijke helft van Italië sinds jaar en dag 
'bèstuurde' ineen onder de druk van de communistische winst. De 
uitslag van het referendum over de echtscheiding, toen de 
conservatieve Mezzogiorno ondanks de waarschuwingen van het 
Vaticaan vóór de democratische echtscheidingswet stemde, was 
daarmee naar het politieke vlak doorgetrokken. 
Verrassend snel kwam na de verkiezingen van juni 1976 de 
regering-Andreotti tot stand. Verrassend snel omdat het Lockheed
schandaal, waardoor enkele christen-democratische kopstukken 
werden uitgeschakeld, licht had geworpen op de diepgaande ver
deeldheid binnen de DC waar diverse groepen, elk met eigen 
leiders, elkaar naar het leven staan. Er waren echter aanwijzingen 
dat bepaalde Amerikaanse stromingen aanspoorden tot spoed bij 
de kabinetsformatie en aanstuurden op 'reorganisatie' van de DC. 
Mogelijk dat daarbij ook ongenoegen over het pacteren van delen 
van de rechtervleugel met de aan de andere kant van de Alpen 
zetelende Franz Josef Strauss een rol speelde. 
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Het na de verkiezingen gevormde kabinet-Andreotti bestond uit
sluitend uit christen-democraten. Bij de formatie werd een nieuwe 
methode gevolgd. Niet alleen de politieke leiders maar Ç>ok de vak
bonden, vertegenwoordigers van gemeenten en provincies en 
andere organisaties werden door de formateur gehoord. 
Kernstuk van de besprekingen waren de onderhandelingen met de 
communisten. De stellingname van Andreotti was ongeveer deze: 
de christen-democraten hebben de verkiezingscampagne gevoerd 
onder de leus 'hou de communisten buiten de regering' en kunnen 
ze er nu niet inhalen. Maar als de communisten mij toestaan te 
gaan regeren, ben ik bereid met hun wensen rekening te houden. 
De beslissingen blijven echter aan mij. 
Tot het laatste moment werd over de rol van de PCI touw
getrokken. Vlak voor de vertrouwensstemming in de Kamer over 
het reeds gevormde kabinet deed Andreotti nog een aantal nadere 
toezeggingen. Een daarvan was dat de souvereiniteit van Italië 
uitgangspunt van het beleid zou zijn. Andreotti legde voorts een 
verklaring af, die samenwerking bij bepaalde stemmingen met de 
fascistische MSI (zoals in het verleden) uitsloot. Hij zegde maat
regelen toe tot ontwikkeling van de Mezzogiorno en ook een 
regeling van de verhouding met het Vaticaan. Dit laatste betekende 
herziening van de door Mussolini met het Vaticaan gesloten ver
dragen van Lateranen, waardoor de Italiaanse republiek ook na de 
oorlog in de praktijk in veel opzichten een klerikale staat was ge
bleven. 
In een rede op 11 augustus deelde Berlinguer mee dat de PCI had 
besloten het minderheidskabinet Andreotti te gedogen. Hij 
analyseerde de toezeggingen en signaleerde tevens de vele tekort
komingen: geen plannen voor de oplossing van de universitaire 
crisis, van de werkloosheid, geen duidelijk economisch programma 
gericht op bestrijding van de crisis, geen duidelijke aanzetten tot 
reorganisatie van radio, televisie en andere media, geen duidelijke 
maatregelen voor een efficiënter bestuursapparaat. Evenmin 
garanties voor een democratisering van politie en politiebeleid en 
geen garanties voor een zuivering van de geheime diensten zoals de 
SID. Op al deze punten had Andreotti volstaan met te zeggen dat 
niet alles tegelijk kon, maar dat eraan zou worden gewerkt. 
Berlinguer verklaarde dat de beslissende reden voor de PCI om de 
start van de regering-Andreotti mogelijk te maken was gelegen in 
de verantwoordelijkheid die de PCI draagt voor de regeerbaarheid 
van het land. Het land kan niet langer zonder een regering blijven. 
Met ons besluit tot stem-onthouding, zo verklaarde hij, plaatsen 
wij ons tegenover de reactionaire krachten in dit land. Ook tegen 
de buitenlandse krachten die pogen te voorkomen dat in Italië het 
perspectief van de eenheid van de volksmassa's en van samen
werking van de democratische ( = niet-fascistische) partijen vorm 
krijgt. Berlinguer verlangde dat de regering een eind zou maken 
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aan de activiteit van de internationale ondermijningscentra die, 
zoals ook door christen-democraten is toegegeven, in Italië 
opereren. Uitvoerig verwees hij naar het ontstaan van de Italiaanse 
republiek, die de vrucht was van de anti-fascistische samenwerking, 
en waartegen rechts een kwart eeuw heeft stormgelopen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daden van deze regering. 
Door onze stem-onthouding willen wij een nieuw politiek 
experiment mogelijk maken. 'Het is mogelijk dat wij morgen 
besluiten weer in de oppositie te gaan even goed als het denkbaar is 
dat wij deel gaan uitmaken van de regeringsmeerderheid en 
regeringspartij worden,' aldus de PCI-secretaris, die herhaalde dat 
met dit kabinet-Andreotti het kardinale vraagstuk van de Italiaanse 
politiek niet werd opgelost. 

IMF 

De vorming van het kabinet-Andreotti luidde een periode van 
ingewikkelde worstelingen in. 
Illustratief was de strijd om de looncompensatie. Mschaffing van 
het systeem van automatische looncompensatie (de scale mobile
glijdende loonschaal) was een van de voorwaarden van het Inter
nationale Monetaire Fonds in Washington voor een door Italië 
gevraagde lening. Behoud van de looncompensatie was inzet van 
grote acties van de vakbeweging met steun van de communisten. 
Ondanks alle venogen van Andreotti hield de PCI vast aan hand
having van het systeem van de automatische prijscompensatie. Na 
een interne discussie liet de PCI weten dat een decreet van Andreotti 
tot afschaffing van de scale mobile de val van het kabinet zou 
betekenen. 
Er ontstond daarop deze opmerkelijke figuur: Andreotti stuurde 
een van zijn ministers naar het IMF. Met deze verbindingsman in 
Washington, en naar het schijnt ook met de Amerikaanse ambassa
deur in Rome, stond hij in voortdurend telefonisch contact terwijl 
hij onderhandelde met de vakbeweging en, indirect, de PCI. 
Door de kracht van de beweging moesten Andreotti, en met hem 
de Amerikanen, terug. Er kwam een akkoord tot stand waarbij 
enkele aanpassingen in de scale mobile stonden tegenover 
concessies van Andreotti op andere gebieden (o.m. de positie van 
de gemeenten en het gemeentepersoneel van de verschillende 
steden). Door de vakbeweging werd bij de onderhandelingen 
tevens aangedrongen op veranderingen in de regering. Het IMF 
legde zich bij het bereikte akkoord voorshands neer. Daarentegen 
liet de EEG, vooral op instigatie van Bonn, weten op deze basis 
voorlopig niet tot leningen bereid te zijn. 
De regering-Andreotti was in de vorm waarin zij na de verkiezingen 
van vorig jaar tot stand kwam, een overgangsformule. Een overgang 
waarheen? 

107 



Sommige groepen die het experiment-Andreotti steunden zagen 
het als de aanloop tot een terugkeer naar de centro-sinistra
formule. Zij hoopten de socialistische partij (met minder dan 10 
pct. van de stemmen) los te weken van links en opnieuw met haar 
een coalitie te kunnen vormen. De meest rechtse vleugel in het 
christen-democratische partijconglomeraat was vanaf het begin 
tegen het experiment-Andreotti en stuurde al meteen aan op de val 
van het kabinet. Met het doel, eventueel na nieuwe verkiezingen, 
een wending naar rechts in de Italiaanse politiek tot stand te 
brengen. Mogelijk via een militaire ingreep. 
Het overgangsexperiment-Andreotti maakte het mogelijk enkele 
dingen tot een oplossing te brengen. Zoals de herziening van de 
verdragen met het Vaticaan. De nieuwe politieke situatie leidde er 
toe dat voor het eerst sinds lang het Italiaanse parlement weer een 
belangrijke rol ging spelen (de communist lngrao werd voorzitter 
van de Kamer). 

Terrorisme 

De beslissende vraagstukken bleven echtt'r en verergerden zelfs: de 
bestrijding van de crisis, de positie van de jongeren, de openbare 
orde. Het minderheidskabinet-Andreotti bleek ook te zwak en te 
verdeeld om orde op zaken te stellen in het door corruptie en 
vriendjespolitiek vergeven staatsapparaat en om politiek en 
geheime diensten te zuiveren van subversieve elementen. 
Een symptoom is de uitbarsting aan de universiteiten. Daar was 
door de democratisering na 1968 de toestroming vergroot maar het 
onderwijspeil niet verbeterd, en totaal niets gedaan om een aan
sluiting aan de maatschappij te verzekeren. Terwijl aan de middel
bare scholen de klassen overvol zijn en het wetenschappelijk en 
technisch onderzoek ver achterblijft verblijven aan de universiteiten 
(cynisch 'parkeergarages' genoemd) tienduizenden studenten met 
geen enkele andere keuze dan zo lang mogelijk te blijven hangen 
of werkloos te worden. 
De universitaire crisis roept allerlei nihilistische verschijnselen op en 
heeft het vraagstuk van de openbare orde extra verscherpt. Vooral 
doordat groepen onder 'ultra-linkse' leuzen gewapenderhand 
konden optreden onder de dekking, en vanuit, vrij grote aantallen 
betogende studenten. En, zoals vaak, zijn er dan in de toppen van 
het politie-apparaat altijd figuren bereid om door een niet
discriminerend optreden tegen alles wat beweegt de gevaarlijke 
integratie van gewapende provocateurs èn niet-provocateurs te be
vorderen. Daarmee de geweldescalatie aanzwengelend. 
Met het geweld is in Italië de kwestie van het terrorisme en de 
'openbare veiligheid' een van de meest acute vraagstukken ge
worden. Het is duidelijk dat het vraagstuk van het functioneren van 
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de democratie daarmee onverbrekelijk verbonden is. 
Volgens de Unità zijn de provocateurs professioneel getraind en 
worden zij vanuit bepaalde centrales geleid. Wie er precies achter 
zitten is niet opgehelderd, maar dat geheime diensten een rol 
spelen is onmiskenbaar. In een hoofdartikel in het PCI-weekblad 
Rinascita werd herinnerd aan 'andere voorbeelden hoe maffia en 
misdaadsyndicaten door buitenlandse geheime diensten werden 
gebruikt': 
'De naoorlogse gebeurtenissen op Sicilië zijn leerrijk. Toen waren 
het de Amerikanen. Wie zijn het thans? Wij weten het niet, maar 
wat ons opvalt is de houding van sommige ministers, de vage maar 
aanhoudende toespelingen op buitenlandse interventies. De halve 
woorden over de reizen van Strauss naar Italië. Fantasie? Laten wij 
bedenken wat een positieve uitweg uit de Italiaanse crisis zou be
tekenen voor wat rechts is in Europa op een moment dat in 
Frankrijk, zowel als in Duitsland en in Spanje, beslissende etappes 
zijn ingeluid'. 
Uiteraard zijn geheime diensten en provocateurs maar één deel van 
het geweldvraagstuk. De provocateurs opereren vanuit een 'grijze 
zone' waarin avonturisme, gewone misdaad, onvruchtbare rebellie 
en anarchistisch-getinte opvattingen over klassenstrijd door elkaar 
heen spelen. De basis hiervoor is de toestand waarin grote 
aantallen, vooral jonge, mensen als gevolg van de crisis en het 
uitblijven van oplossingen zijn komen te verkeren. 

Onderhandelingen 

De PCI beoordeelt deze situatie als zeer ernstig. Naar haar mening 
zijn de krachten van de arbeidersklasse in Italië zo gegroeid dat 
deelname aan de leiding van het land voorwaarde is voor een 
wedergeboorte en de redding van Italië. Historisch gezien is dit een 
rijp probleem. De oplossing van dit probleem wordt echter 
uitgesteld. 
De verontrustende symptomen van dit uitstel doen zich overal 
voelen: op economisch gebied, in de staat, in het hele openbare 
leven. 
Eind april verklaarde Berlinguer bij een rede ter herdenking van de 
veertigste sterfdag in een fascistische kerker van de Italiaanse 
communistische voorman Gramsci: de mensen voelen dat de crisis 
doorgaat en dat de situatie kan degenereren tot een punt vanwaar 
geen herstel mogelijk is. De toestand dreigt ondragelijk te worden. 
Italië is op een punt gekomen dat zonder een wending het sociale 
en politieke leven zo kan vervallen en zulk een chaos kan ontstaan 
dat de behoefte aan orde-hoe-dan-ook onweerstaanbaar wordt, zelfs 
als het dan de orde van de reactie is. 
Reeds voor de terreuruitbarsting, d.w.z. aan het begin van het jaar, 
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heeft de PCI laten weten dat voortzetting van de bestaande regeer
formule onmogelijk en onaanvaardbaar was. De vraagstukken waar
voor het land en de Italiaanse bevolking staan zijn zo groot dat 
nieuwe wegen moeten worden ingeslagen. 
Onder druk van de situatie hebben de christen-democraten begin 
mei in principe toegestemd in een wijziging van de regeerformule. 
De DC wil nu met de PCI en andere (niet-fascistische) panijen een 
regeringsprogram overeenkomen. Eventueel zouden daarna in de 
samenstelling van het kabinet-Andreotti bepaalde 'aanpassingen' 
tot stand gebracht kunnen worden; echter nog zonder een officiële 
intrede van de PCI in de regering. Bij het schrijven van dit anikei 
waren over de mogelijkheid van een nieuwe regeer-formule onder
handelingen gaande waarvan de afloop nog niet vaststond. 

Het centrale vraagstuk in Italië is het vraagstuk van de regering. De 
Italiaanse communisten hebben duidelijk gemaakt dat zij bereid 
zijn tot een oplossing van dat vraagstuk op een wijze die in het 
belang is van de volksmassa's en van de vooruitgang van hun land 
in de richting van een socialistische toekomst. Deelname van de 
communisten aan de regering op basis van een democratisch 
akkoord is een hoofdvoorwaarde voor het werkelijk aanpakken van 
de problemen. Het is ook een toetssteen voor de democratie en een 
garantie dat fascistisch-getinte 'oplossingen' de weg wordt afge
sneden. 
In Italië wordt naar twee kanten getrokken. Ook voor de rest van 
Europa, waar het er om gaat rechtse krachten de pas af te snijden, 
de internationale ontspanning door te zetten en de weg naar sociale 
vooruitgang in te slaan, is het van belang welke kant het zal 
opgaan. De Italiaanse democraten en anti-fascisten zullen daarbij 
kunnen rekenen op de solidariteit van alle andere vooruitstrevende 
mensen. En omgekeerd. 

ANDRÉ ROELOFS 

')Sinds het begin van de 19e eeuw zijn miljoenen Italianen als emigranten naar elders 
vertrokken. Thans is voor het eerst in de historie het aantal immigranten groter dan het 
aantal emigranten. In 1974 en 1975 werden alleen in de Bondsrepubliek al 77.000 
Italiaanse werknemers ontslagen. 
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De sociale kwestie van de 
Mscheiding tot de 

Spoorwegstaking 
Iets over de confessionele politiek 

in de vorige eeuw met een 
nabeschouwing 

'Doch ook anderen hebben het geroep van de komst des Bruidegoms 
gehoord. Het zijn de magtigen, aanzienlijken en wijzen der aarde, 
en deze worden met toorn vervuld; want zij haten God en zijn 
volk' 1). 
Aan het woord is één van de mannen die we ontmoeten als we op 
zoek gaan naar de tijd en naar het milieu waarin de confessionele 
politiek haar oorsprong vond. Het is de predikant Van V elzen. Het is 
niet zonder reden, dat Van Velzen zich omringd voelt door woede en 
haat. Hij bevindt zich namelijk sinds 1843 in staat van openlijke 
opstand. Samen met nog enkele andere predikanten is hij uit de 
staatskerk gelopen. En dat is een daad met grote gevolgen gebleken. 
Overal in het land zijn er gewone kerkleden, die zijn voorbeeld 
hebben gevolgd, soms individueel, maar soms ook met hele 
plaatselijke kerkgemeenten tegelijk. 
Het lijkt misschien een beetje gek om het begin van de confessionele 
politiek te zoeken in wat op het eerste gezicht een kerkelijk conflict 
was. Toch was de Mscheiding van 1834 de eerste serieuze poging tot 
politieke machtsvorming. 
De Mgescheidenen stonden tegenover de 'kerk en gouvernement 
bezielende aristocratie' 2), zoals de Mgescheiden predikant Van 
Raalte weleens heeft gezegd. De kringen die in beweging kwamen, 
hadden een duidelijk politiek profiel en hun beweging had een 
duidelijk politiek doel. Het was een gevecht om dat deel van de 
staatsmacht, dat in de staatskerk was belichaamd. 
Wie waren nu de aristocraten, op wier machtsposities de M
gescheidenen de aanval hadden geopend? Aristocraten heetten sinds 
de achttiende eeuw de financiers, de schatrijke bovenlaag van de 
bourgeoisie. Deze figuren waren door de revolutie van 1795 uit het 
zadel geworpen, maar weldra door de Fransen weer tot de macht 
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toegelaten en bij de restauratie door de grote mogendheden in de 
macht bevestigd. 

Een scheut blauw bloed 

Tegen deze financiers waren de Mgescheidenen, 'een arm en veracht 
hoopje volks' 3), in verzet gekomen. De Mgescheidenen legden net 
als Abraham Kuyper en de zijnen later graag de nadruk op deze 
tegenstelling van rijk en arm. En veel latere geschiedschrijvers 
hebben dat op goed geloof van hen aangenomen. In werkelijkheid 
echter bestond het milieu, waaruit de Mscheiding is voortg(komen, 
zeker niet alleen uit boeren en ambachtslieden, al waren zij het wel, 
die aan de beginnende confessionele beweging het gewicht van de 
massa gaven. Men kon er ook echte rijkaards tegenkomen. Maar dan 
wel van een bepaald soort. Het Mscheidingsmilieu had nogal een 
scheut blauw bloed in de aderen. Het was een milieu waarin het 
oude feodalisme nog en soms nog massief aanwezig was. Zeer 
massief bijvoorbeeld in het Drentse dorpje Dwingelo, dat als het 
ware ingeklemd lag tussen maar liefst vier kastelen. Het huis waarvan 
hier de Mscheiding uitging, was de boerderij van 'Meister Albert', 
een eigenerfde, die ons getekend wordt als 'de raadsman der 
geringen, de vriend en vertrouwde van de edelen op de kasteel en en 
inzonderheid de intieme vriend van Jhr. van Holthe, burgemeester 
van Dwingelo' 4). Heel duidelijk zien we dit samenkomen van twee 
milieus ook bij een man als De Cock, de eerste predikant die zich 
afscheidde. De Cock was een man met een typisch romantische, 
vaderlijk aandoende, belangstelling voor de 'kleine man'. Tegelijk 
echter was hij iemand, die in verbinding stond met de baron C. van 
Zuylen van Nyevelt en die zich liet bijstaan door niemand minder 
dan de graaf van Hogendorp en de Haagse jurist Van der Kemp. 
In feite bestond het Mscheidingsmilieu uit een soort coalitie van 
bepaalde delen van de adel en bepaalde groepen van de kleine 
bourgeoisie. Deze adellijke-kleinburgerlijke coalitie was niet pas in 
de negentiende eeuw ontstaan. Zij was van veel ouder datum. Zeker 
in ons land, waar men deze coalitie tot in de zestiende eeuw kan 
terugvinden. De adellijk-kleinburgerlijke coalitie zou men een soort 
zijspoor van de geschiedenis kunnen noemen. Zij ontstaat als de 
bourgeoisie zich tot een invloedrijke en machtige klasse heeft ont
wikkeld. De adel raakt aan de verliezende hand en gaat op zoek naar 
bondgenoten en zij vindt die bij die delen van de bevolking, wier 
belangen door de leidende groepen van de bourgeoisie niet ver
tegenwoordigd worden. Zij kan vooral op het platteland recruteren, 
omdat de kapitalistische ontwikkeling de tegenstelling tussen stad en 
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platteland verscherpt, maar zij vindt ook aanhang in de steden onder 
de gildenburgerij, die in een hopeloos gevecht met de handels
bourgeoisie gewikkeld is. 
De adellijk-kleinburgerlijke coalitie was ook niet een typisch 
Nederlands verschijnsel. Men kon haar in allerlei verschillende 
vormen eigenlijk overal in Europa aantreffen. 
Een bijzondere vorm ervan kwam in Engeland en Frankrijk en in 
zekere zin ook wel in Duitsland tot ontwikkeling in wat Marx en 
Engels genoemd hebben 'het feodale socialisme' 5). Figuren uit de 
adel wierpen zich daar op als belangenbehartigers van de ambachts
lieden en van de fabrieksarbeiders en ze gingen daarbij soms zo ver, 
dat ze zich socialisten noemden. Intussen was hun optreden 
natuurlijk allerminst bedoeld om een sociale revolutie te bewerk
stelligen: Integendeel. Zij waren erop uit om de bourgeoisie dwars te 
zitten en om zodoende mocht het zijn nog weer iets van de oude tijd 
te doen herleven. 
In ons land vinden we trekken van dit 'feodale socialisme' terug bij 
een man als Bilderdijk en in zekere mate ook bij Da Costa en Groen 
van Prinsterer. 
En met Bilderdijk zijn we weer terug bij de mannen van de 
Mscheiding, want het is deze dichter geweest, die een bepalende 
invloed heeft gehad op die Mgescheiden dominees van het eerste 
uur. 

Leven en laten leven 

Wat de richting, waarvan de Mscheiding deel uitmaakte, in feite 
aan de orde stelde, dat was de sociale kwestie. Men herkende het 
enorme onteigeningsproces, dat gaande was. Het ruïneerde de 
traditionele verhoudingen op het platteland, het bedreigde delen 
van de stedelijke burgerij. Waarop kon dat anders uitlopen dan op 
het ontstaan van een enorme massa bezitlozen die zich geplaatst zou 
zien tegenover een kleine kliek van bezitters? Een levensgevaarlijke 
toestand ... voor de bezitters! 
De klachten en de bezweringen van de eerste generaties 
confessionelen hadden, hoe benauwd ze ook klonken en hoe 
perspectiefloos ze ook waren, iets dat aansprak. Hoeveel beter 
immers dan de bourgeoisie begrepen deze heren wat er gaande was! 
Maar bovenal: de mensen herkenden de enorme bestaansnood, die 
erin tot uitdrukking werd gebracht. Anderzijds bood de 
confessionele politiek geen uitweg dan alleen de schijnuitweg in de 
romantische fantasie: het ware geluk is niet van uiterlijke om
standigheden afhankelijk. Geld alleen maakt niet gelukkig. 
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In de praktijk echter bleef zij aan het bezittersuitgangspunt vast
houden. Was het maar nooit de negentiende eeuw geworden! Op 
deze verzuchting liep het eigenlijk uit. 
Deze uitziehtsloosheid kenmerkt ook de politieke geschriften van 
Bilderdijk, die het confessionele program nog op zijn radicaalst 
onder woorden had gebracht. De staat dient het bestaansrecht van 
de burgers te garanderen, was zijn eis. Je kan de mensen toch niet 
voor je ogen te gronde laten gaan! Nu, de bourgeoisie kon dat wel, 
of liever: moest dat wel. En er was geen Bilderdijk, geen Groen of 
wie dan ook, die haar tegenhield. Of het moesten de bezitlozen zelf 
zijn. Maar dat was nu juist wat Bilderdijk en Groen tot elke prijs 
wilden voorkomen. Wanneer de strijd tussen de bezitlozen en de 
bezitters eenmaal zou ontbranden, dan zou het einde niet ver meer 
zijn. 
Voorzover de confessionelen een sociaal program hadden, droeg het 
een reactionair-utopisch stempel. Spreiding van bezit, ieder het 
zijne, leven en laten leven. Op dat niveau bewoog men zich. Ieder
een moest in de gelegenheid zijn om zijn eigen produktiemiddelen 
te hebben of die door spaarzaamheid te verwerven. Het was een 
'program', dat vooral dienst deed als alibi om van de mensen te 
eisen dat zij zouden afzien van werkelijke sociale strijd. Da Costa: 
Toenaadring eischt Gods orde en dezer tijden nood, 
Toenaadring, (waar ze ontbreek') ~n vorst en volk, van groot 
En klein, van arm en rijk, van standen en belangen. 

Wachten op de zondvloed 

Het milieu waaruit de Mscheiding is voortgekomen, zou men ook 
kunnen noemen het milieu van de Romantiek, dat merkwaardige 
mengsel van reactionaire bitterheid en mystiek doodsverlangen, dat 
kenmerkend is voor de adel die haar pretenties in de harde 
werkelijkheid van de beginnende negentiende eeuw niet meer waar 
kan maken. De Romantiek is eigenlijk een gèvoel van wantrouwen in 
de mogelijkheden van de eigen tijd, een besef dat het allemaal 
voorbij is. 
Dit besef leefde sterk bij een man als Bilderdijk en ook in de kringen 
van de Mscheiding: de gloriedagen van de Gouden Eeuw en van de 
bloei van de Vaderlandse Kerk waren voorbij en wat men eigenlijk 
alleen nog kon doen dat was wachten op de zondvloed - dat wil 
zeggen op de grote sociale revolutie die de hele bestaande orde zou 
wegvagen - en intussen zijn ziel in zuiverheid bewaren. 
In de jaren tussen 1813 en 1830 is dit ondergangsdenken in ons land 
een zeer beperkt verschijnsel geweest. Bilderdijk en de zijnen -
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men kan de namen die in dit verband opduiken op de vingers van 
één hand tellen - voelden zich machteloos en geïsoleerd. En ze 
werden trouwens ook geïsoleerd. 
In 1830 veranderde dat. De jaren rond 1830 waren jaren van schok
kende gebeurtenissen in Europa. Voor ons land werd 1830 het jaar 
van de Belgische omwenteling. Een gigantische gebeurtenis, die de 
heerschappij van het Hollandse financierskapitaal op zijn grond
vesten deed schudden. De Belgische opstand bracht niet alleen het 
systeem in het geding waarmee deze heren gedacht hadden zich tot 
in lengte van jaren te zullen verrijken - de uitvoer van Belgische 
katoentjes naar Ned:-Oostindië en de invoer van koloniale waren, 
maar de opstand maakte ook de p9sitie van deze kringen in Europa 
tussen de mogendheden kwestieus. Hun was immers de taak toe
bedeeld om als bewindvoerders over de verenigde Nederlanden 
mede het Europese machtsevenwicht in stand te houden. En nu viel 
de constructie, waaraan zij hun positie te danken hadden, in duigen! 
En al die ellende hadden de financiers te danken aan de revolutie. 
Geen wonder dus, dat ze na 1830 naar rechts gingen, anti-revolu
tionair werden. En het waren niet zomaar enkele op hol geslagen 
superrijken. Nee, het was de absolute toplaag die in 1830 van het 
burgerlijke front afhaakte. Om twee namen te noemen. Het waren 
mensen als Willem de Clercq, secretaris van de Nederlandsche 
Handel Maatschappij, en de venrouwding van de koning, Groen 
van Prinsterer. 
Het burgerlijke front was gescheurd. Het isolement van de romantici 
van het eerste uur, zoals we ze maar zullen noemen, was daarmee 
doorbroken. Er was een klimaat ontstaan waarin het reactionaire 
ongenoegen zich openlijk kon uiten. 
Dat het tot een Mscheiding kon komen, die zich tegen de onder
drukking in de jaren tot 1840 heeft weten staande te houden, is te 
danken aan het feit dat de betrokkenen zich eigenlijk al lang 
voordien verenigd hadden. Vanaf de tijd dat de burgerlijke 
magnaten het in de publieke kerk voor het zeggen kregen - en dat 
was al in de 17e eeuw begonnen -waren deze 'ware vrienden van 
Kerk, Oranje en Vaderland' 6) zich gaan organiseren in zogenaamde 
gezelschappen, officieuze bijeenkomsten waar een min of meer 
romantische religiositeit werd gekruid met feodale politiek. Sinds de 
Franse tijd droegen deze bijeenkomsten een illegaal karakter, althans 
voorzover er meer dan twintig mensen aan deelnamen. Met de 
Mscheiding traden deze half-geheime gezelschappen in de open
baarheid en formeerden ze zich als vrije kerkelijke gemeenten. 

Fixatie op Pruisen 

Dit doorbreken van een reactionaire, feodalistische onderstroom na 
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1830 heeft zich op Europese schaal voorgedaan. De Mscheiding en 
dat wil zeggen het begin van de confessionele beweging wordt niet 
alleen verklaard uit specifieke Hollandse omstandigheden. Tegelijk 
met de Mscheiding in ons land was er in de Katholieke landen en 
streken een aan invloed winnende ultra-montaanse richting, die 
steunend op de paus tegenover de heersende kringen voor de feodale 
belangen opkwam. In Frankrijk stond deze richting onder leiding 
van mensen als de graaf De Montalembert en de uit het reactionaire 
Bretagne afkomstige edelman De la Mennais, in Duitsland werd zij 
in de hand gewerkt door de Pruisische kroonprins, de latere Frederik 
Willem IV. In Engeland kwam binnen en buiten de Anglikaanse 
staatskerk een bundeling van feodalistische krachten tot stand en in 
Pruisen~erd net als in ons land het jaar 1834 het jaar van een af
splitsing van de protestantse staatskerk. Het zijn vooral de ont
wikkelingen in Pruisen geweest, die de confessionele beweging in 
ons land diepgaand hebben beïnvloed: wat de confessionelen in ons 
land zo graag tot stand zouden brengen, dat gebeurde in Pruisen, 
waar binnen de officiële kerk zich een confessionele orthodoxie ont
wikkelde die door het mislukken van de revolutie in 1848 in Duits
land tot de heersende richting kon worden. Hoe pijnlijk verschilden 
de ontwikkelingen in ons land voor Groen van Prinsterer en zijn 
'Christelijke Vrienden' 7) van wat in Duitsland plaats greep! Want 
hoe weinig de gebeurtenissen in maan 1'848 in Amsterdam en Den 
Haag misschien het karakter van een omwenteling hadden, de 
heersende kringen moesten er in elk geval een stap om terug en het 
anti-revolutionaire kamp geraakte in verwarring. Grote heren in het 
Réveil alsBeetsen Da Costa distancieerden zich van Groen en ver
zetten de bakens. 
Ondanks dit verschil in ontwikkeling bleef Pruisen het grote voor
beeld voor deze kringen. Vanaf de jaren veertig komen we deze 
fixatie op Pruisen in de confessionele politiek in allerlei vormen en 
op allerlei momenten tegen. Men was erop uit om Pruisische toe
standen in ons land te introduceren. Dit betekende niet, of in elk 
geval niet altijd, dat men ook voorstander was van de inlijving van 
ons land bij Duitsland. Deze houding bracht echter wel met zich 
mee, dat men de Pruisische dreiging, die deze eeuw verschillende 
malen acuut werd, pas in een laat stadium als zodanig herkende, dat 
men er zich pas laat toe kon krijgen om er het nationale standpunt 
tegenover in te nemen en dat men zodoende verlammend inwerkte 
op de weerbaarheid tegen het Pruisische expansionisme. 

'Bolwerk tegen de roomschen' 

De romantici van de tweede generatie, dus van het type van de 
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eigenaars van de Nederlandsche Handel Maatschappij stonden met 
grote sympathie tegenover de Mscheiding. Figuren als Groen, Da 
Costa en De Clerq hebben lange tijd geaarzeld of ze niet met de 
Scheiding mee zouden gaan. En wat we van enkelen weten, gold 
zeker voor velen. 
Wat echter de doorslag gaf, dat was, dat de beweging -
ongetwijfeld ook uitgelokt door het hardhandig optreden van de 
kerkelijke en wereldlijke machthebbers - direct het karakter van 
een afsplitsing kreeg. De Mgescheidenen konden wel menen, dat 
'het Hervormd Kerkbestuur van 1816, hetgeen de oude Gerefor
meerden zoo zeer verdrukt, ( ... ) vroeger of later wel geheel' zou 'in
storten' 8); de financiers moesten dat eerst nog zien. Zij wilden de 
'grote Kerk' niet opgeven. Zij beschouwden de Hervormde Kerk als 
een onontbeerlijk deel van hun machtsbasis. Waarom was de staats
kerk voor hen zo belangrijk? Zij waren, zoals Scholte weleens gezegd 
heeft, erop uit om 'alle zoogenaamde protestantsche sekten in een 
hoop' te vergaderen 'om daardoor, zoo als men dit noemt, een bol
werk tegen de roomsehen te hebben'. 9) De heersende kliek, de 
romantici incluis, wilde de emancipatie van de Katholieke Neder
landers de pas afsnijden. Tot de jaren tachtig aan toe is dat één van 
de hoofdlijnen van de binnenlandse politiek van deze kringen 
geweest. 
Men was bang van de Katholieken. Veel banger dan van de 
liberalen. De liberalen kende men voor een groot deel. En daaronder 
waren er ook verschillenden die in feite tot het financiersmilieu 
behoorden, maar die eenvoudig de tekenen des tijds eerder hadden 
verstaan. Maar onder de Katholieken, daar school een stuk sociale 
kracht, dat men - juist omdat men hen altijd buiten de macht ge
houden had- niet onder controle had. Wanneer de Katholieke 
emancipatie eenmaal op gang zou komen en wanneer het verbond 
tussen Katholieken en liberalen zou worden hersteld, dan achtte 
men het einde van de eigen monopoliepositie nabij. En terecht. 
Hoewel er dus over en weer tussen Afscheiding en Réveil - de ver
zamelnaam van de melancholieke riche - een gevoel van verwant
schap bestond en het soms ook wel tot een gemeenschappelijk optre
den kwam, liepen juist op dit beslissende punt van de verhouding van 
kerk en staat de meningen uiteen. Maar ook in de kringen van het 
Réveil zelfheerste op belangrijke punten zelden eensgezindheid. Men 
zou kunnen zeggen, dat de opkomende ondernemende bourgeoisie 
steunend op de internationale beweging het reactionaire front uit
eenjoeg. En het is achteraf haast vermakelijk om te zien in wat al 
rare bochten deze deftige heren zich half tegenspartelend en half 
toegevend wrongen om toch maar een aandeel te behouden in de 
macht. 
Voor wat de periode tot halverwege de jaren zestig betreft is zo de 
confessionele beweging getekend. Buiten de staatskerk consolideer
de zich de Afscheiding. Binnen de staatskerk vormden die Réveil-
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mannen, die achteraf toch begrepen dat zij het maar beter op eçn 
akkoordje met de liberalen konden gooien, een brede 'ethisch
irenische' 10) richting. Deze richting ging in de politiek met de 
conservatieven samen en kreeg vooral na 1870 grote invloed. Groen 
van Prinstereren de andere meer steile figuren uit het Réveil, die 
het dichtst bij de Mscheiding hadden gestaan, verloren er hun 
greep op. Het politieke optreden van Groen van Prinsterer liep in 
1857 vast, toen zijn vroegere Réveil-vriend Van der Brugghen met 
succes een onderwijswet verdedigde, die op een conservatief-liberaal 
compromis berustte. En in het begin van de jaren zestig werd zelfs 
de Amsterdamse kiesvereniging 'Nederland en Oranje', die in het 
anti-revolutionaire kamp een leidende rol had gespeeld, op
gedoekt. 

Verschuiving van de fronten 

Tegen het eind van de jaren zestig gaan er nieuwe elementen een 
rol spelen. Eén van die nieuwe elementen was, dat de nijverheid in 
de steden sterk in betekenis toenam, waardoor een nieuwe groep 
toetrad tot de ondernemende bourgeoisie. Daarnaast was van grote 
betekenis de opkomst van de arbeidersbeweging. In 1869, bijna op 
het eind van een langdurige periode van goede conjunctuur, kwam 
het tot een zeer massale en over een reeks van bedrijfstakken ge
spreide stakingsgolf, waarmee de arbeidersklasse zich als machts
factor op een niet mis te verstane wijze present meldde. 
De burgers in de steden, die zich uit hun kleinburgerlijk bestaan 
opworstelden tot ondernemers in de moderne zin des woords en de 
brede groep van ambachtslieden en winkeliers, die aanvankelijk van 
de urbanisatie meeprofiteerden, kwamen natuurlijk net als de 
liberalen in de jaren dertig en veertig tegenover het financiers
kapitaal te staan. 
Terzelfder tijd dreven de oude, gearriveerde, liberalen naar rechts. 
Anno 1870 is de periode van bloei van het liberalisme - ook 
internationaal - voorbij. 
De confessionele beweging nu komt in deze jaren onder leiding van 
de nieuwe stedelijke bourgeoisie te staan. Terwijl de tegenstelling, 
waarin de confessionele beweging was groot geworden, de tegen
stelling was tussen orthodoxen en vrijzinnigen, tussen adel, 
financiers en hun kleinburgerlijke aanhang enezijds, en anderzijds 
de ondernemende bourgeoisie, werd door deze kringen het front 
verlegd. Zij kozen positie tegenover het financierskapitaal. Zij 
streden 'niet als orthodoxen tegen modernen enz., maar als 
Gereformeerden tegen conservatief-Synodalen' 11). Beslissend was 
niet meer alleen of men recht was in de leer. Het ging er van nu af 
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aan om hoe men stond tegenover de kerkelijke vertegenwoordigers 
van het financierskapitaal, die de hogere besturen beheersten. 
Deze verschuiving van de fronten, die zich al in de tweede helft 
van de jaren zestig aankondigde, werd door de ontwikkeling van de 
economie vertraagd. Op de hoogconjunctuur volgde in de jaren 
zeventig een periode van langdurige stagnatie die eigenlijk pas in 
de jaren negentig omsloeg in een nieuwe periode van goede 
conjunctuur. Vandaar, dat het optreden van de Gereformeerden 
pas in 1886 leidde tot de vorming van een eigen kerkgenootschap. 
Wij maken ons dit intermezzo ten nutte door iets te zeggen over de 
beweging van de Katholieken. De liberaal-Katholieke coalitie was 
in de jaren vijftig inderdaad "tOt stand gekomen. Min of meer ge
forceerd zèlfs door de financiers, die een 'vijand' nodig hadden om 
hun groot-protestantse eenheidsfront tot stand te brengen. Naar
mate echter in de jaren zestig de Katholieken hun positie ver
sterkten en de liberalen naar rechts trokken, kwam deze coalitie 
sterker onder druk te staan. 
Terwijl zo geleideli)k de liberalen als bondgenoot wegvielen, ont
wikkelde zich in het protestantse kamp een nieuwe bondgenoot. 
Het protestantisme had zijn anti-Katholieke trek immers vooral te 
danken aan de financierskringen die hun monopolie-positie 
bedreigd zagen door de opkomende Katholieke bourgeoisie. 
Kuyper en de zijnen maakten zich van deze financierskringen los 
en bevrijdden zich daarmee ook van het anti-Katholieke voor
oordeel. Ook in dit opzicht echter oefende de conjunctuur zijn 
vertragende werking: de coalitie tussen Kuyper en Schaepman 
kwam in 1887 pas tot stand. 

Een schrale aalmoes 

De crisis van 1873 vormde het begin van zeer diepgaande ver
anderingen. Grote verschuivingen in de internationale verhou
dingen gingen gepaard met ingrijpende veranderingen in het 
kapitalisme, dat monopolistische en imperialistische trekken ging 
vertonen. Onder invloed van dit imperialisme vormde zich binnen 
de bourgeoisie een nieuwe groep, die straks in de nieuwe periode 
van goede conjunctuur zijn slag zou slaan. 
En zo hebben we dus in de jaren tachtig naast elkaar staan de 
Gereformeerden, de Katholieken en de radicalen, zoals deze 
moderne, imperialistische bourgeois zich noemden. De vorming 
van een gemeenschappelijk front tegenover de veilige rijkdom, het 
financierskapitaal, lag daarmee voor de hand. 
We hebben gezien, dat één van de belangrijkste nieuwe feiten op 
het eind van de jaren zestig was de formatie van de arbeiders-
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beweging. Ook hier had de periode van economische stagnatie ver
tragend gewerkt, maar deze georganiseerde machtsvorming van de 
arbeidersklasse was natuurlijk toch een onstuitbaar proces. Voor de 
bourgeoisie vormde dit feit een probleem en vooral de moderne 
bourgeoisie gaf zich er rekenschap van als van 'de sociale quaestie'. 
Deze kwestie moest niet aangepakt worden op de manier van de 
ouderwetse liefdadigheid. Het mocht niet meer gaan om het geven 
van een schrale aalmoes, maar het moest zijn 'werk aan de op
lossing der sociale nooden' 12). Zou men daar niet in slagen, dan 
was de sociale revolutie onvermijdelijk. 
Maar er was nog een andere reden, waarom men zich met de 
'sociale quaestie' inliet. Men zou kunnen zeggen, dat het de 
moderne bourgeoisie duidelijk werd dat het niet langer mogelijk 
was buiten de arbeiders om politiek te maken. 'De oligarchie der 
financieel en intellectueel bevoorrechte klasse heeft uit' 13), stelde 
Kuyper vast. Tegelijkertijd betekende dit, dat wie in de concur
rentieslag de arbeiders aan zijn kant zou kunnen krijgen, zijn 
positie geweldig zou versterken. In het bijzonder door de moderne 
fracties van de bourgeoisie die in de periode van het imperialisme 
in · opkomst waren, werd dit beseft en zij waren erop uit de 
arbeiders in hun strijd tegen het traditionele financierskapitaal mee 
te krijgen. Het was dit inzicht ook, dat hun houding bepaalde in 
de kiesrechtkwestie. 
Het imperialisme nu schiep in zekere mate de voorwaarden niet om 
de sociale kwestie op te lossen natuurlijk - dat was een illusie -, 
maar om voor bepaalde delen van de arbeidersklasse iets extra's te 
doen. Met de monopolievorming wordt immers het behalen van 
overwinsten een structureel verschijnsel. De monopolies zijn in 
staat een deel van de elders gemaakte winst naar zich toe te 
trekken. En daarvan kunnen ze dan mooi weer spelen. 
Evenals het opkomende imperialisme was ook de hernieuwde be
langstelling voor de sociale kwestie een internationaal verschijnsel. 
In ons land werkten ook nu in het bijzonder de ontwikkelingen in 
Pruisen door, waar in hetzelfde jaar 1878 waarin ten onzent Kuyper 
het program schreef voor zijn ARP, door de Berlijnse hofprediker 
Stöcker een 'christelijk-sociale arbeiderspartij' werd opgericht. Al 
eerder trouwens had Kuyper zich bezig gehouden met de wijze 
waarop men in Duitsland met de sociale kwestie opereerde. In 1871 
introduceerde hij in ons land het geschrift 'De arbeidskwestie en de 
Kerk' van de hand van de 'rode' bisschop van Mainz, Von Ketteler. 
Ook voor de benadering van de sociale kwestie in Katholieke kring 
was 1878 een sleuteljaar. In dat jaar immers beklom de sociale paus 
Leo XIII de heilige stoel. Deze paus, die wel de grote vriend van 
Bismarck is genoemd, eiste van de katholieken dat zij front zouden 
maken tegen de arbeidersbeweging en dat zij in eigen organisaties 
een 'christelijk-sociale' politiek zouden gaan ontwikkelen. De 
laatste tientallen jaren van de vorige eeuw vormen een tijd waarin 
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oude politieke concepten ondergingen en gezocht werd naar 
nieuwe antwoorden op de veranderende omstandigheden. Er 
ontstond in deze jaren een nieuwe burgerlijke politiek gebaseerd op 
het zich aankondigende imperialisme en onder meer gekenmerkt 
door een sociaal beleid dat moest dienen om de arbeiders van de 
strijd af te houden. Deze nieuwe politiek werkte door in alle 
politieke richtingen tot zelfs in de arbeidersbeweging, waar zij 
leidde tot het ontstaan van een reformistische stroming. 

De man van de Worgwetten 

In de sociale kwestie stonden radicalen, Gereformeerden, Katho
lieken en de eerste reformisten in de arbeidersbeweging dicht bij 
elkaar. De verschillen zaten vooral in het woordgebruik, in de 
ideologische verpakking. Bij de radicalen werd de sociale belang
stelling progressief of liever progressievig getoonzet, de reformisten 
hielden het socialistische spraakgebruik aan en bij de confessionelen 
klonk het reactionair en leek het alsof zij een maatschappelijke 
structuur uit een ver verleden nieuw leven wilden inblazen. De 
gereformeetden grepen terug op mannen als Bilderdijk en Groen 
en bij de Katholieken kwam het zelfs tot een revival van de filosofie 
van Thomas van Aquino. Toch ging het ook bij de confessionelen 
om een actueel antwoord op de eigen situatie van het imperialisme 
met zijn nieuwe problemen en mogelijkheden. 
De coalitie van deze nieuwe groepen van de bourgeoisie op basis 
van het imperialisme is tot op zekere hoogte succesvol geweest. Zij 
gaf hen toegang tot de regeermacht en dwong inderdaad de 
traditionele financiers tot concessies. Wat zij de gehele eeuw door 
geweigerd hadden, begonnen zij nu tenslotte te doen: ze stelden 
kapitaal beschikbaar voor investeringen in eigen land. 
De sociale kwestie werd door de imperialistische bourgeoisie uiter
aard niet opgelost. Deze bourgeoisie was nog nauwelijks aan de 
macht of zij werd al geconfronteerd met de enorme Spoorweg
staking en dezelfde dominee Kuyper, die 'zoo juist den toon' wist 
'te treffen, die weerklank vindt in de harten dier min bevoor
rechten, dier arbeiders, met wier zorgen hij sympathiseerde, wier 
gemoedsleven hem belang inboezemde, wier welzijn hem ter harte 
ging' 14), diezelfde Kuyper werd de man van de Worgwetten. 

Fooi uit andermans zak 

De ideeën van Kuyper en de gedachten in Katholieke kring over de 
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oplossing van de sociale kwestie waren ideologie. Ze sproten niet 
voon uit een objectieve beoordeling van de toestand en de moge
lijkheden van toen, maar ze waren ingegeven door het belang van 
de imperialistische bourgeoisie. 
Toch was deze ideologie- hoe verwrongen ook - een reactie op 
de werkelijke problemen. Tenslotte was het dan ook tot de 
bourgeois-koppen van deze heren doorgedrongen, dat er zoiets als 
een sociale kwestie was, dat men die kwestie niet langer kon 
negeren maar dat zij opgelost móést worden. Dit inzicht is het ook 
geweest, dat de confessionele politiek haar wervende kracht heeft 
gegeven. 
In werkelijkheid was er echter geen sprake van, dat de sociale 
kwestie binnen het kader van het imperialisme opgelost kon 
worden. Ook deze nieuwe sociale politiek liep uit op het uitdelen 
van een fooi en dan nog uit andermans zak en onderscheidde zich 
als het erop aankwam niet principieel van de ouderwetse liefdadig
heid. 
De confessionele politiek kreeg van veel gelovige mensen 'the 
benefit of the doubt'. Dat het imperialisme de sociale kwestie niet 
op kan lossen, moest wat hen betreft eerst maar blijken. 
De huidige crisis van de confessionele politiek laat zien, dat het 
velen in deze kring nu voldoende gebleken is. Zij worden opnieuw 
met de sociale kwestie geconfronteerd en zoeken naar nieuwe op
lossingen. 

Bordpapieren constructie 

Het confessionalisme verkeen in een staat van ontbinding. Ook de 
bordpapieren constructie van toneelmeester Steenkamp kan dat 
niet verbergen. En velen, die het confessionalisme nu in verval zien 
raken en die zich politiek of ook levensbeschouwelijk opnieuw 
oriënteren, vragen zich af wat hen zo lang in de confessionele 
politiek heeft vastgehouden. 
Aan de oorsprong van de confessionele politiek staat de sociale 
kwestie. Voor de heersende kringen zoals we gezien hebben een 
kwestie die zij konden hanteren in hun machtspolitiek. De massa 
van de confessionelen echter bracht haar werkelijke sociale nood 
mee in de politiek, de minachting waaraan zij ten prooi was, de 
politieke en culturele achteruitzetting. De confessionele politiek 
leek hun een middel om daar een eind aan te maken. 
Men zou ook kunnen zeggen: het authentieke van de confessionele 
politiek is geweest, dat er toch hoe verwrongen ook de grote sociale 
tegenstellingen in tot uitdrukking kwamen. 
In feite echter was de confessionele politiek een oneigenlijk gebruik 
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van deze houding van verzet door bepaalde delen van de 
imperialistische bourgeoisie. 

Realistisch perspectief 

Onder invloed van het confessionalisme hebben veel gelovige 
mensen, boeren, middenstanders en ook arbeiders, partij gekozen 
tegen hun belang. Dat gebeurde in de jaren dertig van de vorige 
eeuw, toen ze zich mee lieten nemen door een opstandige adel en 
door de geschrokken financiers, en het gebeurde in de jaren tachtig 
en later, toen. het erop leek alsof de opkomende imperialistische 
bourgeoisie zich om hen zou willen bekommeren. 
De democratische oppositie in de periode Bilderdijk en Groen en 
de arbeidersbeweging in de periode Kuyper hebben deze groepen 
hun perspectief niet duidelijk weten te maken. 
Want wel was er aan het eind van de vorige eeuw in ons land een 
ontwikkelde arbeidersbeweging, maar juist in die tijd was het 
reformisme binnen de arbeidersbeweging een opkomende kracht. 
Het reformisme heeft, doordat het aanpassing predikte aan de 
wensen van de imperialistische bourgeoisie en doordat het 
tegelijkertijd zich in links lijkende frasen keerde tegen de klein
burgerlijke delen van de bevolking, deze groepen van de arbeiders
beweging vervreemd. Terwijl deze stroming in de arbeiders
beweging in opkomst was, moest bovendien het gevecht om de 
vorming van een revolutionaire arbeiderspartij, die het verstaan zou 
om alle niet-imperialistische groepen van de bevolking aan te 
voeren tegen het imperialisme, nog beginnen. 
Maar hoe is de toestand vandaag? De scheiding tussen de 
monopolisten en de massa van de bevolking heeft zich vergeleken 
bij het begin van deze eeuw buitengewoon verdiept. De arbeiders
beweging heeft een ontwikkelde communistische partij, die een 
belangrijke positieve invloed heeft op het politieke leven in ons 
land. 
Dit betekent, dat het vandaag wel realistisch is als de groepen 
waarop de confessionele politiek in het verleden steunde, zich op 
de arbeidersbeweging oriënteren. Het is zelfs meer dan ooit het 
enige perspectief. 
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13) Kuypers Deputatenrede 'Maranatha' van 1891. Geciteerd door Jager, Schrale troost 
in magere jaren. Baarn 1976, 19. 
14) Zo werd in liberale kring over Kuyper geschreven. Zie Rullmann, De strijd voor 
kerkherstel, 1 7 4. 
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Cultuur is ook een strijdtoneel 

Wie het proefschrift van Joost Smiers 'Cultuur in Nederland 
1945-1955' leest, zal zich wellicht verbazen over de aanvallen die 
op het wetenschappelijk karakter ervan zijn gepleegd. 
Want heeft de wetenschap niet onder meer tot taak om braak 
liggende gebieden te onderzoeken en te ontginnen? Blijkbaar is er 
grondig geploegd, gezien het stof dat is opgewaaid. Zelfs Klein, 
PvdA-staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl-Van Agt, meende zich 
inmenging te kunnen permitteren uit zorg over 'de publieke 
appreciatie van het universitaire gebeuren'. Daarmee doelde Klein 
op het wat zenuwachtig geschrijf en gescheld van onder meer 
Hiltermann, Hoogendijk en Pais; figuren die zelf door koude
oorlogs-hielelikkerij zijn gepromoveerd om reactionaire stand
punten een wetenschappelijk tintje te kunnen geven. 
De verdedigers van het 'vrije' westen onder kapitalistische ver
houdingen zijn verontwaardigd over het feit dat ook in weten
schappelijke kring, in dit geval op het gebied van de cultuur
politiek, het inzicht in de werkelijke maatschappelijke verhou
dingen verder baan breekt. Natuurlijk is het voor hen niet plezierig 
feitenmateriaal voorgeschoteld te krijgen waarin wordt aangetoond 
hoe ná de nazi-barbarij pogingen worden ondernomen om de 
vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, en waarin wordt 
beschreven hoe de gewone mensen in Nederland worden be
schouwd als dom en slechts geschikt als object voor beschavings
arbeid. 
Maar wetenschappelijke arbeid wordt niet langer uitsluitend en 
alleen verricht ten genoege van de bourgeoisie, en niet langer 
worden overal de opvattingen van communisten verzwegen. 
Smiers doet een serieuze poging om een analyse te geven van tien 
jaren cultuurpolitiek ná de Tweede Wereldoorlog. Een studie die 
een zeer waardevolle bijdrage levert aan het inzicht in de toen
malige verhoudingen, en die vele aangrijpingspunten biedt voor 
verder wetenschappelijk onderzoek. Maar ook een studie met de 
nodige tekortkomingen, wat gezien de omvangrijkheid van het 
studie-onderwerp alleszins begrijpelijk is. 

Crisis van de cultuur 

Voor vele verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog werd de 
hoop op een vredelievend en werkelijk democratisch Nederland de 
bodem ingeslagen ná 1945 door restauratie van de vooroorlogse, 
reactionaire krachten. Wat had het kapitalisme, zelf kraamvrouw 
en voedster van het nazisme, te bieden voor de toekomst? 
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Ook in de cultuur (onderwijs, wetenschap, kunsten, politiek) komt 
dit tot uiting: 
cultuurpessimisme: de beschaving gaat ten onder, verval van zeden, 
verwildering enz. In vele toonaarden wordt de mensen een spiegel 
voorgehouden die slechts het kapitalisme toont. 
Aan de hand van uitgebreid feitenmateriaal laat Smiers zien hoe 
met name de KVP optreedt als 'hoeder van de kudde Neder
landers'. De bevrijdingszomerfeesten, doortrokken van een sfeer 
van vrijheid, ongebondenheid en opluchting, worden aangeduid 
met 'Canadese maagdenroof en 'verwildering'. Van KVP-zijde 
wordt opgetreden tegen gebruik van geboortebeperkende midde
len, voorlichting op seksueel gebied, en helemaal tegen abortus! In 
navolging van McCarthy's anti-communistische heksenjacht, met in 
het verlengde de vervolging van homo-seksuelen, treedt de KVP op 
voor maatregelen tegen homo-seksuelen die nog verder gaan dan 
on, der de nazi's het geval was. 
Filmische vernieuwingen zijn uit den boze; het dansen wordt be
schreven in termen van 'roes', 'bedwelming' en 'seks'. Zelfs bad
kleding en kampeerpartijen ontgaan niet aan de 'kritische' blik van 
de KVP. In samenhang met een dergelijke benauwende geestes
dwang staat het 'gezonde gezin' en de 'saamhorigheid'. Het is 
alsof je Van Agt hoon spreken met een grafstem uit de historie ... 
'In augustus 1946 wijst het lid van de Tweede Kamer voor de CPN, 
Fred Schoonenberg, er op dat van katholieke zijde steen en been 
geklaagd wordt over de verwildering van de jeugd. Volgens 
Schoonenberg moet je daarbij wel bedenken, 'dat demoralisatie 
reeds lang een gevleugeld woord der reactie geworden is cm een 
opstandige en geestelijk in beweging zijnde arbeidersjeugd te 
diskwalificeren, die terecht alle venrouwen in een falend 
kapitalistisch verleden en een leugenachtig heden verloren heeft'. 
Dat de PvdA niet eens over die mogelijkheid wil nadenken, blijkt 
wel uit het feit dat PvdA-fractieleider Van der Goes Van Naters de 
speech van Schoonenberg 'in ieder opzicht een negatieve speech' 
noemt.' 
Ook de PvdA werkt, in ideeën en praktijk, mee aan het cultuur
pessimisme. Al vanaf vóór de Tweede Wereldoorlog stamt de 
opvatting van sociaal-democraten dat een opvoedend karakter de 
cultuurpolitiek moet kenmerken. In feite wordt de KVP-redenering 
gevolgd waarbij alle kwaad voortkomt uit de geest van de mensen, 
die dáárom moet worden bevoogd en beleerd. 
In PvdA-kringen heet het 'personalisme'; 'personalistisch socia
lisme', met als uitwerking onder meer een kiesstelsel waarbij kleine 
panijen worden uitgesaneerd, een regering met 'bekwame en 
karaktervolle mannen' die de massa weten te bezielen met de 
'volstrekte normen van gerechtigheid, goede trouw, barmhartig
heid, naastenliefde en broederlijke gemeenschap'. Het is nog altijd 
bevoogding wat de klok slaat. 
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En tevens een elitaire benadering van het gehele cultuur-gebeuren: 
Van der Leeuw (PvdA-cultuur-minister '45 /' 46): 'De letterlijke 
betekenis van 'regering door het volk' is onbruikbaar, het volk kan 
zich zelf alleen regeren door de regering uit handen te geven. Als je 
op cultureel gebied iets wilt dan moet je tegen de besten zeggen: 
'maakt gij een plan'.' 
En dat is dan de persoonlijke verantwoordelijkheid! 
De nadruk die Van der Leeuw legt op een planmatige cultuur
politiek, vindt zijn oorsprong bij de Duitse socioloog Karl Mann
heim, die sociaal-culturele planning ziet als een van bovenaf 
geordende en gerichte beheersing van menselijke impulsen, in feite 
ten dienste van het kapitalisme. Sociale technieken die leiden tot 
sociale controle! 
In een dergelijke sfeer, en met dergelijke opvattingen, is geen 
cultuurpolitiek mogelijk. Sterker nog: de anti-democratische aan
vallen van KVP-leider Romme op de grondwet richtten zich recht
streeks op de op Hitier bevochten burgerlijke vrijheden. 'De 
vrijheid van onderwijs, de vrijheid van drukpers, het recht van 
petitie, het recht van vereniging en vergadering- zij blijven in het 
Koninkrijk als vrijheden onverkort bestaan, maar als losbandig
heden worden ze geweerd ... ' ! 
Vrijheid volgens paaps model. .. en verder niets. Dát is de hoofd
moot van de katholieke cultuurpolitiek. 
Gericht tegen alle progressieve krachten in Nederland. Zoals blijkt 
uit een gerealiseerde grondwetswijziging waarbij kon worden afge
weken van de persvrijheid, het recht van vereni~ing en vergadering 
en dergelijke. Die is gebruikt om een regeringscommissaris in. 
Finsterwalde te installeren, toen de communisten daar optraden 
tegen de belangen van de kapitaals-restaurateurs. 
Ook op het gebied van de kunsten staan de communisten 
tegenover de opvattingen van de KVP en de PvdA, zoals Smiers 
uiteenzet. Katholieken en sociaal-democraten brengen de over
heidstaak ten aanzien van de kunst vrijwel altijd op een of andere 
manier in verband met volksopvoeding en het bijbrengen van be
schaving. 'Uiteraard ontbreekt dat in het communistische 
programma'.' Vrijwel alleen bij de communisten wordt vertrouwd 
op de kracht en de intelligentie van de gewone mensen.' Ook de 
communistische eisen voor verbetering van de positie van de vrouw 
gaan rechtstreeks in tegen de met name door katholieken voor
gestane gezinspolitiek. Tot aan vandaag de dag ... 
Crisis van de cultuur; een weerspiegeling van de crisis in het 
kapitalisrpe waarbij tot in de zestiger jaren de koude oorlog moest 
dienen om stelselmatig progressieve opvattingen (koloniale politiek 
in Indonesië, oprichting van de NAVO, imperialistische oorlog in 
Korea, Marshall-hulp, cultuuropvattingen) onder te spitten, en een 
volstrekt vals beeld te geven van de stellingname van de CPN. 
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Cultuurbeleid 

In zijn proefschrift geeft Smiers een overzicht van maatregelen die 
zijn getroffen in verschillende sectoren van de cultuur. 
In de eerste jaren na de oorlog worden cultuurmaatregelen volstrekt 
ondergeschikt gemaakt aan een gigantische bewapeningswedloop. 
Voor de kunsten werd in '46 2,8 miljoen uitgegeven, in '53 was dat 
bedrag 4,4 miljoen. Pas aan het eind van de jaren '50 mogen de 
kunsten een pietsje meedelen in het 'aantrekken van de economie': 
'60 12,6 miljoen. 
In 1950 werd 0,538% van de rijksbegroting besteed aan kunsten en 
wetenschappen; het ministerie van oorlog incasseerde maar liefst 
27,2% van de rijksbegroting! 
Van Riel (VVD) wist het ten tijde van de Korea-crisis zo treffend te 
zeggen: 'De toekomst hangt af van straaljagers en niet van 
orkesten!' Maar zelfs met bezuinigingen op de cultuur-sector ten 
gunste van de bewapening houdt het niet op. Uit professorale 
hoeken worden pracht oplossingen aangedragen: 'De oplossing is 
namelijk deze, dat de departementen van defensie, redelijkerwijze 
als de meest belanghebbende partij, uit hun eigen sterk verhoogde 
begrotingen de extra middelen reserveren ten dienste van de 
cultuur. ' Als lichtend voorbeeld wordt het stelselmatig cultuurwerk 
van de VS in de Amerikaanse zone van Duitsland en in Japan 
genoemd! Letterlijk en figuurlijk een bewapeningscultuur! 
De afbraakpolitiek, ook op het gebied van de cultuur, neemt pas 
goed een aanvang als na de verkiezingen in '46 de PvdA, door een 
verkiezingsnederlaag, 0., K. en W. (Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen) inleven aan de KVP, waar Gielen de paapse 
dwang moet doorvoeren. Allereerst worden dan ook die maat
regelen getroffen die alle aanzetten om betrokkenen meer bij het 
beleid te betrekken om zeep geholpen. Inderdaad lijnrecht tegen
over de door de CPN bepleitte verruiming en verdieping van de 
democratie. 
Het voert te ver om de door Smiers bestudeerde ontwikkeling van 
diverse culturele sectoren hier weer te geven. Veel belangwekkend 
materiaal wordt onder het koude-oorlogsstof vandaan gehaald. 
Zoals de pogingen van de Amerikaanse filmindustrie om de 
bioscopen in Nederland op te kopen, hetgeen mislukte. Wel 
veroverde zij een groot percentage van de te draaien films, waaraan 
de Marshall-hulp niet vreemd zal zijn geweest. Fusieplannen van 
orkesten werden gelanceerd. Cultuur werd bestempeld als een 
schaars artikel, en de spreiding van de kunsten kwam in discussie. 
Tegenwoordig heet dat eerlijk delen ... 
Leesbibliotheken werden in confessionele kring bestempeld als gif
holen; vele boeken waren aanstotelijk voor de eerbaarheid; kortom: 
censuur! Daarbij gaat het niet om porno; een perswet van de 
regering-Drees bereikt de Kamer waarin maatregelen worden voor-
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gesteld die met name de scherpe onthullingen in De Waarheid 
moeten beteugelen. 
Het volksdansen wordt, overigens niet alleen in katholieke kring, 
gestimuleerd als tegenhanger van de moderne dans. Smiers haalt 
daarbij Hans Eisier aan: 'De fascisten proberen tevergeefs in plaats 
van de strijd van de arbeiders tegen de bourgeoisie een toestand 
van 'volksgemeenschap' te creëren waarin de klassetegenstellingen 
opgeheven moeten zijn. Zt: bestrijden het klassebewustzijn en 
propageren in het belang van de bourgeoisie begrippen als volks
gemeenschap, nationaal gevoel, verbondenheid met de bodem van 
het Duitse land.' Terecht merkt Smiers bij het gebruik van deze 
tekst op dat hij niet wil suggereren dat bewonderaars van volksdans 
en volkszang allemaal fascisten zijn. 
Uitgebreid wordt ook ingegaan op het touwtrekken om de 
definitieve organisatie van de radio-omroep. AVRO, V ARA, KRO 
en NCRV piekeren er niet over om onder te gaan in een staats
omroep die al een aanvang had gemaakt in het bevrijde zuiden 
onder de vleugels van Philips: 'Herrijzend Nederland'. Van een 
werkelijk nationale omroep is geen sprake, ook niet bij een 
gebakken compromis in 'Radio Nederland in Overgangstijd'. De 
oude verzuilers krijgen er alle kans; communisten ontbreken in het 
bestuur. Na korte tijd draait het vooroorlogse omroepbestel weer in 
volle glorie. 
De politieke betekenis van deze verzuiling heeft zich weer on
dubbelzinnig in de laatste verkiezingen gemanifesteerd. 

Analyse 

Cultuur in Nederland 1945-1955 omvat een uitgebreide en waarde
volle inventarisatie van stellingnames ten aanzien van het cultuur
beleid, en geeft inzicht in de omstandigheden waarin geen cultuur
beleid van de grond is gekomen. Helder wordt geanalyseerd hoe de 
hoge-heren-cultuurpolitiek voorbij gaat aan de kracht en intelli
gentie van de massa, waar de communisten zich juist op oriënteren. 
Maar in een dergelijke analyse mag de betekenis van diezelfde 
massa geen ondergeschikte rol vervullen, wil de wurgende 
a-culturele mentaliteit zoals aangetoond in het proefschrift geen 
pessimisme opwekken. Naar mijn mening gebeurt dit in de studie 
van Smiers toch te sterk, ondanks het feit dat het onderwerp zeer 
omvangrijk is en een waardevol begin wordt gemaakt met de 
beschrijving van een nog zeer recent stuk verleden. 
De strijd van de gewone mensen is terug te vinden in de aan
zienlijke groei van de vanaf '46 operende NVSH, optornend tegen 
de hel en verdoemenis van de KVP. Die strijd is terug te vinden in 
de totstandkoming van de 'Sociale bijstand aan Beeldende 
Kunstenaars', de voorloper van de BKR die tot op vandaag een 
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strijdpunt is om te komen tot een uitbouw tot een werkelijk 
cultureel-sociale regeling. 
Uitvoeriger komt die strijd aan de orde waar de totstandkoming van 
de Kunstenaars Federatie (als overkoepelend orgaan van alle kunst
richtingen) en de Raad voor de Kunst wordt geanalyseerd. 
De Kunstenaars Federatie trad op voor een democratische Raad 
voor de Kunst, in de tijd dat Gielen het departement ontmantelde. 
Na jaren strijd is er een Raad voor de Kunst gekomen, echter een 
die in de huidige tijd door de BBK 'Doema voor de kunst' wordt 
genoemd. 
In de eerste jaren na de oorlog lukt het de Kunstenaars Federatie 
niet om alle kunstenaars te verenigen in één organisatie, en om 
deze uit te bouwen tot een strijdorganisatie. Tegenstellingen tussen 
de wél aangesloten BBK, en schildersverenigingen als Ani en 
Pulchri, houden het front verdeeld. Ook de organisaties van 
architecten en van de musici weigeren toe te treden. Als een van de 
oorzaken wordt de kwestie van de zuivering in de eerste jaren na de 
oorlog genoemd, die de verschillende partijen fors tegen elkaar in 
het harnas heeft gejaagd. Waaruit geconcludeerd mag worden dat 
leidende figuren in de niet aangesloten organisaties niet geheel 
schone handen hebben Van behoudende zijde was fel geopponeerd 
toen Sandberg werd voorgedragen als voorzitter, met naast hem als 
vice-vootzitter de communist Jaap Bot. 
'Op het moment dat aan het zuiveringsfront enige rust komt, gaan 
door de koude oorlog de tegenstellingen feller dan ooit oplaaien. 
Het meest tekenend is wat dat betreft een uitlating van prof. K. 
Ph. Bernet Kempers, de voorzitter van de KNVT (musici, Th. W.), 
in juli 1948. Hij noemt de Federatie de culturele sectie van de 
CPN.' In antwoord schrijft de Federatie: 'Moeten wij er ons over 
beklagen, wanneer een politieke partij onze inzichten omtrent 
kunst en kunstenaars overneemt? Wij menen: integendeel.' 
De Federatie heeft strijd geleverd tegen de bedreigingen voor de 
vrijheid van kunst en kunstenaar van de zijde van de katholieke 
politiek, en fotmuleen op haar derde congres in 1957 in Amster
dam de eis dat kunst net als onderwijs een onderwerp van aan
houdende zorg moet zijn van de regering en dat een eind gemaakt 
moet worden aan onzekere subsidiesystemen, die vervangen 
moeten worden door wettelijke regelingen. Een vraagstuk dat nu 
nog altijd actueel is. 
In de inleiding maakte Smiers gewag van een aantal maatschappe
lijke factoren die niet los gezien mogen worden van wat zich op 
cultureel gebied voordoet (achterblijven inkomens, bevoegdheden 
voor de BVD, invloed van het Amerikaanse kapitaal, Korea-oorlog, 
bewapening, herbewapening van West-Duitsland enz.). 'In het 
kader van dit onderzoek naar cultuur in Nederland 1945-1955 is 
het ondoenlijk op al deze punten uitvoerig in te gaan.' Hoewel in 
het proefschrift op een aantal punten duidelijk relaties worden 
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gelegd, blijft het jammer dat dit juist niet verder is uitgewerkt. Een 
marxistische analyse van cultuur en cultuur-politiek laat immers 
zien op welke wijze en in hoeverre de cultuur(politiek) een weer
spiegeling vormt van de maatschappelijke verhoudingen, en op 
welke wijze de cultuur zelf invloed uitoefent op die verhoudingen. 
Het is verhelderend als standpunten van politici naast en tegenover 
elkaar worden geplaatst, maar nog leerzamer wordt het wanneer 
wordt aangetoond op welke idealistische wijze (in filosofische zin) 
KVP- en PvdA-politici de cultuur benaderen. De CPN vertrouwt 
op de kracht en de intelligentie van het volk, niet in de zin als zou 
je dáárvoor kunnen kiezen of voor iets anders, maar omdat het 
mede voortkomt uit een historisch-materialistische benadering van 
de cultuur. 
Meer aandacht voor déze aspecten in het proefschrift had de studie 
ongetwijfeld verdiept. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Voorop blijft staan dat Smiers met zijn proefschrift inzicht 
heeft gegeven in een 'hevige, maar tevens nogal verhuld gebleven 
cultuurstrijd' in de jaren ná de oorlog. 
Dat dit van belang is, is niet alleen omdat de cultuur ook vandaag 
de dag in hevige beroering is, maar omdat ook de cultuur een 
strijdtoneel is in deze maatschappij. 

THEWIS WITS 
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Verkiezingen, bedrog en terreur 
In dit nummer van Politiek en Cultuur drukken wij het 
communiqué af, dat het Partijbestuur van de CPN publiceerde na 
bespreking van de verkiezingsuitslag van 25 mei 1977, alsmede het 
commentaar van De Waarheid van 26 mei over deze verkiezingen, 
waarnaar in het communiqué wordt verwezen. Een uitvoeriger 
analyse is, op het ogenblik dat dit nummer van P. en C. ter perse 
gaat, in voorbereiding. 
Op deze plaats en op dit ogenblik wordt daarom volstaan met 
enkele kanttekeningen. 

Verkiezingen onder het kapitalisme leveren per traditie en per 
definitie tonelen van schokkende zwendel en machtsmisbruik. 
Kapitalistische macht is minderheidsmacht; minderheidsmacht in 
een klassenmaatschappij, waarin de belangen en doeleinden van 
bezitters en niet-bezitters volstrekt strijdig zijn. 
Zelfs Den Uyl gaf op een onbewaakt ogenblik, tussen al zijn uit
barstingen van zelfverheerlijking door, in een interview met 
Elsevier toe dat 80% van de macht in dit land ligt bij het 
establishment, bij de bezitters. 
Naarmate deze bezitters-dan indikt tot een groep van super
machtigen, die internationaal georganiseerd zijn, nemen in de 
politiek de zwendel en het machtsmisbruik, die ten doel hebben de 
heersende groep in het zadel te houden, toe. Manipulatie en 
intimidatie van de bevolking gaan in het arsenaal der heersende 
klasse een steeds belangrijker rol spelen. 
De crisis van het systeem, de onmogelijkheid om voor enig 
vraagstuk dat het heeft opgeroepen een menselijke oplossing te 
bieden, de daaruit voortvloeiende weerstand en afkeer van de 
arbeidersklasse en van andere getroffen delen van de bevolking, ze 
werken als aandrijvers bij het zoeken naar nieuwe middelen tot 
bedrog en intimidatie door de heersende klasse. 

Bij de laatste verkiezingen in Nederland is het volk op een tot nu 
toe ongekende wijze aan een combinatie van deze beide machts
middelen onderworpen. 
Eerst een verkiezingscampagne die voor 90% gevoerd werd volgens 
het Duitse, in de EEG overgeplante model van 'er zijn maar drie 
stromen' - allemaal pro-NAVO en pro-EEG uiteraard - en die 
geheel in het teken stond van de vreesaanjagerij. Vrees voor werk
loosheid, voor energiecrisissen, voor milieuvernietiging en voor 
gangsterdom werden op cynische wijze dooreengeklutst en als 
'oplossing' werd geboden: meer winst, meer matiging en meer 
politie - dat alles onder leiding van een sterke man. 
En precies als sluitstuk van deze vrees-campagne kwam dan de 
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schok van een monsterlijke kaping, met schoolkinderen en 
zwangere vrouwen onder de gegijzelden, en met twee lijst
aanvoerders, die volgens een nauwkeurig geregeld compromis over 
alle zenders gedurende drie etmalen de stut en steun van het volk 
speelden. 
Met een beangstigende berekening hebben Den Uyl en Van Agt ip 
die laatste dagen voor de verkiezingen het toneel voor zichzelf 
schoongeveegd - een toneel, dat in vele opzichten de indruk 
wekte alsof er een halve oorlogstoestand heerste. 
Dat Wiegel niet op dat toneel opereerde, speelde voor de VVD 
geen belangrijke rol. Daar wist men uit het verleden dat een nood
toestand, waarin de massa geen eigen krachten ontwikkelt, de 
uitslag van verkiezingen altijd ten voordele van rechts beïnvloedt. 
Toen onmiddellijk na de verkiezingen De Waarheid deze sfeer van 
terreur en intimidatie schilderde als basis van een vervalst ver
kiezingsbeeld en het Partijbestuur die conclusie bevestigde, heeft 
het niet ontbroken aan woedende aanvallen daarop. Het doel van 
die aanvallen ligt voor de hand: Verhinderd moet worden, dat 
vooruitstrevende mensen, arbeiders in het bijzonder, zouden gaan 
begrijpen welke niets-ontziende methodes de bezitters hanteren om 
verkiezingsuitslagen naar hun wens te modelleren. 
Maar velen zullen sedertdien hebben nagedacht en zullen, 
geholpen door communisten, vergelijkingen gaan treffen met wat 
elders in de afgelopen jaren gebeurde. 
In Amerika werd terreur een hoofdfactor in de verkiezingen in 
1968, toen de moord op Martin Luther King en die op Robert 
Kennedy gevolgd werden door een Democratische conventie, 
waarbij Chicago door de politie tot een slagveld werd gemaakt. De 
televisieverslagen van al dit bloedige geweld hielpen tenslotte 
Nixon aan de macht. 
De eerste verkiezingen in Portugal, die het karakter kregen van een 
geconcentreerde poging van alle NAVO-agenturen om de 
communisten tegen te houden, werden begeleid met bomaan
slagen, brandstichtingen en berichten over dreigende staatsgrepen. 
In Duitsland vormde het optreden van de Baader-Meinhof-groep 
aanleiding voor het kweken van een stemming van angst en van 
'law and order' . 
In Italië had een daar ontketende golf van terreur zijn onmis
kenbare effect op gemeenteraadsverkiezingen die kon geleden 
werden gehouden. 
Velen dachten: 'lt can't happen here' -zoiets is in Nederland niet 
mogelijk. 
Het is hier wel mogelijk. dat weten we nu. Het televisiebedrog is 
mogelijk, de angst-aanjagerij is mogelijk en de terreur is mogelijk. 
En is het een wonder, dat daarbij gebruik wordt gemaakt van wat 
het verrottende Nederlandse koloniale systeem hier als een tijdbom 
heeft achtergelaten- de kwestie der Ambonnezen? Uiteindelijk is 
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de wens om een wapen tegen de democratie bij de hand te hebben, 
destijds de doorslaggevende reden geweest om hier te lande deze 
mensen in hun woonoorden op te sluiten. 
Inmiddels mag bij dit alles dat andere element dat wij eerder 
signaleerden, de vervalsing van de politieke werkelijkheid door een 
machtsgreep naar de media, niet vergeten worden. 
In het parlement is tot tweemaal toe een voorstel verworpen om in 
Nederland tot een kiessysteem te komen, waarbij de verkiezing van 
een minister-president het hoofdelement zou vormen. 
De Nederlandse wet kent dit systeem dus niet en wijst het in feite 
af. 
De verwerping van de betreffende voorstellen geeft aan die 
afwijzing een bijzonder nadrukkelijk karakter. Thans hebben we de 
poging meegemaakt om het systeem van de gekozen minister
president in de vorm van een hersenspoeling, en met assistentie van 
een terreurdaad, door te voeren. Er is, buiten en boven de wet, een 
apparaat tot leven gewekt dat in het denken van de mensen tot 
stand moest brengen wat niet in de wet kon komen. 
De hele theorie van het drie-stromen-land en de gelijkschakeling 
van pers en televisie daarmee is in werkelijkheid strijdig met de 
wetten en regelingen, zoals ze hier te lande bestaan. 
'De wet is logen', zegt de Internationale. We hebben hier een 
voorbeeld van de wijze waarop de wet tot een inhoudloos woord 
kan worden vervormd, doordat de manipuleerders er met hun 
machtsmiddelen iets totaal anders van maken. 
In de loop van de verkiezingscampagne is aan het licht gekomen, 
dat deze opzet zeer lange tijd in voorbereiding was geweest. Haag
Vandaag-uitzendingen en Driestromenland-vertoningen bleken al 
eindeloos lang in de molen te zitten - ver voor de tijd, dat de 
Nederlander op de hoogte was dat hij in zo'n driestromenland was 
ingedeeld. Toen de gemiddelde kiezer nog gewoon dacht dat hij 
straks normaal zou kunnen kiezen, waren de zwepen al gemaakt 
die hem in het voorjaar binnen de dranghekken van het 
'Wie-van-de-drie' zouden moeten jagen. 

Het effect van deze manipulaties is verrechtsing van de verkiezings
uitslag geweest. 
De VVD is vooruitgegaan. Al is dan de machtsgreep van Van Agt 
mislukt, het CDA heeft (tijdelijk) zijn teruggang van de laatste 
decennia kunnen stoppen. De groei van het PvdA-percentage is, 
tot op het tiende procent nauwkeurig, gelijk aan de teruggang van 
CPN, PPR en PSP, van groepen dus waarvan het kiezerskorps in het 
algemeen links van de PvdA, en zeker links van Den Uyl stond. 
Zonder twijfel zullen de politieke manipuleerders dan ook trachten 
deze uitslag zo uit te leggen, dat ze het alibi vormt voor een 
verdere verrechtsing van de regeringspolitiek, voor groeiende werk
loosheid, matiging van het volk, bevrediging van de "winsthonger 
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der grote kapitalisten - en bewapeningspolitiek. 
Dat was, uiteraard, niet de bedoeling van linkse kiezers die een 
dam wilden opwerpen tegen Van Agt en Wiegel en die naar de 
stembus gingen in de toestand van halve verdoving welke de 
kapingen veroorzaakte. 
Maar dat kan alleen door massastrijd duidelijk worden gemaakt. 
Die strijd zal bitter nodig zijn en voor de Communistische Partij zal 
het er op aan komen, na te gaan hoe zij haar onmisbare rol van 
motor daarin heeft te vervullen, welke verbeteringen in haar 
opstelling en handelwijze daarvoor noodzakelijk zijn. 

MARCUS BAKKER 

De Tweede Kamerverkiezingen 
van 25 

. 
1977 met 

Percentages en stemmen 
KAMER 1972 STATEN 1974 KAMER 1977 

perc. stemmen perc. stemmen perc. stemmen 

OPKOMST= 
GELDIG 82.94 7394045 74.54 6751773. 87,53 8.314.082 

CDA 31.29 2313473 30.88 2085063 31 ,91 2.653.416 
PvdA 27.34 2021454 29.54 1994289 33.81 2.810.636 
VVD 14.45 1068375 19.00 1283044 17.95 1.492.188 
PPR 4.80 354829 5.29 357350 1.69 1.40.662 
CPN 4.47 330398 3.53 238067 1.73 143.420 
D'66 4.15 307048 1.05 70900 5.43 451.739 
DS'70 4.12 304714 1.48 100186 0,72 59.508 
SGP 2.21 163114 2.42 163289 2,13 177.038 
BP 1.94 143239 3.10 208945 0,84 69.854 
GPV 1.77 131236 1.70 114830 0,96 79.455 
PSP 1.50 111262 1.35 91331 0,94 77.790 
RKPN 0.92 67658 0.25 16911 0,40 33.349 
Overigen 1.04 77245 0.41 27568 1,49 124.537 
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Het bezoek aan de Sowjet-Unie 
Interview met Henk Hoekstra 

Vraag: Wat is de aard van het bezoek dat de CPN-delegatie aan de 
Sowjet-Unie gaat brengen? 

Antwoord: Het gaat hier om een tegenbezoek, waarvoor ons partij
bestuur twee jaar geleden is uitgenodigd, toen een delegatie van 
het centraal comité van de CPSU een bezoek aan Nederland bracht. 
Dat was in mei 1975. We zullen in de gelegenheid zijn om de 
voorbereidingen van de viering van de Eerste Mei in Moskou bij te 
wonen en ook de 1 Mei-viering zelf, hoewel ik persoonlijk voordien 
terugkeer om op onze 1 Mei-meeting in Amsterdam te spreken. 

Vraag: Het standpunt van de CPN over internationale betrekkingen 
is al vele malen aan de orde geweest en ook zoals we weten vaak 
vervalst of verzwegen. Hebben de standpunten van de CPN een 
wijziging ondergaan? 

Antwoord: Nee. Onze partij is allang van mening, dat uitgaande 
van een volstrekt zelfstandige oriëntatie, gericht op de belangen van 
de werkers in het eigen land, communistische partijen zowel uit ka
pitalistische als socialistische landen hun activiteiten moeten coördi
neren. Het gaat daarbij om vraagstukken van gemeenschappelijk be
lang en zelfs levensbelangvoor de volkeren, denkmaaraan zulke vraag
stukken als vrede en ontwapening, de noodzaak van gemeenschap
pelijk optreden voor verbetering van de internationale toestand 
door integrale uitvoering van de besluiten van Helsinki. Het zal 
zonder meer duidelijk zijn, dat het onderhouden van contacten en 
gedachtenwisselingen op zakelijke grondslag van groot gewicht kan 
zijn. In deze geest is de kwestie ook op onze Nationale Conferentie 
van 15 en 16 januari jl. aan de orde geweest. Onze standpunten 
over internationale betrekkingen zijn duidelijk en herhaaldelijk 
uiteengezet, hier en op internationale bijeenkomsten zoals de 
conferentie van Berlijn. Wij hebben dan ook geen verandering van 
onze houding inzake internationale vraagstukken op het oog. Er is 
- uitgaande van de huidige toestand - op het ogenblik wel 
bijzonder veel reden om als partij actief op te treden in de inter
nationale vraagstukken. 

Vraag: Dus je plaatst de kwestie van internationale activiteiten van 
de CPN tegen de achtergrond van de actuele situatie in ons eigen 
land? 

Antwoord: Ja, dan doel ik op onze eigen huidige positie -
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trouwens in internationale vraagstukken gaan wij altijd uit van onze 
eigen positie, van onze eigen verantwoordelijkheid in ons land. 
Zoals bekend stellen wij de eis van communistische regeringsdeel
name in de naaste toekomst. Maar dat vereist juist ook een zeer 
intensief optreden van onze partij in de alles overheersende vraag
stukken van oorlog en vrede. Men kan geen duidelijk perspectief 
aan de Nederlandse bevolking geven, als men niet wijst op de 
internationale verhoudingen en gebruik maakt van de gunstige 
wendingen daarin. Als wij spreken over de noodzaak van ont
spanning, van strijd voor vrede en tegen de bewapeningswedloop, 
dan stellen wij tegelijkertijd aan de orde dat óndanks het drijven 
van rechts, ondanks de autoritaire politiek waarmee de reactie haar 
wil aan ons land wil opleggen, grote perspectieven bestaan. Omdat 
er socialistische landen zijn. Omdat de Amerikanen uit Vietnam 
verdreven zijn. Omdat de vrijheidsbeweging in de derde wereld in 
omvang en kracht toeneemt. En omdat de massa's in de kapitalis
tische landen van Europa - denk eens aan de ontwikkelingen in 
Frankrijk, Italië en Spanje - zich zoals in ons eigen land steeds 
meer teweer stellen tegen de voornaamste oorlogsdreiging in 
Europa, die uitgaat van het Westduitse revanchisme met zijn 
atoomplannen. Het is nodig betrekkingen te onderhouden die deze 
krachten coördineren, opdat de strijd in het ene land aan kracht 
wint door praktische internationale solidariteit. 

Vraag: Je had het over relaties op zakelijke grondslag. Hoe zie je 
dat? 

Antwoord: Om te beginnen zijn contacten en meningsuitwisseling 
natuurlijk nuttig. De PvdA en PPR brengen bij herhaling bezoeken 
aan socialistische landen, ook aan de Sowjet-Unie. In het kader van 
het politieke leven in Nederland is ons bezoek dus niets uit
zonderlijks. 
Wij van onze kant, wij treden in de internationale communistische 
beweging, waarvan wij ons door niets en niemand ooit hebben laten 
vervreemden, op voor betrekkingen op zakelijke grondslag. 
Waarbij wij ons niet inmengen in de interne zaken van andere 
partijen en die andere partijen zich niet met onze zaken moeten 
bemoeien. Wij zijn voor zulke zakelijke verhoudingen met partijen 
uit alle socialistische landen en communistische partijen elders. Dat 
moet gebeuren zonder fanfares en vertoningen, het moet gericht 
zijn op concrete stappen voor behoud van de vrede, voor ont
wapening, tegen het internationaal georganiseerde groot-kapitaal, 
met name de multinationals. 

Vraag: De CPN heeft o.a. in Berlijn uitdrukking gegeven aan haar 
streven naar herstel van de eenheid in de internationale 
communistische beweging. Wat staat haar daarbij voor ogen? 
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Antwoord: Wij Zien de eenheid van de communistische wereld
beweging als een eenheid in verscheidenheid. Zonder inmenging. 
Wel solidariteit in de grote vraagstukken, zoals ik straks al gezegd 
heb. De toestand is nu eenmaal zo, dat de ideeën van het 
communisme de gehele wereld omvatten en de grootste krachtbron 
vormen voor alle werkende mensen en alle vooruitstrevende be
wegingen. Vanuit die positieve toestand moeten de communisti
sche partijen onder meest uiteenlopende omstandigheden hun 
activiteiten verrichten. Zij kunnen dit uitsluitend doen vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheid tegenover de arbeidersklasse in hun 
eigen land. Daarin kan en mag niemand anders treden. Het is 
ondenkbaar dat vanuit één of meerdere centra de zaken gerund 
zouden kunnen worden. Wordt daartegen gezondigd, dan kunnen 
er alleen maar brokken van komen. Het gaat juist om de actie en 
de internationale solidariteit daarbij in een tijd waarin de massa's 
oplossingen vragen tegenover de kapitalistische crisis en neo
koloniale uitbuiting. Daarom spreken wij van een eenheid in ver
scheidenheid. 

Uit De Waarheid van 18 april 1977 

Ontmoeting in 
centraal comité CPSU 

Delegaties van CPN -CPSU 
spraken over gevaren 

bewapeningswedloop 
Op 22 april had in het gebouw van het centraal comité van de 
CPSU een ontmoeting plaats van het lid van het politiek bureau 
van het centraal comité van de CPSU, M. A. Soeslow en het 
kandidaatlid van het politiek bureau van het cc van de CPSU, 
secretaris van het cc van de CPSU, B. N. Ponomarjow, met de 
delegatie van de Communistische Partij van Nederland, bestaande 
uit de voorzitter van het partijbestuur H. Hoekstra (leider van de 
delegatie), het erelid van het partijbestuur, P. de Groot en de 
leden van het dagelijks bestuur van de CPN G. Schreuders en K. 
Hoogkamp. 
De vettegenwoordigers van de CPN en CPSU informeerden elkaar 
over de activiteiten van hun partijen en wisselden van mening over 
actuele problemen van de internationale communistische beweging 
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en over andere voor beide panijen van belang zijnde vraagstukken. 
De delegatie van de CPN gaf een uiteenzetting van de situatie in 
eigen land, over de verscherping van de economische crisis en over 
de toename van de werkloosheid in het land, over de pogingen van 
de reactie de democratische volksrechten in te perken. In deze 
omstandigheden treedt de CPN consequent op ter verdediging van 
de essentiële belangen van de arbeidersklasse en alle werkende 
mensen tegenover het monopoliekapitaal. Zij streeft naar een brede 
samenbundeling van alle democratische krachten in de strijd voor 
sociale vooruitgang. De CPN neemt stelling tegen de anti
communistische hetze-campagne die door de burgerlijke propa
ganda-organen wordt gevoerd en veroordeelt pogingen van 
reactionaire kringen tot inmenging in de binnenlandse zaken van 
socialistische landen. 
De vertegenwoordigers van de CPSU informeerden de delegatie van 
de CPN over de activiteiten van de panij ter uitvoering van de 
besluiten van het 25ste congres van de CPSU, over de successen van 
het Sowjet-volk dat zich voorbereidt op de viering van de 60ste 
verjaardag van de Grote Oktoberrevolutie, over de buitenlandse 
politiek van de Sowjet-Unie die als doelstelling heeft de versterking 
van de vrede en de internationale veiligheid. Zij spraken broeder
lijke solidariteit uit met de activiteit van de CPN die gericht is op 
het welzijn van de werkende bevolking in haar land. De deel
nemers aan de ontmoeting, die de grote betekenis van de 
conferentie van Helsinki voor de verdieping van het proces van 
internationale ontspanning en voor versterking van de vrede onder
streepten, constateerden dat op de weg naar veiligheid en samen
werking ernstige hinderpalen bestaan. De bron van de directe be
dreiging van de zaak van de vrede is de imperialistische politiek van 
opvoering van de bewapeningswedloop, het optreden van de inter
nationale reactie en krachten van het militarisme en revanchisme. 
De delegatie van de CPN bracht grote waardering tot uiting voor 
de buitenlandse politiek van de CPSU, die gericht is op het ver
hinderen van een nieuwe wereldoorlog, het stopzetten van de be
wapeningswedloop, ontwapening, ontspanning en ontwikkeling 
van de samenwerking tussen staten met verschillende sociale 
stelsels. De vertegenwoordigers van de CPN spraken hun 
voldoening uit over de successen van het Sowjet-volk bij de uit
voering van de besluiten van het 25ste congres van de CPSU. 
De delegaties van beide panijen onderstreepten de grote betekenis 
van de Berlijnse conferentie van communistische en arbeiders
parrijen van Europa en verklaarden zich vastbesloten alles te doen 
wat in hun vermogen ligt om de doeistellingen van deze 
conferentie concreet' te vetwerkelijken. 
De vertegenwoordigers van de CPN en de CPSU spraken zich uit 
voor de ontwikkeling van veelvuldige contacten tussen beide 
panijen op de grondslag van internationalistische, gelijkberechtigde 
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en vrijwillige samenwerking in de geest van de grote ideeën van 
Marx, Engels en Lenin. 
De deelnemers aan de ontmoeting, die in een vriendelijke 
atmosfeer verliep, c::mstateerden met voldoening de overeen
stemming over de hoofdvraagstukken van deze tijd. 

Uit De Waarheid van 23 april 1977 

Partijbestuur CPN was bijeen 
Het partijbestuur van de CPN was op 5 mei in Amsterdam bijeen; 
het hoorde het verslag aan van het bezoek aan de Sowjet-Unie en 
de bespreking met de delgatie van het centraal comité van de 
CPSU, dat namens de delegatie werd uitgebracht door H. 
Hoekstra. Het partijbestuur sprak zijn volledige instemming uit 
met het optreden van de delegatie, dat volkomen overeenstemt met 
de op het Congres genomen besluiten. 

Uit De Waarheid van 6 mei 1977 

Brief aan de besturen van 
PvdA en PPR 

Aan de socialisten, aan alle 
voorstanders van progressieve 

eenheid 
Het dagelijks bestuur van de CPN heeft dinsdag een brief doen 
uitgaan naar de besturen van de PvdA en de PPR. De tekst van 
deze brief, waarin een aantal hoofdvraagstukken aan de orde 
worden gesteld en waarin ook concrete voorstellen worden gedaan 
om tot beraadslaging hierover te komen, luidt als volgt: 
In de huidige verkiezingscampagne, evenals trouwens in de vooraf
gaande jaren, heeft de CPN aan de orde gesteld wat naar haar 
opvatting de hoofdzaken zijn en heeft zij verandering van 
regeringspolitiek voorgesteld. Dit heeft veel aandacht getrokken, 
veel discussies losgemaakt ook in socialistische kringen. Het kan 
echter niet ontkend worden, dat in tegenstelling hiermee in de ver-

141 



kiezingscampagne ook door Den Uyl de grote vraagstukken, die 
van vitaal belang zijn en onderwerp van massa-actie zijn ·geweest, 
voor de mensen verborgen worden gehouden. Voor radio en 
televisie putten sprekers zich uit in reclame-achtige frasen, maar zij 
verzwijgen wat er op het spel staat, op de 25ste mei en daarna. 
De maatschappij waarin wij leven wordt geteisterd door een diep
gaande economische en politieke crisis. Massale werkloosheid, die 
vooral ook de jonge generaties treft, dreigt een blijvend verschijnsel 
te worden. Het antwoord van het grote kapitaal hierop is een 
politiek van verdere vergroting van de toch al kolossale winsten, ten 
koste van de koopkracht en de sociale en culturele voorzieningen. 
De arbeidersbeweging kan hierin niet berusten. Socialisten en 
communisten dragen een grote verantwoordelijkheid en dienen 
zich te verenigen voor een strijdvaardige aanpak van de grote 
problemen, inperking van de macht van de grootste concerns en 
banken, ingrijpen van de overheid ter bescherming van de werkers. 
Het is nodig alles in het werk te stellen om een begin te kunnen 
maken met een andere regeringskoers. Den Uyl heeft verklaard de 
oude koers van samengaan met Van Agt te willen voonzetten, maar 
vanuit de vakbeweging en ook door vooraanstaande economen 
wordt gepleit voor 'een actiever en veel gerichter overheids
ingrijpen'. In de verdediging van de koopkracht als concrete crisis
bestrijding is reeds overeenstemming bereikt van de werkers op de 
bedrijven, georganiseerden en ongeorganiseerden. Dit moet verder 
tot gelding worden gebracht bij het tot stand brengen van een 
nieuwe regeringspolitiek, gericht op actieve crisisbestrijding. 
Maar elke stap vooruit, elke positieve maatregel tot bestrijding van 
de crisis, is ondenkbaar als niet de vrede behouden blijft en een 
aanvang met vermindering van de bewapening wordt gemaakt. 
Daar gaat het bovenal om. Er dreigt een nieuwe ronde in de 
atoombewapeningswedloop. De aanzet daanoe wil de Amerikaanse 
regering geven met haar nieuwe 'superwapen', het zgn. Cruise
atoomwapen. Zij holt daarmee het verdrag met de Sowjet-Unie 
over beperking van de strategische atoombewapening uit. In deze 
verscherping van het internationale klimaat treedt de Duitse 
Bondsrepubliek op met een eigen atoomprogramma, dat het gevaar 
van verdere spreiding van kernwapens inhoudt. In en buiten 
Europa wordt hierdoor de veiligheid direct aangetast en worden de 
voorwaarden voor een vreedzame ontwikkeling bedreigd. Neder
land dient naar onze mening in deze omstandigheden een buiten
landse politiek te voeren, die zich richt op alzijdige uitvoering van 
het Akkoord van Helsinki en ingaat tégen de atoomwapen
wedloop. Daarom is het nodig dat alle vredeskrachten zich keren 
tegen het verscherpte optreden van CDA en VVD voor hogere be
wapening, waaraan Den Uyl zich onderwerpt tot schade van onze 
nationale onafhankelijkheid. Het is echter bekend, dat brede 
kringen van het Nederlandse volk op het standpunt staan, dat onze 

142 



strijdkrachten geen nucleaire taken behoren te vervullen, het UC
project niet moet worden uitgebreid, de Lance-raketten niet mogen 
worden uitgerust met kernkoppen en atoomwapens van ons grond
gebied moeten worden verwijderd. Ronduit verderfelijk is het, 
tegenover de grote vraagstukken van deze tijd een houding aan te 
nemen van 'na ons de zondvloed' en er verder zelfs niet over te 
willen debatteren! 
De angst voor een open discussie wordt verbloemd met een ouder
wets anti-communisme. Maar de ervaringen, vanaf de deniger jaren 
tot en met de koude-oorlogstijd, hebben toch geleerd welk een 
schadelijke rol het anti-communisme en degenen die zich hiervan 
bedienen, vervullen als het gaat om het smeden van eenheid in de 
belangenstrijd van de arbeidersklasse, in de strijd voor vrede en 
democratie. Wie zegt 'voorwaarts en niet vergeten' moet uit de 
ervaringen van progressief Nederland wel de lessen willen trekken. 
Om de voorrechten van het grote kapitaal overeind te houden en 
de oppositie van de bevolking tegen militarisering in te dammen, 
schrikt de reactie er immers niet voor terug de democratische 
rechten aan te vallen. Van Agt heeft hiervan kenmerkende staaltjes 
laten zien, die getuigen van zijn minachting voor de parlementaire 
democratie. Wij herinneren aan zijn houding inzake de grond
politiek, de affaire-Menten, de abonuskwestie en het stakingsrecht. 
Zijn voorbeeld is de CDU-CSU in West-Duitsland, waar thans 
elementaire mensenrechten worden geschonden. En het is als 
vanouds: de aanvallen richten zich eerst tegen de communisten en 
vervolgens tegen de socialisten en andere progressieve mensen. Zo 
werd van CDA-zijde door oud-premier De Jong gezegd dat 'de 
PvdA elementen bevat die niet in de structuur van onze samen
leving thuishoren'. Met zulke mensen wil Den Uyl wel praten en 
ook samen regeren. Maar het zijn juist deze CDA-politici die de 
afbraak van de parlementaire democratie beogen. 
De CPN baseen zich op de Nederlandse grondwet en verdedigt de 
parlementaire democratie in ons land; zij zet zich in voor 
uitbreiding van de rechten en vrijheden der werkers. Tezamen met 
anderen wil zij de grondrechten en individuele vrijheden van de 
burgers verdedigen tegen alle mogelijke aanslagen, vormen van 
discriminatie en willekeur. Langs parlementaire weg wil zij de 
belangen van de arbeidersklasse veiligstellen en maatregelen treffen 
om tot een diepgaande hervorming van de maatschappij te komen. 
Dat vereist actie voor behoud van de democratie en voor ver
betering van het internationale klimaat, waar de druk en spanning 
die de bewapeningspolitiek op de volkeren legt, moet worden weg
genomen. De huidige chaos in het kapitalisme is een voedings
bodem voor toenemende criminaliteit en ontaarding. De arbeiders
klasse en alle progressieve mensen zijn geroepen om aan deze 
chaos, onveiligheid en corruptie een halt toe te roepen. 
Wie probeen een aantal van deze werkelijke hoofdzaken te ver-
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duisteren en aan het oog van de mensen te onttrekken, maakt zich 
medeplichtig aan een ontwikkeling die grote gevaren kan in
houden. Samenwerking daarentegen betekent een verveelvuldiging 
van krachten, die nodig is om vooruitgang af te dwingen en 
waarvan reeds in de praktijk talrijke voorbeelden zijn geschapen. 
Omdat de CPN met de grootste hardnekkigheid optreedt voor dit 
doel zal versterking van haar positie bij de komende verkiezingen 
vooral van betekenis zijn voor eenheid tegen rechts. 
Naar onze mening zou het van het grootste belang zijn als de 
besturen van de PvdA, de PPR en de CPN in de naaste toekomst 
om de tafel gaan zitten om ernstig te beraadslagen over de hier aan 
de orde gestelde aangelegenheden. Er kan toch niet berust worden 
in een afwijzen of ontwijken van discussie. Naar onze mening dient 
de weg te worden ingeslagen naar verwijdering van Van Agt uit de 
regering en naar deelname van de CPN aan een regeringscoalitie, 
opdat een politiek kan worden gevoerd van vrede, werk en 
democratie. 

10 mei 1977 Het dagelijks bestuur van de CPN 

Uit De Waarheid van 11 mei 1977 

Vervalst beeld 
De verkiezingen hebben plaatsgehad onder buitengewone om
standigheden. De provocatie in Drente - waar de koloniale reactie 
toesloeg op een kennelijk precies gekozen moment - heeft een 
sfeer opgeroepen van geweld en terreur. De uitwerking hiervan op 
de kiezers is een schrikreactie geweest, die koel beredeneerd en in 
vol bewustzijn geharitèerd is door de duistere internationale 
krachten die ongetwijfeld achter het terroristische complot zitten. 
De verkiezingen hebben hierdoor een vervalst beeld gegeven van de 
politieke meningen van de Nederlandse bevolking; de kiezers 
hebben zich verschanst achter de bestaande regering, onder de 
impuls van het koloniale terrorisme. De reactie kon er zo in slagen 
alle krachten die v e r a n d e r i n g willen, militant en actief 
zijn, tijdelijk uit het gezichtsveld te verwijderen, in het bijzonder 
de partijen die gekant zijn tegen atoombewapening en oorlogs
voorbereiding. De CPN leed ernstige verliezen en evenzeer de PPR 
en PSP. 
De terreurdaad, die zulke zware slagschaduwen over de ver
kiezingen heeft geworpen, kon kennelijk ongehinderd worden 
voorbereid door een gangsterbende, die al jarenlang in Nederland 
een ondergronds bestaan leidt. Aan de verantwoordelijkheid voor 
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het ontbreken van maatregelen om de veiligheid van onze be
volking, van de kinderen in ons land, afdoende te beschermen, kan 
Van Agt als minister van justitie zich niet onttrekken. Hij mag niet 
in de regering terugkeren! 
Er dient thans orde op zaken te worden gesteld, alle terrorisme 
moet de kop worden ingedrukt en er moet een einde gemaakt 
worden aan het bestaan van geheime organisaties, die een gevaar 
opleveren voor de veiligheid van de burgers, hun kinderen, en voor 
de democratie. De regering heeft hiertoe alle middelen ter 
beschikking en moet deze gebruiken ook! 

* * * 

De verkiezingen zijn zoveel mogelijk van hun politieke inhoud 
beroofd door de tomeloze campagnes, die rond personen waren ge
concentreerd, de televisie als een middel tot manipulatie 
hanteerden en alle grote politieke strijdvragen ontweken. Over de 
bewapening mocht niet worden gepraat, nota bene op een moment 
dat de NAVO kolossale nieuwe oorlogsuitgaven dicteert. Een 
antwoord op de crisis kwam niet ter sprake. Het neo-kolonialisme 
werd op domineestoon aangeprezen als 'hulp aan arme landen', 
terwijl zijn gruwelijke praktijken uitgerekend op dit moment in ons 
eigen land te aanschouwen zijn. 
Zij, die uit de uitslag van de verkiezingen opmaken, dat Nederland 
nu opgedeeld en ingedeeld is in 'drie stromen' vergissen zich echter 
deerlijk! Wat zich nu bij wijze van overval voltrokken heeft, kan 
alleen van zeer tijdelijke en incidentele aard zijn. De arbeiders
klasse, alle progressieve krachten, zijn in staat - indien de 
communisten de toestand nuchter onder ogen zien en bereid zijn 
om onverschrokken initiatief te tonen - een ommekeer te bewerk
stelligen. En dat niet op lange, maar op korte termijn! 
De hele burgerlijke propagandakraam kan reeds nu niet verbergen, 
dat de opzet van het CDA niet is gelukt. Het is niet de grootste 
panij geworden en Van Agt kan zich in geen geval opwerpen als 
premier. Te voorzien valt, dat hierdoor het CDA, dat amper is 
opgericht, weer uit elkaar zal vallen, waardoor een geheel nieuwe 
situatie zal ontstaan. Dat Van Agt niet de overhand heeft 
gekregen, is niet aan Den Uyl te danken, die steeds als compagnon 
is opgetreden, maar aan het feit dat de communisten alles tegen 
Van Agt mobiliseerden. 

* * * 

De PvdA heeft uit de toestand het meest profijt getrokken en is 
met de stemmen van de arbeiders tot de grootste panij geworden. 
Dat heeft zijn consequenties! Zij zal nu ook moeten laten zien, wat 
ze waard is, als het gaat om de bescherming van de werkers tegen 
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de gevolgen van de crisis. De arbeiders in de bedrijven en de vak
beweging eisen van de PvdA ingrijpende maatregelen tegen de 
werkloosheid, de jeugdwerkloosheid in het bijzonder, tegen de 
duurte en inflatie. 
Het is nodig alle hens aan dek te roepen, opdat de werkers zich 
verenigen voor het afdwingen van deze maatregelen. Den Uyl zal 
nu moeten tonen dat propaganda maken en paniek zaaien iets 
anders is dan oplossingen bieden voor een crisis die zich van 
televisiepraatjes niets aantrekt. Blijven deze oplossingen achter
wege, dan zullen de toestanden zich nog sneller wijzigen dan zich 
thans reeds laat aanzien. 

* * * 

Het is nodig de nu ontstane, buitengewone en ongetwijfeld voor
bijgaande toestand realistisch onder ogen te zien. Nieuwe ver
kiezingen zullen in de nabije toekomst onvermijdelijk zijn. Ver
gelijkingen met de situatie van 1972 en 1974 gaan in het geheel 
niet op; dat waren de laatste jaren van de welvaart, maar sindsdien 
zijn we in de diepste, ergste en langdurigste crisis uit de ge
schiedenis van het kapitalisme gekomen, met alleen in Nederland 
al een half miljoen werklozen. 
De communisten weten, dat in een dergelijke crisis de toestanden 
uiterst snel wisselen, zowel ten gunste als ten ongunste. Voor de 
CPN betekent dit, dat zij sneller en doeltreffender op plotselinge 
gebeurtenissen moet reageren en nooit in sentimentele frasen mag 
vervallen. 
Onze partij heeft dit keer averij opgelopen. Aan de andere kant is 
het een feit, dat zij zich in de afgelopen maanden met duizenden 
nieuwe leden en abonnees op De Waarheid heeft versterkt. Maar 
dat heeft er nog niet toe geleid, dat haar politiek in de heden
daagse situatie dieper kon doordringen in brede lagen van de be
volking. Juist door het uiterst actieve en strijdbare optreden van 
talloze communisten in de verkiezingscampagne, weet onze partij 
zich nu in staat om doortastend en met vrucht tekortkomingen op 
te heffen. 

De communistische partij, die in een lange geschiedenis al eerder 
tegenslagen heeft verwerkt en altijd door hindernissen en obstakels 
omringd is geweest, vertegenwoordigt een enorme kracht, is diep 
geworteld in de arbeidersklasse en zal zich in de komende tijd 
uitgaande van haar verantwoordelijkheid krachtig op de voorgrond 
moeten plaatsen. Daarvoor is het nodig haar versterking met 
nieuwe leden verder met elan door te zetten, geen moment te ver
flauwen maar alles te zetten op de uitbouw van de partij en op het 
uitdragen van haar politiek onder de massa. 

Uit De Waarheid van 26 mei 1977 
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Communiqué van het 
partijbestuur van de CPN 

Het partijbestuur van de CPN was dinsdag 31 mei en woensdag 
1 juni in Amsterdam bijeen ter bespreking van de verkiezings
uitslag en de actuele politieke toestand. Op deze zitting waren ook 
een aantal partijgenoten aanwezig, die geen zitting hebben in het 
partijbestuur doch waren uitgenodigd om aan de beraadslaging 
deel te nemen gezien de belangrijke rol die zij spelen in de 
bedrijven, in de organisatie en in de propaganda. 
Het partijbestuur bevestigde de eerste beoordeling van de ver
kiezingen in het commentaar in De Waarheid van 26 mei. Daarin 
werd reeds gewezen op het volkomen vervalste politieke beeld, 
zoals dat in de verkiezingscijfers tot uitdrukking komt en dat 
ontstaan is in een sfeer van geweld en terreur - opgeroepen door 
de misdadige gijzelingen en het uitblijven van doeltreffende maat
regelen daartegen. Buiten het element van de terreur, is er geen 
normale politieke verklaring mogelijk voor de terugloop van het 
stemmental van een aantal partijen: de PPR met 2 I 3 van het 
stemmental van 1972, DS'70 met méér dan 4/5, de PSP met 1/3, 
het GPV met bijna de helft, de CPN met méér dan de helft. 
Tegelijkertijd liepen de Boerenpartij en de RKPN eveneens met 
meer dan de helft terug. Het partijbestuur heeft de totaal-uitslag 
thans bezien en is van mening, dat deze slechts het gevolg kan zijn 
van een paniekstemming. De verkiezingen hadden plaats in een 
sfeer van paniek en orde-verstoring van uitermate ernstige aard. 
Van deze volkomen abnormale toestand zijn vooral die partijen het 
slachtoffer geworden die op uiterst minieme wijze of zelfs in het 
geheel geen gebruik konden maken van radio en televisie voor de 
juist op dat moment broodnodige communicatie met de bevolking, 
die de regering onder deze omstandigheden ter stembus wilde laten 
gaan. De lijstaanvoerders van PvdA en CDA werden naar voren 
geschoven in de rol van 'redders in moeilijke uren' en kregen met 
dit alibi van staatswege ongebreidelde zendtijd. Dit was een vals 
gebruik van hun positie. Het ging hier namelijk om de zaak van de 
kapingen en terroristische misdaden, die niet in verband gebracht 
mochten worden met de samenstelling van een nieuwe Tweede 
Kamer, aangezien zij een vreemd en vijandig element waren in een 
verkiezingscampagne, die voor alles een democratische karakter 
dient te dragen. 
Het partijbestuur is dan ook van mening, dat de thans gehouden 
verkiezingen plaats hebben gehad onder omstandigheden die 
strijdig zijn met elk respect voor de parlementaire democratie en 
waardoor de noodzakelijke gelijkwaardige positie van de politieke 
partijen tot een bespotting werd gemaakt. Een en ander is men 
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gewend onder rechtse dictaturen, doch in Nederland is dit nooit 
eerder voorgekomen. Ons land hadden dergelijke praktijken be
spaard moeten en ook kunnen blijven: Volgens de regels van de 
democratie, van gewoon politiek fatsoen, hadden de verkiezingen 
behoren te worden uitgesteld. Daartegen konden geen onover
komelijke staatsrechtelijke bezwaren bestaan: Door middel van een 
noodwet had de regering het tijdstip van de verkiezingen kunnen 
uitstellen. 
Het partijbestuur van de CPN is van mening dat zij die niet alleen 
kijken naar de letter van de wet maar zich rekenschap geven van de 
geest van de wet, de uitslag van de verkiezingen moeilijk als recht
matig kunnen beschouwen en deze zeker niet kunnen aanvaarden 
als een weerspiegeling van de politieke krachtsverhoudingen in ons 
land. Niettemin blijft het een sprekend feit, dat zelfs onder deze, 
voor de reactie zo gunstig mogelijke omstandigheden het CDA er 
niet in geslaagd is de overhand te krijgen. Hoewel het over alle 
media beschikte, heeft het een nederlaag geleden. Wat er ook te 
verdoezelen valt, dàt in ieder geval niet! 

* * * 

Het partijbestuur heeft zich ernstig en diepgaand bezig gehouden 
met de vraag door welke fouten en tekortkoiningen de door de 
reactie gewekte paniekstemming zoveel vat heeft kunnen krijgen op 
communistische kiezers. Het is nodig daarnaar verder onderzoek te 
doen. Het partijbestuur heeft besloten tot het organiseren van een 
brede discussie hierover - onder de leden van de partij, en ook in 
het openbaar. Alleen door lessen te trekken uit de gebeurtenissen, 
uit tegenslagen en tekortkomingen, is het mogelijk om herhaling 
van een overrompelingstaetiek te voorkomen, en de partij 
metterdaad vooruit te brengen, in het belang van alle Nederlandse 
werkers. Het is meer dan ooit noodzakelijk, dat onze partij voorop 
gaat in de strijd tegen de crisis en de werkloosheid, voor de verdedi
gingvan het levenspeil, voor volledige prijscompensatie. Juist nu moet 
de eenheid gesmeed worden voor vrede, voor vermindering van de 
bewapening, voor de verdediging van de democratie en rechten van 
de werkers in ons land. 
Het partijbestuur roept alle communisten op daarvoor onmiddellijk 
aan de slag te gaan en in deze geest de CPN en haar banden met 
de massa te versterken. 

Uit De Waarheid van 2 juni 1977 
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37e jaargang nr. 4 - juli/augustus 1977 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Economisch beleid en klassenstrijd 
Uit het verloop van de kabinetsformatie blijkt dat van rechts grote 
pressie wordt uitgeoefend om de broekriempolitiek die onder het 
kabinet-Den Uyl werd gevoerd verder door te zetten en te ver
scherpen. Vooral het zgn. memorandum 11 dat formateur Den Uyl 
in de eerste ronde van de formatie het licht deed zien, toont een 
zeer vergaande bereidheid tot concessies aan de ondernemers
wensen op het gebied van loonmatiging en bezuiniging op de ge
meenschapsvoorzieningen. Onder de druk van ambtelijke adviezen, 
waarin het ondernemersstandpunt luide doorklinkt en onder de 
invloed van de EEG-top in juni, bleek Den Uyl wederom bereid 
een kabinetsbeleid te baseren op het inmiddels volledig ont
maskerde uitgangspunt dat de werkloosheid slechts kan worden 
bestreden door de winsten te verhogen. 
Tegelijkertijd wordt de kabinetsformatie beïnvloed door de 
resultaten van de strijd om de prijscompensatie en het behoud van 
de koopkracht die in februari met succes werd gevoerd. Door de 
gebleken actiebereidheid van de werkers worden voorgenomen 
aanslagen op het levenspeil doorkruist, waardoor de hele formatie 
onder grote spanning komt te staan. Het is duidelijk dat daarom 
alles in het werk wordt gesteld om de leiding van de vakbeweging 
te bewegen tot medewerking aan de uitvoering van wat het 
kernstuk in het regeringsbeleid zou moeten worden: de aantasting 
van de koopkracht van de werkers en bezuinigingen op de sociale 
voorzieningen om een verdere verhoging van de winsten tot stand 
te brengen. 
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Voor een bord linzen als de uitgeklede Vermogensaanwasdeling 
zou de vakbeweging zijn eerstgeboorterecht, het recht om het loon 
en het levenspeil van de werkers zonder inmenging te verdedigen, 
moeten opgeven. Voor de arbeiders zijn deze manoeuvres volstrekt 
onaanvaardbaar, en tevens een aanwijzing dat de eenheid die in de 
strijd van de afgelopen periode is gesmeed, aangewend moet 
worden om de politiek van voldongen feiten, die de leiders van 
CDA en PvdA trachten door te drukken in een kabinetsformatie 
achter gesloten deuren, te doorkruisen. 

Crisis en regeringspolitiek 

De regering-Den Uyl heeft in de afgelopen vier jaar voortdurend 
vooropgesteld dat bestrijding van de werkloosheid de hoogste voor
rang heeft. Wie zou dat niet zeggen? 
Een andere kwestie is natuurlijk of de daden van de regering ook 
daarmee in overeenstemming waren. 
De werkloosheid, die bij het aantreden van het kabinet-Den Uyl al 
groot was, nam als gevolg van de crisis schrikbarend toe tot 224.000 
mannen en vrouwen in 1976, ongerekend de gevolgen van kotter 
werken en de pan-time werklozen; zoals bekend is deze ge
registreerde werkloosheid slechts een flauwe afspiegeling van de 
afbraak van de werkgelegenheid die in feite plaatsvindt. 
De massale werkloosheid in de kapitalistische landen, die meer dan 
15 miljoen mensen treft, hangt samen met de uitholling van de 
reële koopkracht van de bevolking door de inflatie. De koopkracht 
van de werkende bevolking hield geen gelijke tred met de ont
wikkeling van de arbeidsproduktiviteit waardoor een steeds heviger 
concurrentiestrijd van de concerns om de stagnerende afzetmarkten 
tot ontwikkeling kwam. De middelen die de grote ondernemers in 
deze concurrentiestrijd hanteren, verdiepen de crisis nog verder. 
Enerzijds trachten zij hun winsten op te voeren door beperking van 
de produktiecapacitieit. Deze sanering op kosten van de werkers 
geschiedt door sluiting van bedrijven en bedrijfsonderdelen, door 
eliminering van concurrenten, door herstructurering van bedrijfs
takken. Anderzijds proberen zij de crisis op de werkers af te 
wentelen door zoveel mogelijk de produktiekosten en in het 
bijzonder de arbeidskosten te verlagen door rationalisatie en 
arbeidsbesparende produktiemethoden, en vooral ook door het uit
oefenen van druk op de arbeidslonen. 
Al deze afwentelingsmetboden van de concerns, die gericht zijn op 
het veilig stellen van de winsten, voeren tot een vermindering van 
de werkgelegenheid en daarmee ook van de koopkracht van de 
massa van de bevolking. De belangen van de grote ondernemers 
zijn in directe tegenspraak met behoud van werkgelegenheid en 
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koopkracht van de werkende bevolking. 
De regering-Den Uyl deed niet anders dan in het voetspoor van de 
ondernemers treden. Met name de grote multinationale onder
nemingen die in ons land zetelen zetten zich in voor een vergaande 
vermindering van de zgn. arbeidskosten. In een open brief richtten 
de negen grootste ondernemers zich in januari 1976 tot de 
regering, waarbij zij zich beriepen op hun exportbelangen en de eis 
van matiging onderstreepten. Gebruik makend van de gesel van de 
werkloosheid trachtten zij de bevolking onder druk te zetten door 
te dreigen met een staken van de investeringen, indien niet aan 
hun eisen van kostenverlaging en rendementsverhoging tegemoet 
gekomen zou worden. 
Het kabinet kwàm aan de eisen van de ondernemers tegemoet door 
in dat jaar een loonpolitiek te voeren die de koopkracht van de 
loontrekkers aantastte, alle beweringen van het tegendeel ten spijt. 
Ook de lager betaalden die volgens de regering voor koopkracht
daling zouden worden behoed, gingen erop achteruit. 
Zo verdiende bijv. een arbeider in de grafische sector na de laatste 
loonmaatregel van de regering-Den Uyl bij een bruto weekloon van 
373 gulden, ofwel enkele tientjes boven het minimumloon, 270 
gulden schoon in augustus 1976 tegen 253 gulden een jaar eerder. 
Een toename van 6,7 procent bij een officiële prijsstijging van 8,3 
procent in die periode. Een daling van de koopkracht van het loon 
met anderhalf procent, terwijl het CPB de werkers 'even boven het 
minimumloon' een koopkrachtstijging van diezelfde omvang 
toedichtte. 
Nivellering en bescherming van de sociaal zwakkeren heette het; 
maar dat betekende slechts dat de gemiddelde arbeider en zeker de 
wat hoger betaalden nog meer moesten inleveren. Wat Den Uyl 
presenteerde als een sociaal beleid was een brute uitvoering van de 
ondernemerseisen. Het ingrijpen in de lonen betekende een 
schending van de rechten van de vakbeweging, een inbreuk op de 
volledige prijscompensatie, die door de loonmaatregelen buiten 
werking werd geplaats, en bovendien een overheveling van geld uit 
de fondsen van de werknemersverzekeringen naar de ondernemers, 
die verlichting van premiebetaling verkregen. 
Tenslotte werd langs deze weg de beruchte schoning van de 
indexering doorgedrukt. 
Deze hele operatie was niet zozeer een poging om de inflatie 'de 
nek te breken', zoals Zijlstra dat plastisch pleegt uit te drukken, 
maar om de vakbeweging te nekken. De leiding van de PvdA droeg 
daarvoor met het CDA de volle verantwoordelijkheid. De onder
nemerspolitiek van het kabinet-Den Uyl werd gecompleteerd door 
bezuinigingen op de sociale voorzieningen, op onderwijs en 
gezondheidszorg in het kader van de zgn. 1-procentsoperatie, de 
bekende 'linkse norm' van Duisenberg. Maatregelen als het terug
brengen van het maximum uitkeringsbedrag van de WAO van 80 
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naar 75 procent, wijziging van de koppeling van de sociale 
uitkeringen aan de lonen, bezuiniging op de ambtenaren
pensioenen e.a. zouden in een bezuiniging tot 9 miljard in 1980 
moeten resulteren. 
De overhevelingspolitiek ten gunste van de winsten zou aangevuld 
moeten worden met investeringssubsidies via de Wet op de 
Investeringsrekening (WIR), loonkostensubsidies en andere bij
dragen aan de concerns, bij elkaar bijna 20 miljard gulden over vier 
Jaar. 

Aanpassen of bestrijden 

Toen de leiding van het FNV, met een beroep op de 'gewijzigde 
economische vooruitzichten', hogere werkloosheid en inflatie, de 
vakbondsleden voorstelde een deel van de prijscompensatie van 
1 juli 1976 in te leveren, werd dat door de leden eensgezind van de 
hand gewezen, tot grote woede van de ondernemerspers. Terecht 
waren de werkers niet bereid de 'harde voorwaarden' die Kok en 
Spit aan hun matigingsvoorstel verbonden, als een 'ruilmiddel' te 
beschouwen. Die voorwaarden hadden betrekking op de invoering 
van de V AD, de wet op de ondernemingsraden, en de zogenaamde 
venaling van winst in werk. Het is van belang dit in herinnering te 
roepen, omdat bij de vorming van een nieuwe regering duidelijk 
gespeculeerd wordt op een inschikkelijke houding van de 
FNV-leiding, waarbij door Den Uyl nu juist weer diezelfde V AD en 
ondernemingsraden naar voren worden geschoven als 'voorwaarde' 
om de medewerking van de vakbeweging te verkrijgen. 
De communisten bestreden de reformistische stellingen van Kok en 
Spit met succes. De eis van onverkone handhaving van de prijs
compensatie bleef het laatste woord van de werkers tegenover het 
drijven van ondernemerszijde om de compensatie af te schaffen. 
Een uiterst belangrijke rol speelde daarbij het feit dat de werkers in 
de haven en in de bouw, met de communisten vooraan, de actie 
ontwikkelden tegen de loonmaatregelen van het kabinet, ook al 
wilden vakbondsbestuurders daar niet steeds achter staan. Het 
optreden van de communisten in de actie, en een voondurende 
bestrijding van de regeringspolitiek voorkwam terugwijken van de 
vakbondsleiding, waartoe verschillende aanzetten werden gedaan, 
en had een groot aandeel in het slagen van de stakingen in 
februari, met als inzet de handhaving van de prijscompensatie en 
een contractloonstijging om de gedaalde koopkracht te compen
seren. Er ontstond een brede eenheid tegen de loonpolitiek en de 
bezuinigingen van de regering-Den Uyl. 
Niet alleen bleef daardoor de prijscompensatie gehandhaafd, ook 
kon tot op heden een deel van de 1-procentsoperatie niet worden 
doorgezet. Met name de verlaging van de WAO naar 75 procent en 

152 



de bezuinigingen op de ambtenarenpensioenen werden door de 
vakbeweging afgewezen. 

Gevolgen van aanpassing 

Niettemin miste de aanpassingspolitiek in Colijnse trant zijn uit
werking niet. Met het oog op de plannen voor het sociaal
economisch beleid die bij de kabinetsformatie komen boven
drijven, en die een verscherpte voortzetting van de versobering 
beogen, is het noodzakelijk de verwerpelijke gevolgen van die 
politiek in het licht te stellen. 
De kloof tussen aan de ene kant de grote monopolies en banken, 
wier belangen vervlochten zijn met Amerikaans en Westduits 
kapitaal, en aan de andere kant de arbeidersklasse, boeren, 
tuinders, zelfstandigen, en op de binnenlandse markt georiënteer
de ondernemingen werd verdiept. De eersten profiteerden van de 
matiging, de laatsten leden eronder. 
Shell, Unilever, Philips en andere concerns behaalden meer winst 
dan ooit. Het overigens beperkte conjunctuurherstel in 1976 bracht 
de grote ondernemers een forse toename van de export en grotere 
benutting van de produktiecapaciteit. De daaronder gerealiseerde 
opvoering van de arbeidsproduktiviteit wisten zij, dankzij de loon
politiek van Den Uyl en Boersma, geheel om te zetten in hogere 
winst. Tegelijkertijd is er sprake van een drastische rationalisatie ten 
koste van de werkgelegenheid, waarop ook de investeringsactiviteit 
van de ondernemers gericht is. Er is geen denken aan dat die 
afbraak van de werkgelegenheid gestopt zou kunnen worden door 
matiging van de lonen, zoals men de werkers steeds voorhoudt. Bij 
stagnerende koopkracht wensen de ondernemers slechts verhoging 
van hun rendementen door kostenbesparende methoden, door het 
uitschakelen van concurrenten die nog een deel van de winst tot 
zich trekken, en door het afbouwen van bedrijfsonderdelen die 
minder dan het gewenste rendement opleveren. Vooral in de 
industrie, in de metaal, in de scheepsbouw en andere sectoren 
grijpen deze verschijnselen om zich heen, terwijl de zittende 
regering geen hand uitsteekt om de werkgelegenheid te be
schermen, zoals bij de aangekondigde sluitingen van VMF
bedrijven, bij SMDK in Utrecht en vele andere gevallen blijkt. 
Zelfs moet vastgesteld worden dat, zoals bij GUSTO in Schiedam, 
de 'afbouw' van het bedrijf soms als voorwaarde voor verdere geld
schenkingen aan het concern wordt gesteld. 
De werkelijkheid, die de ondernemersideologen en de reformisten 
trachten te verhullen, is dat het kapitalisme de werkers geen 
uitzicht biedt op werk en sociale vooruitgang, ondanks de 
ontwikkeling van wetenschap en techniek die de werkers mogelijk 
hebben gemaakt. De politiek van aanpassing aan dit kapitalisme 
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..........____ __ 

verdiept de crisis waarin de winzucht van de grote monopolies het 
stelsel heeft gestort. Dat winst werd geput uit een vermindering 
van de werkgelegenheid is niet een tijdelijke bijkomstigheid, maar 
een logisch gevolg van deze politiek. De door de reformisten over
genomen leuze van winst 'vertalen' in werk is bij voorbaat een aan
fluiting en verkeen vanaf de aanvang in zijn tegendeel. 
Vooruitzicht op een verbetering kan alleen door de werkers zelf 
worden geschapen, door de strijd voor verdediging van de koop
kracht en voor behoud van werkgelegenheid, door het ontwikkelen 
van een massabeweging die een vooruitstrevende regeringspolitiek 
afdwingt. 

Koloniale 'solidariteit' 

Een belangrijk kenmerk van de regeringspolitiek is dat de 
opbrengsten van de matiging worden gehanteerd om ons land 
verder te verbinden aan imperialistische belangen. Nimmer nam de 
kapitaalexport, d.w.z. de investeringen en beleggingen in het 
buitenland, een omvang aan als in het afgelopen jaar: volgens de 
opgave van de Nederlandse Bank transponeerden de banken en 
concerns 7 miljard gulden naar het buitenland, een bedrag dat nu 
al groter is dan de bezuinigingen in het kader van de 1-procents
operatie van Duisenberg. Deze export van kapitaal betekent 
natuurlijk een aantasting van de werkgelegenheid in ons land. Hier 
wordt produktiecapaciteit afgebouwd, terwijl in Amerika, West
Duitsland, maar ook in het Midden-Oosten, Indonesië enz. 
belangen worden verworven. Dat wil niet zeggen dat de arbeids
plaatsen die hier verloren gaan in ontwikkelingslanden weer opge
bouwd worden, want ook daar gaat het erom zo veel mogelijk 
arbeidskosten uit te sparen. De betekenis van de kapitaalexport 
strekt verder dan de werkgelegenheid. Zij leidt tot een verdere ver
strengeling van Nederlands kapitaal met financierskapitaal in West
Duitsland en de Verenigde Staten, en tot een uitbreiding van be
langen in de uitbuiting van neo-koloniale gebieden en oorlogs
haarden als Zuidelijk Mrika en het Midden-Oosten. Grote multi
nationals als Unilever en Shell zijn nu juist het produkt van een 
dergelijke verstrengeling en zijn vanouds koloniaal georiënteerd. 
De prioriteit die de heersende klasse in ons land geeft aan ont
wikkelingshulp en bewapening is ·een uitdrukking van die be
langenverweving. 
En dat is de andere kant van de Colijnse bezuinigingen, die Den 
Uyl en de zijnen trachten te bedekken door gepraat over solidariteit 
met de allerarmsten, overheveling van koopkracht naar ontwikke
lingslanden en zo verder. Deze koloniale solidariteit is niet alleen 
een kostbare geschiedenis, maar ondersteunt ook de onderdrukking 
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van de arbeidersklasse. 
Het verzet tegen de afbraak van de prijscompensatie, waarop de 
ondernemers nog steeds zinnen, en de deels geblokkeerde door
voering van de bezuinigingsoperatie was aanleiding tot hernieuwde 
rechtse offensieven. Nog voor de verkiezingen, in begin mei, kwam 
dat tot uiting in een rapport van de Commissie van Economische 
Deskundigen van de SER. Daarin werd gesteld dat eerdere CPB
voorspellingen ten aanzien van de werkloosheid, waarmee de 
regering de hele overheveling naar de ondernemers, het loon
ingrijpen, enz. had verkocht, te 'optimistisch' waren. De zoge
naamde doelstelling van 150.000 werklozen in 1980 zou niet 
gehaald worden, aldus de deskundigen. De arbeidersbeweging had 
deze deskundigen overigens niet nodig om vast te stellen dat het 
beleid van CDA en PvdA dit gevolg zou hebben. 
Dat beleid heeft ertoe geleid dat het aandeel van de winsten in wat 
door de werkers wordt voortgebracht, aanzienlijk toenam. Het zgn. 
overig inkomen, waarin het statistisch zichtbare gedeelte van de 
winsten begrepen is, steeg van 39 miljard in 1975 naar 49 miljard 
in 1976 en naar verwachting tussen de 55 en 60 miljard dit jaar. De 
druk van belastingen en sociale premies, die volgens de 1-procents
norm van Duisenberg jaarlijks met een procent van het nationaal 
inkomen mag toenemen, daalde in werkelijkheid gedurende de 
afgelopen twee jaar, van 52,5 procent van het nationaal inkomen in 
1975 naar 52 procent dit jaar. Die daling van de zgn. collectieve 
druk kwam niet de werkende bevolking, maar de winsten ten 
goede; de arbeidersinkomensquote daalde in deze periode met 
bijna 6 procent vanhet nationaal inkomen tot 81 procent. 
Uit een en ander blijkt dat er alle 'ruimte' was en is om een 
constructieve politiek in de plaats te stellen van de botte be
zuinigingen. Ruimte genoeg voor een versnelde aanpak van de 
stadsvernieuwing, voor nationale maatregelen ten behoeve van de 
scheepsbouw, voor de nodige verbeteringen van het onderwijs. Dat 
de belastingdruk niet verminderde was nu juist een gevolg van de 
opvoering van de materiaalaankopen van defensie, waarvoor 
blijkens de laatste miljoenennota voor de komende jaren al meer 
dan 10 miljard gulden aan verplichtingen is aangegaan. 
De conclusie van de SER-deskundigen was natuurlijk een andere. 
De regering werd gecomplimenteerd met de reeds tot stand 
gebrachte 'ombuiging', maar tegelijk werd een 'verdere her
oriëntatie' van het beleid geëist, toegespitst op een extra verhoging 
van de rendementen, uiteraard ... terwille van de werkgelegenheid. 
Terwijl suggesties werden gedaan in de richting van een geleide 
loonpolitiek, zoals het invoeren van 'contractuele na-uitkeringen', 
die zouden neerkomen op door het CPB berekende loonrondes, 
was de strekking van het verhaal: maximaal een nullijn voor de 
loontrekkers en meer bezuinigen. 
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Studeerkamer 

Den Uyl betitelde dit rappon als een 'studeerkamerstuk'. Maar de 
inhoud sprak hij niet tegen, maar met de verkiezingen voor de deur 
trachtte hij de opstellers, zoals Van der Beld, De Pous, enz. af te 
doen als goedbedoelende maar wat wereldvreemde lieden, die de 
zaken niet helemaal reëel bekijken. Zelf nam hij even wat afstand 
van de winst-wordt-werk redenering, die toch ook niet alles is, 
flirtte als eenvoudige econoom te Buitenvelden een beetje met de 
zogenoemde 'socialisatie van de vraag', die in zijn uitleg voor
namelijk een collectivisering van koopkracht voor neokoloniale 
doeleinden inhoudt, en prodameen tegelijkertijd dat de sociale 
voorzieningen beschermd zullen worden en dat de laagstbetaalden 
er nog op vooruit kunnen gaan - aldus de onzekerheid van de 
kiezers exploiterend ten overstaan van rechts aandringen op verdere 
uitkleding van de prijscompensatie, sociale uitkeringen enz. 
Zodra Den Uyl tot formeren geroepen werd, werden dezelfde ver
strooide professoren, inclusief Zijlstra, uit de studeerkamer in het 
venrek van de formateur genood, waar ook een ambtelijk advies 
van de Centrale Economische Commissie, die alweer uit dezelfde 
heren bestaat, ter tafel lag. 
De inhoud daarvan is dezelfde als die van het SER-rapport. De 
vraag of de Nederlandse economie 1980 wel zal halen wordt nu be
antwoord met de stelling dat de werkloosheid rond die tijd (in 
1981) tenminste 250.000 zal bedragen, zoniet 300.000. Ook hier 
weer de 'tegenvallende ontwikkelingen, verslechterde vooruit
zichten' die moeten dienen om extra versobering af te dwingen. 
Dat Den Uyl in zijn rol van formateur bestofte studeerkamer
produkten weet te waarderen, blijkt uit het feit dat in zijn 
memorandum over het economisch en sociaal beleid, het zgn. 
Memo 11, dezelfde conclusies worden getrokken als in de verstrekte 
adviezen van SER-deskundigen en Centrale Economische Com
missie. Terwijl een groot aantal voorgenomen bezuinigingsmaat
regelen van het demissionaire kabinet, zoals de verlaging van het 
uitkeringspercentage van de WAO, het invoeren van het kost
winnersbegrip in de WW, de aantasting van verworven pensioen
rechten van ambtenaren e.a. op verzet van de bevolking stuiten, 
wordt in het memorandum van Den Uyl, onder druk van Van Agt, 
gesuggereerd dat voor de komende jaren de omvang van de be
zuinigingen op sociale voorzieningen verder moet gaan dan de 
operatie die het kabinet-Den Uyl had gepland. 
Op het terrein van de loonpolitiek doet het memorandum 
voorstellen die neerkomen op een nullijn voor de lonen gedurende 
twee jaar, d.w.z. twee jaar lang geen verhoging van het contract
loon, en bovendien beperkende maatregelen ten aanzien van de 
zgn. incidentele loonstijging, de verhoging van het loonpeil door 
andere oorzaken dan de stijging van het CAO-loon. 
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Het is duidelijk dat Den Uyl de ondernemersredenering dat de 
crisis bestreden moet worden door aanpassing van de lonen en ver
hoging van de winsten opnieuw tot uitgangspunt van de politiek 
van een kabinet van CDA en PvdA wil maken. In plaats van gehoor 
te geven aan de gerechtvaardigde wensen die onder de bevolking 
leven, de vermindering van de bewapeningsuitgaven en de 
verdediging van het levenspeil, geeft hij er de voorkeur aan onder 
druk van het CDA de verantwoording op zich te nemen voor de 
uitvoering van de politiek die de grote ondernemers ons land willen 
opleggen. Het memorandum heeft daartoe een uitgangspunt 
geschapen, dat in de kabinetsformatie hoe dan ook een rol blijft 
spelen; met een schone lei beginnen is er niet bij, zoals in De 
Waarheid werd vastgesteld. Slechts de invloed van actie en strijd 
tegen een dergelijk politiek kan de werkende bevolking vrijwaren 
tegen de gevolgen ervan. 

Andere wegen 

Een belangrijk resultaat van de overwinning van de werkers in de 
stakingen van februari is, dat ondanks aandringen van onder
nemerszijde, van Lubbers e.a. om de prijscompensatie verder te 
'schonen' voor energietarieven, ruilvoetverandering of anderszins, 
de aantasting van de prijscompensatie tot op heden nog niet 
openlijk in het geding is gebracht. Dat neemt niet weg dat de 
pogingen om de koopkracht van de loontrekkers aan te tasten 
worden voortgezet, en dat men probeen daarbij andere wegen te 
bewandelen. 
De kern van de zaak is dat de prijscompensatie op zichzelf 
genomen onvoldoende is om de koopkracht van het loon te 
handhaven, en wel om een aantal redenen. In de eerste plaats is het 
systeem van de prijscompensatie onvolkomen, omdat het steunt op 
een halfjaarlijkse aanpassing achteraf met een vertraging van drie 
maanden, waardoor aanzienlijke tussentijdse achterstanden kunnen 
ontstaan; het prijsindexcijfer waarop de compensatie is gebaseerd, 
geeft geen accuraat beeld van de stijging van de kosten van levens
onderhoud, en kan eigen ervaring van de werkende mensen en hun 
interpretatie van de prijsstijging niet vervangen. Voorts is de 
'schoning' voor de effecten van B1W-verhoging e.d. het afgelopen 
jaar doorgevoerd, hetgeen volgens de Haagse ambtenaren een half 
procent koopkracht per jaar kost. Maar bovendien zijn er andere 
factoren die de koopkracht van het inkomen beïnvloeden, waarvan 
de belangrijkste de stijging van loonbelasting en sociale premies 
zijn. De nota van de Industriebond NVV over de prijscompensatie 
kwam tot het resultaat dat praktisch gesproken de hele contract
loonstijging sedert 1970 aan die lastenstijging opging. Dat betekent 
dat deze initiële loonsverhoging beslist nodig is om zelfs de nullijn 
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te handhaven. Nu Boersmade reserves van de sociale fondsen heeft 
gebruikt om de ondernemers loonbetaling te besparen, liggen 
mogelijk nieuwe premieverhogingen in het verschiet. Tenslotte zijn 
er inkomensdelen die in het geheel niet beschermd zijn en die 
vooral voor de laagstbetaalden van grote betekenis zijn. zoals de 
huursubsidie en de (deels bevroren) kinderbijslag. 
Door manipulatie van sociale premies bedachten Boersma en Den 
Uyl vorig jaar wat zij noemden 'een andere manier om de koop
kracht te handhaven'. Dat was verlakkerij. Maar diezelfde 
manipulaties zijn wederom bruikbaar als het erom gaat de 
koopkracht op een andere manier af te breken. 
Het is daarom geboden dat de vakbeweging de handen vrij houdt 
om in de discussie van de leden over het arbeidsvoorwaardenbeleid 
te bepalen welke eisen gesteld moeten worden om het levenspeil te 
handhaven en welke eisen op het gebied van arbeidsduur, 
pensionering en ploegenarbeid van de ondernemers moeten worden 
afgedwongen. In het bijzonder omdat bij de kabinetsfomatie alles 
in het werk gesteld wordt om de leiding van de vakbeweging te 
binden aan allerlei centrale afspraken, waarbij de door Den Uyl in 
zijn Memo 11 genoemde eisen als uitgangspunt zouden moeten 
dienen. 
Deze weg is heilloos, wanneer men bedenkt dat zelfs de Centrale 
Economische Commissie, die 'het achterwege laten van initiële 
loonsverhogingen'zeer aanbeveelt, al toegeeft dat hieruit een 
koopkrachtdaling voor de modale werknemer voortvloeit, en zeker 
wanneer men ziet dat deze commissie hieraan een verdere afbraak 
van de prijscompensatie na twee jaar verbindt: 'Daarna zou de 
zuivering van de prijscompensatie kunnen worden uitgebreid met 
de effecten van gasprijsverhogingen en milieuheffingen.' 
De reactie van het FNV-bestuur op al deze plannenmakerij blijft 
ver ten achter bij hetgeen noodzakelijk is, namelijk het doorzetten 
van de strijd voor het behoud van de koopkracht en het ontplooien 
van de beweging tegen de afbraak van de werkgelegenheid. 
Rekening houdend met de mededeling van Den Uyl in een ver
kiezingsinterview in HP, dat een regering van CDA en PvdA 
zonder meer zal ingrijpen wanneer de vakbeweging eisen stelt 
boven hetgeen zo'n regering toelaatbaar acht, is een krachtige 
stellingname voor volledige vrijheid van onderhandelen vereist. 
Blijft die achterwege, dan wekken verontwaardigde reacties op de 
uitkleding van de VAD alleen maar de indruk dat de FNV-leiding 
nalaat zich te verzetten tegen de bedoelde afruil van matiging 
tegen schijnhervormingen. Het is duidelijk dat Van Agt en Den 
Uyl opnieuw door duwen en trekken aan de V AD, de WIR 
(investeringsrekening) de grondpolitiek, enz. een mijnenveld 
aanleggen waarop tegenstellingen over economisch beleid, loon
politiek of internationale vraagstukken tot ontploffing gebracht 
kunnen worden. 
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De vakbondsleden hebben nu al bij herhaling laten weten er niets 
voor te voelen om in te leveren terwille van de zgn. harde voor
waarden van Kok en Spit op het gebied van de vermogensaanwas
deling e.d., die bij nader inzien zo broos als eierschalen bleken te 
ZlJn. 

Inàdenteel 

Een punt dat speciale aandacht verdient is de beperking van de 
zgn. incidentele loonstijging die allerwege wordt verlangd. Het 
gaat hier om een stuk loonstijging dat, zoals men beween, moeilijk 
beheersbaar is. En dat moet wel een kwelling zijn voor grijpgrage 
lieden. Ook hiervoor worden weer allerlei 'rechtvaardigheids
gronden' aangevoerd, met name dat incidentele loonstijgingen niet 
bij iedereen terechtkomen. Maar in praktijk gaat het om een aan
tasting van wezenlijke rechten. Want waaruit vloeit incidentele 
loonstijging voort? 
Niet uit de periodieke loonsverhogingen die met leeftijd samen
hangen, zoals overigens dikwijls wordt beweerd. Deze leiden tot 
verhoging van het loon voor de individuele werknemer, maar niet 
voor de arbeidersklasse als geheel, omdat voortdurend oudere 
werknemers uit het arbeidsproces treden en vervangen worden door 
jongeren, die weer vooraan beginnen. 
Wel vloeit incidentele ~oonstijging, dus een stijging van het 
gemiddelde loonpeil dat uitgaat boven de stijging van de 
CAO-lonen, bijvoorbeeld voort uit een toename van het ge
middelde opleidingspeil van de werkers doordat de jongere 
generaties die de arbeidsmarkt betreden hoger geschoold zijn. Deze 
toename van de scholingsgraad is bepaald spectaculair, en is een 
van de oorzaken van de arbeidsproduktiviteitsstijging. Automati
sering vereist hoog geschoolde arbeid. In praktijk was de loon
stijging die de werkers verkregen door hogere inschaling 
('incidenteel'. dus) uiterst beperkt. Wat nu ter discussie gesteld 
wordt is dat de regering een handje moet helpen bij het verder 
beperken van die incidentele loonstijging. Met name houdt dat in 
het verlagen van de beloning van hoger geschoolden. Een staaltje 
van wat van regeringswege hieronder verstaan wordt is de verlaging 
van de aanvangssalarissen van leraren met vele honderden guldens! 
Dat is dan beperking van de incidentele loonstijging. En in wezen 
is de krasse 'nivellering' van de laatste jaren, waar met name de 
middenkaders onder te lijden hebben, van hetzelfde laken een pak. 
Wat verkocht wordt als een rechtvaardig loonbeleid is niet anders 
dan wat de ondernemers beschouwen als een gevolg van gewijzigde 
marktomstandigheden voor de geschoolde werkers, en een hefboom 
om het hele loongebouw naar beneden te drukken. 
Een tweede bron van incidentele loonsverhoging is de optrekking 
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van het minimumloon, en daarmee samenhangend de verlaging 
van de leeftijdsgrenzen voor het minimumloon. Betekent dit nu 
dat men de eerder gedane belofte om de grens voor het minimum
loon te verlagen naar 22 jaar en verder vervallen wenst te verklaren? 
Wanneer het gaat om bescherming van de laagstbetaalden toch een 
uiterst belangrijke maatregel. 
En tenslotte gaat het dan om het recht van de werkers om uit
gaande van het CAO-loon als een minimum, binnen de bedrijfstak 
of in het bedrijf loonsverbetering te realiseren via toeslagen, 
dertiende maand, e.d. 
De ontwikkelingen van de laatste tijd laten zien dat de pogingen 
om te knagen aan het levenspeil en aan de rechten van de 
arbeidersbeweging veelzijdig zijn, en dat er tendensen zijn om een 
nog meer gecentraliseerd loonbeleid te voeren, waarbij men zich 
voorstelt de vakbeweging in te pakken in een net van afspraken, 
centraal overleg e.d. De grote ondernemers zien de groep-Den Uyl 
in de PvdA als aangewezen instrument om een dergelijke politiek 
door te voeren. Maar tevens is gebleken dat deze botst met de 
levensbelangen van de massa van de bevolking, en op een doel
treffend verzet stuit waar door communisten en socialisten de 
eenheid gesmeed wordt rond de centrale eisen van de arbeiders
beweging, zoals dat gebeurde ten aanzien van de handhaving van 
de koopkracht. 

BOETHIO 
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De bedoeling van de 
Europese verkiezingen 

'In de laatste wereldoorlog had Hitier geprobeerd met geweld de 
andere Europese landen te onderwerpen en een eenheid te 
scheppen in Europa. Net zoals Napoleon dat eens geprobeerd had. 
Men had nu wel door dat het geen zin heeft met geweld eenheid te 
scheppen. Dat moet op voet van gelijkheid en vrijwilligheid 
gebeuren.' 
Dit is te lezen in een in 1976 uitgegeven folder van de voorlich
tingsdienst van de Europese Gemeenschappen te Den Haag, 
getiteld 'Dáárom Europa'. Dat in deze folder het Europa-ideaal 
van Hitier serieus in verband wordt gebracht met het Europa-ideaal 
waarvoor in 1978 naar alle waarschijnlijkheid de Europese stembus 
geopend gaat worden, berust niet op een denkfout en evenmin op 
naïviteit. Het is een juist verband, gebaseerd op de feiten van de 
geschiedenis van het kapitalisme. Dat wil nog niet zeggen dat alles 
wat actie voert voor Europese eenheid één pot (van het zwartste 
reactionaire) nat is. Het betekent in ieder geval wel dat de eenheid 
in het begrip 'Europese eenheid' niets te maken heeft met die 
eenheid waarmee de arbeidersklasse in de loop der tijden op heeft 
weten te treden in de strijd tegen oorlog en uitbuiting en voor 
democratische rechten. 
In het nu volgende zal worden nagegaan voor wiens ideaal in deze 
tijd de 'Europese burgers' eigenlijk naar de stembus worden 
gedirigeerd, waarbij zal blijken hoe ver de rwee genoemde soorten 
eenheid uit elkaar liggen. Voorts zal worden nagegaan hoe het staat 
met de 'voet van gelijkheid en vrijwilligheid' in de Europese ge
meenschap, waarbij bekeken zal worden wat de betekenis is van de 
in gang gezette campagne voor directe verkiezingen van het 
'Europese parlement'. 

Hetbouwsel 

Met het in 1958 bekrachtigde Verdrag van Rome werden de 
Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Ge
meenschap voor Atoomenergie (Euratom) opgericht. Later werd 
hier de in 1952 gestarte Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) aan toegevoegd. Deze drie vormen samen de EG: de 
Europese Gemeenschap (pen). Nationale bevoegdheden werden 
hiermeer ingeleverd bij het door het Verdrag van Rome in het leven 
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geroepen hogere Europese gezag. De boven-nationale bestuurs
structuur van dit verdrag bestaat uit de Ministerraad of Raad, de 
Europese Commissie, het Europees Gerechtshof en het Europese 
'parlement', in het verdrag de 'Vergadering' genoemd. Het bestaat 
uit leden die uit en door de parlementen van de lidstaten zijn 
aangewezen, en het heeft niets, maar dan ook helemaal niets te 
vertellen. In de bij elkaar 248 anikelen van het verdrag staat dit 
natuurlijk wel wat kieser verwoord. Daarin heet het steeds: de Raad 
beslist, op voorstel van de Commissie, en na raadpleging van de 
Vergadering. 
In an. 138 van het Verdrag van Rome is bepaald dat de Ver
gadering ontwerpen moet opstellen voor het houden van recht
streekse algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten een
vormige procedure. Twintig jaar lang heeft het Europese 
'parlement' met zulke ontwerpen voor de deuren van de Europese 
hoge heren staan te soebatten, en nu plotseling mag het dan. Er ligt 
nu een acte ter tafel die weliswaar die rechtstreekse verkiezingen 
regelt, maar die wel in strijd is met hetzelfde an. 138, dat als 
vereiste een eenvormige kiesprocedure stelt. Dit nu is volstrekt 
onmogelijk. In bijna alle lidstaten geldt een ander kiessysteem, en 
de Europese integratie is - hoe graag men dit ook zou willen -
nog niet zo ver gevorderd dat de leden van de Europese gemeen
schap een van land en geschiedenis vreemde kiesprocedure op te 
dringen zou zijn. 
De laatste jaren is 'Europa' nog een bestuursinstelling rijker ge
worden. Deze is in het leven geroepen om de politieke integratie te 
versnellen, zonder welke bijvoorbedd zo'n eenvormige kies
procedure niet mogelijk is en zonder welke er eigenlijk bijna niets 
eenvormig te maken valt. 
Het is de vergadering van regeringsleiders die geheel buiten het 
Verdrag van Rome omgaat, maar wel de hele Europese gemeen
schap bestiert. Slechts voor één keer zouden ze vergaderen, maar 
het beviel zo goed om 'ohne Papiere' en zonder gestoord te worden 
door de bovengenoemde instellingen van het Verdrag van Rome de 
zaken 'bij te praten', dat ze zichzelf maar hebben geïnstitutionali
seerd. Door geen enkel verdrag geschraagd, en met geen enkel 
woord van instemming door enig parlement van de lidstaten 
begeleid, heeft dit gezelschap zich nu als superautoriteit boven het 
Europese bouwwerk geplaatst. 
De campagne voor de directe verkiezingen van het 'Europese 
parlement' gaat dus hand in hand met een tendens om met meer 
en meer autoritaire middelen knopen door te hakken. Knopen, 
waarvan men ons wil laten geloven dat de nationale regeringen ze 
in deze tijd van economische en politieke crisis niet kunnen 
ontwarren. 

Wat de Europeaanse gemoederen tegenwoordig nogal beroert, zijn de 
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zaken-bijeenkomsten van de machtigste kapitalistische landen die 
geheel buiten de Europese gemeenschap om worden gehouden. De 
EEG-lidstaten die daarbij aanwezig zijn - Heirnut Schmidt is er 
altijd - hebben daar absoluut geen last van hun EEG-geweten. 
Wanneer het in hun zakenbelang ligt draaien ze er hun hand niet 
voor om, om te Pono Rico of te Rambouillet het gehele Europese 
bouwsel, waarbij ze zelf voorop gestaan hebben om de stenen aan 
te dragen, te passeren. Tegen deze ontwikkeling wordt ge
protesteerd door uiteraard de nationale parlementen, maar ook 
door het Europese parlement, de Commissie, en de regeringen van 
de kleine landen. De bedriegers bedrogen. 
Wat betekent dit nu? Wordt er nu aan een Verenigd Europa 
gewerkt of niet? Er wordt inderdaad hard aan een Verenigd Europa 
gewerkt. Maar we hebben hier te maken met het werk van 
kapitalisten en hun zaakwaarnemers. Dat betekent ten eerste dat de 
onverbiddelijke tegenstellingen die eigen zijn aan het kapitalisti
sche systeem in dit Europa net zo meespreken als de gezamenlijke 
doeleinden. Ten tweede zijn de lidstaten zeer ongelijk ontwikkeld. 
In dit kapitalistische bondgenootschap mag de zwakkere 'panner' 
slechts 'op voet van gelijkheid en vrijwilligheid' meedoen, als dit 
voordelen opleven voor de sterke. 

West-Duitsland 

Als er iets opvalt in de naoorlogse geschiedenis van West-Europa, 
dan is het wel dat de Westduitse Bondsrepubliek juist middels het 
proces van Europese integratie weer machtig is kunnen worden. De 
door de VS met alle middelen aan Europa opgelegde eenwording 
had zelfs geheel openlijk tot doel om naast de aldus te verkrijgen 
grote markt voor de Amerikaanse monopolies, West-Duitsland te 
laten deelnemen in de koude oorlog tegen de socialistische landen. 
In 1946, in dezelfde maand dat Göring nog levend voor zijn inter
nationale rechters stond, waren op de eerste naoorlogse conferentie 
voor Europese eenwording ook Duitsers uitgenodigd. Hier al werd 
het doel gesteld om tot een Europese Unie te komen. De filosofie, 
dienende als ideologische onderbouw voor het verenigde Europa, 
luidde, dat heel Europa verliezer was van de oorlog. Doordat we de 
Duitse gasten niet de waarheid voorhielden dat Hitier en zijn mede
standers-grootkapitalisten hadden verloren en de Europese volkeren 
strijdend voor hun nationale zelfstandigheid hadden gewonnen, 
hoefde niemand zich beledigd te voelen. Dat immers zou de 
Europese vriendschap maar verstoren. Volgens deze filosofie nu, 

"" moesten alle verliezers één worden. West-Duitsland met zijn rijke 
industriële en militaire potentieel kon hierbij absoluut niet worden 
gemist. Dit, opdat Europa weer 'een stem in de wereld' zou 
kunnen krijgen. Vrij, maar wel juist venaald: opdat de Europese 
imperialisten zich weer zouden kunnen meten met de Amerikaanse 
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imperialisten en ook met elkaar, èn opdat zij voldoende kracht 
zouden opdoen om het tegen het imperialisme strijdende 
communisme 'terug te rollen'. 
De eerste organisatie die (tegen de door de geallieerden gesloten 
verdragen in) West-Duitsland het recht toekende om internationaal 
zelfstandig op te treden was wederom een gezelschap Europa
voorvechters: de in 1948 opgerichte Raad van Europa. 
In het begin van de jaren vijftig kreeg Adenauer zijn eisen op een 
gouden schaaltje ingewilligd van ... de Europavechters die 
West-Duitsland in wilden schakelen in een gezamenlijk Europees 
leger. Hij vroeg tijdens de onderhandelingen over de Europese 
Defensiegemeenschap (EDG) politieke gelijkberechtiging en staat
kundige onafhankelijkheid, en hij kreeg beide. In die tijd mislukte 
het om de tegenstanders van de EDG om te praten. Zij waren van 
mening dat door de EDG en ook de EGKS West-Duitsland 
militair, economisch en politiek herbewapend zou worden, waar
mee de vrede in gevaar werd gebracht. Een van de argumenten van 
de voorstanders hiertegen luidde dat het inderdaad gevaarlijke 
West-Duitsland juist in een verenigd Europa nog te controleren 
was, juist in een verenigd Europa 'ingepakt' kon worden. De 
tegenstanders kregen van de geschiedenis het grootste gelijk van de 
wereld; de Bondsrepubliek is niet ingepakt door Europa maar 
precies het omgekeerde is gebeurd, en desondanks wordt dit 
argument nog steeds gebruikt. 1) 
In 1957 werd besloten dat de zes EEG-lidstaten (later zijn het er 
negen geworden) elkaars economische politiek nader tot elkaar 
zouden brengen, en in het algemeen nauwere betrekkingen zouden 
nastreven. Nu werd niet de militaire, maar de economische 
integratie als startpunt voor een verenigd Europa genomen. 
'Concurrentievervalsing' zou worden uitgebannen, voor welk doel 
een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal werd 
vastgelegd in het Verdrag van Rome. Europa werd hiermee een 
grote markt als lustoord voor de monopolies. In officiële landbouw
ambtenarenkringen van de Europese gemeenschap circuleert dan 
ook de grap dat we niet het Europa van de negen zijn, maar van de 
tien. En wel negen landen en Unilever. 
In het verdrag wordt het de multinationals gemakkelijk gemaakt 
zich te vestigen, zich te verplaatsen en te fuseren, alles over de 
landsgrenzen heen. Alles mag, want de lidstaten mogen niet 
discrimineren (bijv. art. 52 e.v., art. 220, 221). Onverenigbaar met 
de gemeenschappelijke markt zijn steunmaatregelen aan nationale 
industrieën, omdat ze de 'gezonde' kapitalistische concurrentie 
vervalsen (bijv. art. 92). Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de 
machinerie die is opgezet om de meest gunstige voorwaarden te 
scheppen voor het internationale kapitaal, dat zich mede hierdoor 
in steeds minder handen gaat ophopen. Deze machinerie ver
hinden de lidstaten een eigen economische politiek, een eigen 
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politiek van crisisbestrijding te voeren. In zo'n systeem van 'vrije' 
concurrentie winnen de sterkste- Westduitse- monopolies. Een 
politieke weerspiegeling hiervan is anno 1977, dat Schmidt de 
Italianen in ruil voor leningen voorschrijft wat ze wel en niet 
moeten laten om de crisis te overwinnen. Toch leven het Verdrag 
van Rome nog niet voldoende houvast om alle wensen van de 
monopolies te verwezenlijken. De vrijheid van het kapitaalverkeer 
kan eigenlijk uitsluitend echt gerealiseerd worden wanneer de 
integratie zover is doorgezet dat er sprake is van een volledige 
economische en monetaire unie, wanneer dus de lidstaten nog meer 
bevoegdheden overhandigen aan het Europese hoger gezag. 
Zolang, zoals Den Uyl het op zijn wensenlijst heeft staan, 'een 
effectief Europees besluitvormingsproces ontbreekt, dat politiek 
herkenbaar en aanspreekbaar is, blijven de gemeenschapsactivitei
ten ter verbetering van het leefklimaat in de lucht hangen en is 
inflatiebestrijding niet mogelijk.' 2) 
In 1972 besloten de lidstaten dan ook tot de vorming van zo'n 
economische en monetaire unie, en de Belgische christendemocraat 
Tindemans mocht het uitwerken in een rapport. Dit heeft hij 
inmiddels geheel naar de zin van Schmidt gedaan. Er moet naar 
zijn mening een gezamenlijke bewapening komen, en de 
monetaire Slang (een Duits reptiel) moet de basis van de toe
komstige eenheid worden. Voorts moet er een gezamenlijke 
buitenlandse politiek komen. Europa moet verdeeld worden in 
eerste en tweederangsleden, welke laatsten, de armsten, naar 
analogie met het binnenlandse kapitalistische recept, het minste te 
verdelen krijgen. Goed beschouwd is veel van wat Tindemans 
voorstelt de situatie zoals die in de paraktijk al ongeveer ver
wezenlijkt is. 
De Bondsrepubliek is echter nog lang niet tevreden. Ze wil van 
Europa een Bondsstaat maken naar haar eigen beeld en gelijkenis. 
De Westduitse macht in Europa kan nog sterker worden, en het 
sluitstuk van die macht, een Duits atoomwapen via de Europese 
kernmacht, zou dan in zicht komen. De West-Duitsers hebben zich 
ieder in hun eigen politieke partijen dan ook ingezet om de 
'eenheid' te vetvolmaken door o.m. de machinerie te oliën met een 
direct gekozen Europees parlement. 

'De verkiezingen' 

Pas in een politieke eenheid zullen de volle mogelijkheden bestaan 
voor een Europese kernmacht, en voor het terugnemen van alle 
verworven rechten van de bevolkingen van de lidstaten die slecht 
uitkomen voor het Europa van de monopolies. Een zeer nood
zakelijke voorwaarde om zulke plannen te kunnen realiseren is de 
steun van de Europese bevolkingen voor het Verenigd Europa-
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project. De Europavoorvechters zijn de eersten die toe zullen geven 
dat het daarmee slecht gesteld is. 'Europa leeft niet voor de 
burgers', zo wordt verzucht in ongeveer alle toespraken tijdens de 
koude buffetten te Brussel en Straatsburg (waarbij de deelnemers 
de broekriem niet aanhalen maar juist enkele gaatjes wijder be
vestigen). Ook is het hen niet ontgaan dat de 'Europese burgers' 
die te maken krijgen met concrete EEG-maatregelen zich hiertegen 
fel verzetten. Om de impopulaire maatregelen zo niet populair dan 
toch aanvaardbaar te maken is een 'echt' parlement dienstig als 
democratische vlag om de lading van de modderschuit te dekken. 
Zelfs reactionaire militairen zijn voor dit doel plotseling dol op 
democratie, als het maar niet in eigen land is. Luit.-gen. Mathon 
(KVP), oud-chef-staf van de civiele verdediging, schreef al in 1959 
ove het parlement dat men aan de EDG wilde toevoegen: 'Deze 
assemblee zou het ook uit militair oogpunt belangrijke middel 
kunnen zijn om de belangstelling van de publieke opinie te 
verkrijgen. Zonder deze belangstelling zal geen enkele vorm van 
samenwerking ooit slagen'. 3) Toch is het niet alleen een kwestie 
van 'public relations' om een kwade zaak goed te praten. De 
Europese verkiezingen hebben tot doel het integratieproces te be
vorderen, door nationale bevoegdheden met beter fatsoen dan 
thans over te kunnen dragen aan de Europese superstaat. Ook de 
met de actie voor de directe Europese verkiezingen gepaard gaande 
Europese partijvorming heeft dit tot doel. Wanneer de nationale 
onafhankelijkheid niet zomaar uit handen wordt gegeven, wanneer 
er bijvoorbeeld grondwetten gelden die niet zo een, twee, drie 
opzijgezet kunnen worden, dan zijn de toppen van de politieke 
partijen - die er zich op beroepen de wil van de kiezers te ver
woorden - aan de beurt om een offensief te beginnen. Een 
offensief voor de min of meer sluipende inpassing van lidstaten in 
het Europa van de monopolies. Met de Europese partijvorming kan 
nu al over de lastige grenzen heen ingegrepen worden, kan men 
zich 'alvast' inmengen in andermans zaken op andermans grond
gebied. De Westduitse SPD timmert aan de weg met informatie 
aan haar zusterpartijen waar ze wel of niet voor moeten zijn. De 
Westduitse CDU/CSU dreigt haar partijgenoten van de Italiaanse 
Democrazia Christiana met een breuk, wanneer ze het wagen om 
een regeringscoalitie met de PCI aan te gaan. 
De nationale grondwetten, de nationale parlementen en de 
nationale partijen zijn alle drie in meerdere opzichten ontstaan in 
de strijd van de democratische krachten in de lidstaten, waarbij de 
arbeidersklasse voorop ging. Zij vormen voor de arbeidersklasse dan 
ook een deel van het instrumentarium om een sterke positie te 
verkrijgen en te verdedigen. Ze worden met dit alles moedwillig 
uitgehold, d.w.z. 'onschadelijk' gemaakt. En men voert kunst
matig, want zonder enige worteling in het gezamenlijke Europese 
volk, een 'democratie' op grotere schaal in, helemaal niet toevallig 
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samenvallend met de benodigde grootte van een markt voor de 
multinationals. 
Democratie op Europese schaal is de nu al voorgeschotelde keuze 
tussen christendemocraten, sociaal-democraten en liberalen: het 
Europese Driestromenland. Deze drie zijn wel zo eensgezind dat 
hun voorzitters en fractievoorzitters onderonsjes houden over de 
activiteiten die moeten worden ondernomen om het publiek te 
overtuigen van het belang van de Europese verkiezingen. Tevens 
overleggen ze daarbij gezamenlijk over de financieringsmogdijk
heden hiervoor. Democratie op Europese schaal is ook de ijzige 
anti-communistische sfeer in het huidige Europese parlement (een 
anti-communisme dat in de nationale parlementen niet mee kàn) 
als de communisten gezamenlijk kwesties als Berufsverbote in de 
Bondsrepubliek aan de orde stellen. 
De Nederlandse AR heeft de democratie op Europese schaal aan 
den lijve gevoeld, toen in de onderhandelingen over het christen
democratisch monsterverbond op Europees niveau, de EVP, door 
toedoen van Strauss het woord 'christelijk' uit de naam van de 
partij werd geschrapt. 
In deze Europese democratie wordt het kiesrecht van de Neder
landse bevolking, in de Grondwet verankerd, tot een soon tweede
rangskiesrecht gedegradeerd. En de Nederlandse parlementariërs 
stemmen (behalve de CPN en het GPV) vóór, terwijl zij toegeven 
dat er vreemde elementen in ons staatsbestel worden geïntrodu
ceerd en dat er op het gebied van wetgeving twijfelachtige dingen 
gebeuren. 
Een kwestie van Europese democratie schijnt ook te zijn de 
oplossing van het vraagstuk, wanneer deze Europese verkiezingen 
moeten worden gehouden. Berkhouwer, voorzitter van het 
Europese parlement, heeft de volgende knoeierige bijdrage 
geleverd: 'Kiesrechtelijk zijn er allerlei bezwaren tegen opge
worpen, maar laten wij wel zijn: als die verkiezingen een debacle 
zouden kunnen worden door een lauwe opkomst van de kiezers, 
dan zou ik ter vermijding hiervan er niet tegen zijn het te laten 
samenvallen met een andere verkiezing.' 4) 
Er worden eigenlijk al veellanger pogingen gedaan om de Europese 
manieren naar ons land over te brengen, om zo de inpassing in het 
Europa van de monopolies niet met schokken te laten verlopen. Is 
het optreden van bijvoorbeeld Van Agt niet een voondurende 
poging om het Nederlandse parlement alvast te laten wennen 
aan het zich laten passeren door 'hogere machten'? Laban, Tweede 
Kamerlid en tevens lid van het Europese parlement, begon op 
9 juni 1976 zijn bijdrage in een debat over de algemene pensioen
wet van politiek ambtsdragers als volgt. 'Het Europese parlement 
heeft ook goede kanten, waarmee wij ons voordeel zouden kunnen 
doen. Ik doel daarmee o.m. op een reglementering van de spreek
tijd. Dit vereist bondigheid en voorkomt dat sprekers herhalen wat 
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vorige sprekers al hebben gezegd, als men het daarmee eens is.' Nu 
is er in het huidige Europese parlement absoluut geen bondigheid 
te bespeuren, maar juist langdradig gezeur over gemeenschappe
lijke beschavingen en culturele erfdelen, en dat nog eens vele 
malen herhaald. Belangrijker is echter in dit verband dat in het 
Europese parlement van Laban zeer ondemocratische procedures 
gelden, zoals bijvoorheel de regel dat kleinere partijen minder 
spreektijd krijgen. zoiets moet dus naar het Nederlands parlement 
worden overgebracht! De campagne voor directe Europese verkie
zingen heeft tot doel om het Europese parlement meer 'status' te 
geven, waarmee geprobeerd wordt de kaarten voor deze over
brenging beter te schudden. 

Tussen de Europavoorvechters onderling zijn er zeer diepe tegen
stellingen over hoe het nu verder moet. De Franse Gaullisten, de 
meerderheid van de Engelse Labourpartij en bijvoorbeeld de 
Deense socialisten hebben zich fel gekeerd tegen een Europese 
unie. Dan zijn er nog in de kleinere partijen tegenstanders, en ook 
in de sociaaldemocratische en liberale partijenblokken. De Engelse 
Labourpartij heeft onlangs een plan opgesteld om wat er aan 
nationale soevereiniteit uit handen gegeven is weer op te vragen, en 
het Engelse parlement voortaan over alle Europese zaken te laten 
beslissen in plaats van de Europese instellingen te laten beslissen 
over Engelse zaken. 

Er bestaat in het 'Verenigd Europa' een pro-Amerikaanse 
(,Atlantische'), en een anti-Amerikaanse stroming. Voorts zijn er 
Europavoorvechters die een Europese (kern) bewapening als motor 
voor een Europese eenheid willen gebruiken (Vredeling en Strauss 
behoren tot deze soort) en er zijn er ook die dat afwijzen op grond 
van het gezonde idee dat er rond een militair doel geen gezonde 
economie opgebouwd kan worden. 
Er mag dan in 'Europese manifesten' over opgeschept worden dat 
de Europese partijvorming zo ver gevorderd is, binnen de politieke 
blokken van het Europese Driestromenland worden op zeer vele 
punten zeer verschillende standpunten ingenomen. Dit, vanwege 
de 'achterban' die ook zo haar wensen heeft, vanwege de zeer eigen 
situatie die elk land met zich meebrengt, en vanwege de 
imperialistische rivaliteit onderling. 

De tegenstelling over het in de toekomst te gebruiken kiesstelsel, 
over het al of niet geven van bevoegdheden aan het Europese 
parlement, en ook over de manieren van Heirnut Schmidt 
tegenover de instellingen van de Europese gemeenschap kunnen 
het Westduitse Europa-ideaal danig in de wielen rijden. 
Strijd tegen dit Westduitse Europa-ideaal is strijd voor vrede, tegen 
het grote kapitaal en tegen vreemde overheersing van ons land. Om 
deze strijd verder te ontwikkelen kan en moet de arbeidersklasse 
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gebruik maken van de gesignaleerde tegenstellingen die de 
Europese 'eenheid' in zich draagt. 

MARIANNE BRAUN 

1) Zo schrijft Harry van den Bergh, internationaal secretaris van de PvdA, in de krant 
waarin veelvuldig gediscusieerd wordt over het Westduitse overwicht in Europa, de NRC 
van 6 jan. 1977: 'Het opgeven van de gedachte van Europese integratie leidt onver
mijdelijk tot een veel sterker overwicht van één afzonderlijke staat, c.q. de Bonds
republiek, dan voor wenselijk gehouden moet worden.' En: 'Zeker in dit perspectief 
gezien is de politieke uitdaging die de Europese integratie vormde voor het permanent 
opnemen van Duitsland in een bredere Europese ontwikkeling, ter vermijding van 
verdere ongelukken, in wezen nog altijd van een springlevende actualiteit.' 
Zijn partijgenoot Veedeling die, griezelig genoeg, thans Europees commissaris is, gaat 
zelfs zover om als zijn mening te verkondigen: 'Ik beschouw het niet tot stand komen 
van een Europese defensiegemeenschap aan het begin van de jaren vijftig als een van de 
gemiste kansen op de weg naar de Europese eenheid.' (Geciteerd in 'Europa in 
Beweging', maandblad van de Europese Beweging in Nederland, aug. 1975. 

2) Uit een redevoering op het congres van de Europese Beweging in Nederland. NRC, 
8 okt. 1973. 
3) Luit.-gen. Th. E. E. M. Mathon, Militaire Samenwerking. In: Europese Toenadering, 
onder redactie van prof. mr. B. V. A. Röling, Haarlem 1959, blz. 142. 

4) Handelingen Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, 21 maart 1977, nr. 2, blz. 
660. 
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Zeventig jaar conununistische pers 
Het geheim van De W aarhezd 

De communistische pers staat er bij de ondernemers, en alles wat 
aan hen horig is, niet zo best op. Wie zal zich daarover verbazen? 
Alleen al wat zij het afgelopen jaar van De Waarheid te verduren 
kregen, levert grond genoeg voor ergernis. Dat had immers het jaar 
moeten worden van het buigen voor hun eis van een nog verdere 
verscherping van de politiek van crisisafwenteling. Een verscherping 
bestaande uit het doorzetten van een openlijke verlaging van de 
koopkracht via afschaffing van het verworven recht van automa
tische prijscompensatie in de cao's, gepaard met een besnoeiing op 
de sociale uitkeringen. 
De stakingsacties van februari haalden door die opzet een dikke 
streep. 
V anclaag worden nieuwe pogingen ondernomen om die aanval 
doorgezet te krijgen. Maar uit alles blijkt hoe het verloop van het 
afgelopen jaar regeerders, ondernemers en reformistische vakbonds
bestuurders met vrees vervult voor een herhaling van februari. 
Had alles het afgelopen jaar al niet in kannen en kruiken geleken? 
De topleiders van regering en FNV hadden zich gewonnen ge
toond voor het plan, om de werkers en de sociaal gesteunden op te 
schepen met de ernstigste aantasting van hun positie sinds de 
Tweede Wereldoorlog. De looningrepen van het kabinet-DenUyl
Van Agt en de vermaarde nota, die Kok en Spit het licht lieten 
zien, bewezen dat. Die nota hield een openlijk pleidooi van de 
FNV-top aan het adres van leden en kaders in om te berusten in de 
al in details voorbereide capitulatie voor de ondernemerseis tot 
inlevering op de prijscompensatie. 
Het is bekend hoe het de nota-Kok-Spit verging. Zij werd door de 
leden verworpen. 
Dat was ook het lot van de vragenlijsten, welke de leidingen van de 
Industriebonden NVV en NKV in het najaar probeerden op de 
ledenvergaderingen bevestigend beantwoord te krijgen. Ook daar
van was de kern het berusten in het beknotten op de prijs
compensatie. 

Gramschap 

In een publikatie in alle FNV-bladen gaven Kok en Spit destijds 
uiting aan hun gramschap hierover waarbij vooral de communisten 
en hun krant het moesten ontgelden. 
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Kort voor de verkiezingen deed Groenevelt van de Industriebond 
NVV dat nog eens dunnetjes over in het bondsblad WIK. 
In sommige NVV-bonden circuleerde er tijdens de afgelopen 
maanden een 'interne circulaire' voor bezoldigden, geheel gewijd 
aan de vraag hoe zij zouden moeten antwoorden op 'de beweringen 
van De Waarheid'. 
Dit anti-communistisch gedoe werpt een onthullend licht op de 
gezindheid van de betrokken bestuurders. Wat zij doen roept her
inneringen op aan de jaren van de koude oorlog, toen schering en 
inslag was dat kritiek werd gesmoord door haar te bestempelen als 
communistisch. Maar nog afgezien van deze poging om de 
methoden van McCarthy in de vakbeweging te doen herleven; Kok, 
Spit en Groenevelt treffen met hun woede over De Waarheid in 
zoverre de roos, dat er de doorslaggevende rol mee wordt erkend 
van de communisten en hun dagblad bij het bestrijden van de 
pogingen om de vakbeweging de handen te binden in de strijd 
voor de belangen en de sociaal gesteunden. 
Wie anders dan De Waarheid nam het de afgelopen tijd op voor 
een hardnekkige en onverzoenlijke verdediging van de koopkracht 
en de door de werkers veworven rechten? En dat niet alleen. Zij 
ontrafelde stuk voor stuk de redeneringen waarmee de onder
nemers en hun rechtse handlangers probeerden de werkers te doen 
aanvaarden dat crisis en bewapeningswedloop op hen worden afge
wenteld. De communistische pers verschafte de strijdbare arbeiders 
in de vakbeweging en de bedrijven argumenten om vast te houden 
aan hun eisen. 
De Waarheid bewees daarmee overtuigend de spreekbuis te zijn 
van die vakhondskaders en andere werkers die weigeren hun 
organisaties te laten uitleveren aan rechtse kuiperijen, maar er 
integendeel voor opkomen, dat de vakbeweging in deze tijd van 
voortschrijdende crisis en verarming van de massa van de werkers en 
de werklozen haar klassetaak verstaat en daarnaar handelt, in 
eenheid van actie met alle werkers, hoe ook georganiseerd of 
ongeorganiseerd. 

Infiltratie 

Dat alles was intussen geen gemakkelijke zaak. 
Henk Hoekstra wijst in zijn uiteenzetting naar aanleiding van de 
verkiezingsuitslag (in De Waarheid van 1 augustus jl.) op het 
optreden van vakbondsbestuurders van het soort van Kok en Spit, 
die de arbeiders met ideeën proberen te infiltreren welke het klasse
gevoel afstompen. Wie de vakbeweging pal wil laten staan voor 
behoud van de koopkracht is niet solidair met de werklozen en met 
de derde wereld. In plaats van op te komen voor het behoud van 
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het uitbreiden van verworven rechten zouden de werkers zich 
moeten neerleggen bij de rechtse leugen, dat winst werk betekent 
en dat het cao-overleg tegenwoordig alleen nog maar neerkomt op 
het doen van een keuze tussen lonen en collectieve voorzieningen. 
Met de ondernemers en de voorstanders van nieuwe bewapenings
uitgaven als lachende derde. Zij blijven immers buiten schot. 
Daar waar de communisten en andere strijdbare werkers, gesteund 
door De Waarheid, de strijd tegen deze opvattingen aanbonden, 
zoals met name gebeurde tijdens de discussie over de nota-Kok
Spit en over de vragenlijst van de besturen van de Industriebonden, 
leden die ideeën de nederlaag. 
De communistische pers bewees daarmee de werkers, en niet het 
minst ook de vakbeweging zelf, een grote dienst. De eis voor 
behoud van de prijscompensatie kwam boven aan het program voor 
de cao-onderhandelingen te staan waarmee de weg werd geëffend 
voor de stakingsacties van februari jl. toen de ondernemers, 
gesteund door de regering toch hun aanval probeerden door te 
zetten. 
Zonder De Waarheid was er geen strijd voor behoud van de 
automatische prijscompensatie geweest, geen stakingsbeweging 
voor behoud van de koopkracht en tegen aantasting van verworven 
rechten, geen nederlaag van de ondernemers. 
Zonder De Waarheid zouden de ondernemers, de rechtse partijen en 
de reformistische vakbondsleiders vandaag heel wat geruster zijn 
over de afloop van hun pogingen om nu voor 1978 de vak
beweging tot een aanhangwagen te maken van de politiek van 
loondruk en bezuinigingen op de sociale uitkeringen. 
Kok, Spit en Groenevelt, die zich als bij herhaling opwerpen als de 
koplopers van het ondergeschikt maken van de vakbeweging aan de 
capitulatiepolitiek van Den Uyl c.s., hebben wel reden om zich op 
te winden over De Waarheid. 

Op elk gebied 

De doorslaggevende rol van de communistische pers in de strijd van 
de werkers uit zich intussen niet alleen in de actie voor de 
dagelijkse belangen en de vakbondsrechten. Op elk gebied waar de 
reactie probeen haar politiek van crisisafwenteling en uitlevering 
van de nationale belangen door te drijven vindt zij De Waarheid 
tegenover zich. 
Wie anders dan De Waarheid doorbrak het complot van het grote 
zwijgen over de nauwe betrokkenheid van Nederlandse topfiguren 
uit het wereldje van geld, industrie, overheid en koninklijk huis bij 
de omkoopschandalen in Ameika en elders? 
Het was De Waarheid die de afgelopen tijd de geest van anti
fascistisch verzet wakker hield en de herhaalde pogingen 
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blokkeerde om de Drie van Breda geruisloos vrij te laten. De 
Waarheid onthulde de vèrgaande voorbereidingen tot integratie 
van het Nederlandse leger met dat van de Bondsrepubliek. Zij 
ontrafelde de anti-democratische opzet van de voorstellen tot 
wijziging van de grondwet en het kiesrecht en toonde de neo
koloniale drijfveren aan achter de zogenaamde ontwikkelingshulp. 
Hoe zou het ons land en zijn werkende bevolking vergaan als de 
concerns en hun zaakwaarnemers in regering en elders zich er niet 
voortdurend rekenschap van hadden te geven dat er een krant 
bestaat als De Waarheid? 
De Waarheid bevestigt met dit alles de unieke betekenis van het 
bestaan van een communistische pers. 
Over enkele weken zal het zeventig jaar geleden zijn dat die in ons 
land haar prille begin beleefde: Op 19 oktober 1907 verscheen het 
eerste nummer van De Tribune, het blad waarmee Wijnkoop, 
Gorter en enkele andere linksen uit de SDAP van Traelstra uiting 
gaven aan hun verzet tegen diens reformistische koers en de strijd 
aanbonden voor een koers van de arbeidersbeweging, waarbij de 
klassenstrijd het uitgangspunt zou zijn. 
Vanaf het eerste uur heeft de communistische pers blootgestaan aan 
de felste aanvallen. Maar de Tribune, vervolgens het Volksdagblad 
en sinds het eerste bezettingsjaar De Waarheid hebben die door
staan. 
De Waarheid is niet kapot te krijgen, verzuchtte onlangs een van 
de obscuurste communistenhaters in ons land, VN-redacteur lgor 
Cornelissen. 
Het zeventigste jaar van de communistische pers in ons land be
vestigt dat nog eens overduidelijk met haar onbetwiste plaats vóór
aan in de strijd van de arbeidersbeweging van vandaag. 

Marktartikel 

Het moet voor de belagers van de communistische pers wel om dol 
te worden zijn. 
Volgens de normen van de geldzak, waarin zij plegen te denken, 
kan een krant als De Waarheid helemaal niet bestáán. 
Hoe gaat dat met een dagblad in ons land. Je behoeft er de jaar
verslagen van VNV, de NDU, de Perscombinatie, Sijthoff of 
andere krantenfabricerende concerns maar op na te slaan. Voor hen 
is een krant een marktartikeL Een produkt dat verhandeld wordt en 
geld moet opleveren. Doet het dat niet, dan verdwijnt zo'n krant 
of wordt opgeslokt. Elk jaar weeraan wordt dat bevestigd. In de 
afgelopen tien jaar zakte het aantal als 'zelfstandig' geregistreerde 
dagbladondernemingen van 39 tot 27 ... 
Van alle huichelarijen waarop de bewierokers van de wereld, waarin 
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we leven, ons vandaag onthalen is die over de 'verscheidenheid van 
de pers' wel een van de grofste. De media-nota van PPR-bewinds
man Van Doorn en de toelichting daarop staan bol van bespiege
lingen over 'het hoge goed' van de 'pluriformiteit van de Neder
landse pers', over de noodzaak van 'eigen identiteit' te bewaren en 
over de betekenis van een 'veelzijdige pers voor de democratie' ... 
Maar intussen voltrekt zich in de praktijk en in hoog tempo sinds 
de Tweede Wereldoorlog nog niet eerder beleefde gelijkschakeling 
van de Nederlandse pers en wordt de ene krant na de andere, voor
zover die nog een 'eigen gezicht' had, opgekocht. 
Er wordt hoog opgegeven van de steun, die Den Haag uittrekt voor 
de 'noodlijdende pers'. 
Maar de praktijk leen dat de Haagse steunverlening de monopoli
sering van de media alleen maar in de hand werkt. Van die steun 
profiteren de grote dagbladconcerns het meest. De uitkeringen uit 
de STER-pot - bedoeld om dagbladen een zekere schadeloos
stelling te geven voor gederfde advenentie-inkomsten wegens tv- en 
radioreclame - zijn illustratief. Voor De Telegraaf, de NDU, de 
Perscombinatie en de VNU beliepen ze over de periode '67-' 7 3 
ruim tien miljoen voor elk concerns elk! Voor De Waarheid echter 
slechts enkele duizenden guldens. 
De enige krant die al sinds jaar en dag is blootgesteld aan een ware 
advertentieboycot kan, wat de overheid betreft, naar elke feitelijke 
steun fluiten. En wat steunverlening in de vorm van overheids
kredieten betreft - waardoor bijvoorbeeld De Haagse Post nog op 
de wankele benen wordt gehouden - die leidt er alleen maar toe 
dat zich naast de concentratie van het soort zoals de grote concerns 
te zien geven, een concentratie van door CRM gecontroleerde 
bladen voltrekt, gefinancierd door de belastingbetaler ... 
Met bescherming van de 'eigen identiteit' van de Nederlandse pers 
heeft dit natuurlijk maar bitter weinig te maken. 
Het treffendst wordt het Haagse 'persbeleid' echter wel gekarakte
riseerd door het feit dat de regering-Den Uyl-Van Agt het afgelopen 
jaar de enige maatregel die nog enige werkelijke steun inhield voor 
de 'noodlijdende' pers afschafte nl. de voor dagbladen geldende 
goedkope tarieven van PTT en het nultarief van de BTW. 
Die stap betekent een regelrechte aanval op De Waareid. Juist zij 
- het enige landelijke dagblad dat niet in handen is van een pers
concern- wordt er door getroffen. 
Maar zo er zijn die verwachten dat hiermee de communistische pers 
nu toch wel eindelijk de genadeklap is gegeven, dan vergissen zij 
zich deerlijk. 

Zeventig jaar ervaring 

Zeventig jaar communistische pers wettigen de zekerheid dat ook 
deze aanslag op haar bestaan wordt getrotseerd. 
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Wat is er niet allemaal ondernomen om de communistische pers de 
mond te snoeren. 
Het begon al direct nadat zich in 1909 de breuk voltrok tussen de 
mensen van De Tribune en de reformisten; een breuk die zich 
vroeger of later overal voltrok en de weg bereidde voor de vorming 
van de communistische partij. 
De Tribune had schuld aan de drukkerij, eigendom van de 
Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond ANDB. Half 
augustus 1909 werd Wijnkoop gesommeerd die schuld te voldoen 
uiterlijk 17 augustus 1909, tussen tien en elf uur. Het ging om een 
voor die dagen enorm bedrag: 730 gulden en zesenzestigeneen
halve cent. 
Dat geld was er niet. Maar het kwam er. In de eerste bliksemactie 
van arbeiders en intellectuelen voor hun eigen communistische 
krant. En kon daarop was er een eigen pers aangeschaft. Het was de 
eerste van een reeks van pogingen om de communistische krant -
profijt trekkend van zijn permanente geldnood - de das om te 
doen. 
Er waren ook de aanvallen door middel van justitieel ingrijpen. 
Bijzonder gevaarlijk was die van 1934. In dat jaar provoceerde het 
Colijnbewind gewelddadigheden in de Amsterdamse Jordaan door 
enerzijds afkondiging van steunverlaging en anderzijds het inzetten 
van een zwaar bewapende politie- en legermacht. 
De duidelijke opzet was een situatie te creëren om gewelddadig te 
kunnen afrekenen met de communistische partij, die, sinds zij op 
het congres van 1930 had afgerekend met verlammend sectarisme 
en de weg was ingeslagen naar eenheid van actie van socialisten, 
communisten en alle democraten tegen crisis en fascisme, snel aan 
invloed won. 
De gebeurtenissen van '34 leven een interessant staaltje van de 
methoden waartoe de maffia van de reactie haar toevlucht neemt 
als zij haar kans schoon ziet. 
De provocatie mislukte, dank zij het doorzicht van de communisti
sche partij, die daarbij had op te treden tegen pseudo linkse 
groepen welke Colijn in de kaart speelden met oproepen om de 
actie tegen de dreigende steunverlaging te doen uitgroeien tot 'de 
opstand'. 
Colijn moest terug met zowel steunverlaging als politiegeweld. 
Hij koelde zijn woede op de Tribune. Op 7 juli 1934 deed de 
politie een inval en verzegelde de persen. Maar diezelfde avond 
verscheen de krant toch. Gestencild. En toen Colijn de drukkerij 
bezet hield en op een inderhaast in elkaar gezette aanklacht wegens 
achterstand in betaling van rentezegels de krant failliet liet ver
klaren, reageerden de lezers op de wijze die alleen bij de 
communistische pers mogelijk is. Zij, de meesten van hen werkloos, 
keerden hun zakken om en veertien dagen later was er een nieuwe 
drukkerij. 
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De oorlog 

De Nederlandse regering zou het zes jaar later nog eens proberen. 
Op de tiende mei 1940, de dag van de inval door de nazi's, werd 
door de regering-De Geer, waarin ook ministers van de SDAP 
zitting hadden, het communistische Volksdagblad, zoals de krant 
sinds 1937 heette, verboden. De enige krant, die van meet af aan 
had opgeroepen tot strijd tegen het fascisme, en dat ook als enige 
de hele oorlog zou blijven doen, kreeg een verschijningsverbod 
opgelegd. 
Opnieuw: de communistische pers liet zich ook door geen verbod 
breidelen. Dat lukte zelfs de nazi's niet. Nauwelijks hadden zij 
hun laars op Nederlandse bodem gezet of de illegaal geworden 
communistische pers liet het eerste nummer van De Waarheid het 
licht zien. 
Hoe de terreur ook woedde, de partij bleef haar krant uitgeven en 
daarmee steeds breder groepen van de bevolking mobiliseren tot 
daadwerkelijk anti-fascistisch verzet voor een onafhankelijk en 
democratisch Nederland. 
Alle andere kranten werden gelijkgeschakeld of verdwenen. De 
communistische pers ging door. 
Nauwelijks was de nederlaag van de nazi's bezegeld of de krachten 
die al die jaren van de bezetting hadden gecollaboreerd of ten
minste gezwegen, hervatten hun pogingen de krant van de com
munistische partij te dwarsbomen. Met Amerikaanse en Engelse 
steun in het zadel geholpen en ter zijde gestaan door het in Londen 
voorbereide Militair Gezag, startten zij de restauratie van de 
burgerlijke pers. 
De bladen die zich hadden laten gelijkschakelen - de Telegraaf 
incluis - kregen schadevergoeding. 
De Waarheid - als grootste verzetskrant uit de oorlog gekomen, 
kreeg niets. Zij werd afgescheept met een onderdak bij het 
Handelsblad ... 
Maar in 1949 rolde, in weerwil van alle tegenwerking, het eerste 
exemplaar van De Waarheid van eigen pers. Het was rechts ander
maal niet gelukt de communistische pers tot zwijgen te brengen. 
De pogingen zijn doorgegaan. Met het afkondigen van een feitelijk 
tot vandaag voortdurende advertentieboycot, met aanvallen van 
binnen uit, met beslaglegging op de bezittingen van de krant, met 
het tegen zijn gebouwen ophitsen van met stenen en brand
bommen uitgeruste benden en natuurlijk, altijd weer door, met 
aanvallen op de financiële positie van de krant. 
Maar de communistische pers bleef haar woord spreken. 

Onverwoestbaar 

Wat is de verklaring voor die onuitputtelijke levenskracht van de 
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communistische krant? 
Wat anders dan dat zij de krant is van haar lezers, dat wil zeggen van 
de strijdbaarsten onder de werkende bevolking, van allen die ernst 
willen maken met het bestrijden van de kapitalistische chaos en 
ontreddering en het tot standbrengen van een zo groot mogelijke 
machtsvorming voor een vrij en socialistisch Nederland? 
Wat de lezers van De Waarheid in hun bus krijgen of aantreffen op 
de tafels in hun kantine of de leeszalen van hun universiteit is niet 
een produkt uit een of andere krantenfabriek, gemaakt voor de 
markt. 
De communistische krant bespreekt hun ervaringen, verdedigt hun 
belangen, is hun krant. Welke arbeider, vakbondsman, werkloze, 
scholier of student die de afgelopen tijd in actie stond heeft dat 
niet zelf kunnen ervaren? 
Die hechte band tussen de communistische krant en zijn lezers is 
de verklaring voor het feit dat duizenden steeds opnieuw bereid 
waren voor haar door het vuur te gaan, als het moet, zoals de 
bezetting bewees ook letterlijk: door het vuur van de executie
peletons. 
Die band bestaat omdat De Waarheid de krant is van de 
Communistische Partij. Het uitgeven van een krant is voor de 
Communistische Partij geen commercieel belang maar de conse
quentie van wat zij zich tot taak stelt: het voorgaan van de werkers 
in de klassenstrijd tegen het kapitalisme. 
Voor zo'n strijd is een krant als die van de communistische partij 
van onschatbare waarde. 
Zij informeen de werkers over de kuiperijen van de kapitalisten en 
hun knechten, helpt hen zich bewust te worden van eigen kracht, 
draagt bij tot het uitwisselen van ervaringen en mobiliseen tot 
eenheid van actie van alle werkers en werklozen, voor verbetering 
van het levenspeil, voor vrede, democratie en socialisme. 
De ervaring van tienduizenden, dat zij in de krant van de 
communistische partij over een onmisbaar en slagvaardig wapen 
beschikken, zie daar het geheim van de onverwoestbaarheid van de 
communistische pers. 

SIEP GEUGJES 
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Verkiezingen en de vrije ether 
De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen waren niet de eerste 
waarbij de rol van de televisie van grote betekenis is geweest. Het 
was ook niet een specifiek Nederlands verschijnsel dat de laatste 
weken, en ook maanden over de kijker werd uitgestort. Wel was de 
intensiteit en de contimiiteit nieuw voor Nederland. Nimmer nog 
was een verkiezingscampagne zo op de televisie georiënteerd als bij 
de laatste verkiezingen van 25 mei. Al maanden van tevoren waren 
de zogenaamde kopstukken geclaimd, zoals dat in Goois jargon 
heet. 
De Hilversumse en Bussumse heren waren van te voren naar de 
Verenigde Staten gereisd, het Mekka der TV-verkiezingscampagnes, 
waar naar het schijnt niet de programma's der kandidaten de door
slag geeft, maar of ze zich 's morgens wel geschoren hebben. Dat is 
in de ogen der rv- en reclamemakers doorslaggevend. Niet de grote 
vraagstukken van vrede en ontwapening, de lonen en sociale voor
zieningen, maar slechts de glimlach van de pindaboer en de glim
lach van de vrouw van de pindaboer zijn belangrijk voor de tv
kijker, die benaderd wordt als onwetend stemvee dat alleen maar 
hoeft te herkauwen en te slikken. De rest doet er niet toe. 
Dit systeem, dat ook de Nederlandse kijker regelmatig te zien krijgt 
in verslagen van Amerikaanse verkiezingen, moest zo nodig be
studeerd worden, om dat recept ook aan de Nederlandse kijker bij 
Nederlandse verkiezingen aan te bieden. Daarbij gaat het niet om 
de familie vanJoop of de fiets van Dries. Het gaat erom de inhoud 
van de verkiezingen te vervalsen. 
Het gaat er niet alleen om de verkiezingscampagnes op 
Amerikaanse leest te schoeien, het gaat erom de hele Nederlandse 
politiek op Amerikaanse of Duitse verhoudingen baseren. Het 
Amerikaanse twee-partijen of het Duitse drie-partijen stelsel staat 
hiervoor model: Nederland als driestromenland. Daarvoor moeten 
de andere partijen worden weggezuiverd, verbannen uit het be
wustzijn van de bevolking waar vele van die partijen al vele tien
tallen jaren geworteld zijn. De televisie is tot nu toe het meest 
ideale hulpmiddel in alle reclamecampagnes geweest. Of het nu 
ging om zongerijpte sinaasappelen, tropische verrassingen in 
Hollandse chocolade, wijziging van het kiesstelsel. het districten
stelsel of de verspreiding van de 'Drie Stromingen in Politiek 
Nederland'. Met als belangrijkste verschil dat voor de tropische 
verrassingen slechts een paar minuten per dag over beide netten, en 
voor de politieke wangedrochten der mannetjesmakers in het Gooi 
wekenlange golven van zendtijd ter beschikking staan. 

Ook voor Nederland geen nieuw verschijnsel 

Eind februari werd in De Waarheid onthuld welke de plannen 
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waren van de tv-programmamakers in verband met de komende 
verkiezingen. Het zou een totale hersenspoeling worden, die de 
kijkgeldbetaler meer dan een kwart miljoen zou gaan kosten. 
De plannen zagen er briljant van originaliteit uit: De VPRO wilde 
op 16 mei een debat Wiegel-Den Uyl; Den Haag Vandaag op 22 
mei een debat Wiegel-Den Uyl-Van Agt; Brandpunt op 24 mei een 
debat Wiegel-Den Uyl-Van Agt, AVRO ook op 24 mei, maar op 
het andere net: (een soort schakelprogramma, maar dan moest de 
kijker wel meeschakelen en ondertussen gelijkgeschakeld worden) 
een debat Wiegel-VanAgt-Den Uyl. Daarenboven wilde de NOS 
op 21 mei een debat van ... ? U raadt het al: Wiegel-VanAgt-Den 
Uyl. 
Voorafgaande aan de verkiezingen zou door Brandpunt ten minste 
drie maanden lang elke maand één politicus aan het woord komen 
in een soort van showprogramma. In maart was dat Wiegel, in april 
Den Uyl en als laatste vlak voor de verkiezingen zelf (22 mei) Van 
Agt. De andere omroepen hadden nog geen definitieve plannen. 
Alleen de VPRO bood een programma aan over en met de CPN ... 
maar dan wel NA de verkiezingen. Alleen al het bovenstaande 
omvat meer dan negen uur extra zendtijd voor de PvdA, het CDA 
en de VVD. 
Indien die zendtijd gekocht moest worden via de Sterreclame dan 
zou dat tenminste tien miljoen hebben gekost. De aanbiedingen 
van de omroepen waren dus een buitenkansje voor de 'grote drie'. 
Duidelijk is dat een accent in de hele programmering ligt op de 
laatste week voor de verkiezingen. Die werd vooral uitgekozen voor 
deze poging tot hersenspoeling omdat in reclamekringen op basis 
van ervaringen in de Verenigde Staten wordt aangenomen, dat 
vooral deze periode beslissend is voor het over de streep halen van 
mensen die nog niet precies weten op welke partij zij gaan 
stemmen. Voor Nederland werd die groep geschat op ongeveer 
30% van de kiesgerechtigden. 
Inderdaad zou op deze wijze de oppositie wel monddood gemaakt 
kunnen worden. 

Het is niet voor de eerste keer dat in Nederland de televisie wordt 
ingezet bij de verkiezingen om de uitslagen, de verkiezingen zelf 
en de inhoud van de verkiezingen te manipuleren. 
Reeds bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1972 werd 
druk gebruik gemaakt van de televisie. De V ARA besteedde in die 
tijd bijna 25% van haar zendtijd aan politieke propaganda (in de 
actualiteiten-programma's). Van die tijd werd ruim twee derde aan 
de PvdA besteed. De KRO besteedde in 1972 18,5% zendtijd aan 
de politieke partijen en wel voor 3 7% aan de KVP en 28% aan de 
VVD. De AVRO besteedde in 1972 21% van haar zendtijd aan 
politieke partijen en wel als volgt: 10% aan de PvdA, 16% aan de 
KVP, 19% aan de ARP en 24% aan de VVD plus 17% voor D'66. 
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Echter pas onder het kabinet-Den Uyl, met PPR-minister Van 
Doorn op CRM en aan de zendknop, en PPR-man Jurgens aan de 
top van de NOS-burelen, kwam de politieke televisie-campagne tot 
volle wasdom. 
Reeds de Povinciale Staten-verkiezingen - en de tussentijdse ver
kiezingen in Zaanstad en Amersfoort- gaven een nieuw tv-beeld 
te zien. Uur na uur werd bevolkt door de kopstukken van de drie 
grote partijen met als voornaamste slippendragers D' 66 en de PPR. 
Helaas werden bij die Staten-verkiezingen geen zendtijdonder
zoeken verricht, zodat vergelijkingsmateriaal vooralsnog ontbreekt. 
Echter, de gebeurtenissen rondom de Staten-verkiezingen vormden 
wel een aanleiding om een nieuw zendtijdonderzoek te verrichten 
bij de Gemeenteraadsverkiezingen, temeer omdat de veronderstel
ling bestond dat de bij de Provinciale Staten-verkiezingen ge
poneerde hoofdtegenstelling: kiezen voor Den Uyl of voor Wiegel 
weer gehanteerd zou worden. 
Opmerkelijk is dat bij de Povinciale Staten-verkiezingen voor de 
CPN al een zeer groot aantal stemmen verloren ging. Het was 
tevens het jaar waarin de crisis zich doorzette en er weer voor het 
eerst van een grote toename van de werkloosheid sprake was. 

De Gemeenteraadsverkiezingen van 1974 

Opmerkelijk is dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1974 lang 
niet zoveel gebruik is gemaakt van de televisie als verwacht mocht 
worden na de Staten-verkiezingen twee maanden daarvoor. 
Het tegendeel was eerder waar. De Gemeenteraadsverkiezingen 
werden min of meer a-politiek gehouden, d.w.z. dat de grote 
politieke vraagstukken buiten de campagnes gehouden werden. 
Dat wil niet zeggen dat er door de televisie helemaal geen aandacht 
werd besteed aan deze verkiezingen. Dat was wel het geval. Echter 
lang niet als op de schaal van de Kamerverkiezingen van '72 of van 
de Staten-verkiezingen van maart '74. 
Het waren vooral de KRO en de V ARA die zich bij de Gemeente
raadsverkiezingen van 1974 in de strijd wierpen, daarmee hun 
schaduwen vooruitwerpend voor de Kamerverkiezingen van dit 
)aar. 
Door de KRO werd bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 1974 
van haar totale zendtijd (inclusief amusementsprogramma's) 23% 
besteed aan verkiezingscampagnes. Daarvan ging 45% naar de 
PvdA, 12% naar de KVP, 24% naar de VVD en 16% naar D'66. 
Door de V ARA werd 5 2% (in '72 24%) van de totale zendtijd 
besteed aan: PvdA voor 62%, KVP voor 10%, ARP voor 7% en PPR 
voor 29%. 
Bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 1974 werden 266 minuten 
zendtijd besteed aan de verkiezingscampagnes, daarvan kreeg de 
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PvdA 47 ,6%, de ARP 14,8% (CDA 24%) KVP 9%. de PPR 15%, 
de VVD 5,6% en de CPN 0,3%. 
We laten deze cijfers wat uitgebreid zien om te tonen dat er ook 
inderdaad van een duidelijke toename van misbruik van zendtijd 
sprake is. 
De omroepwet laat in toenemende mate aan de omroepen de 
ruimte om op welk moment dan ook, de politieke propaganda op 
te voeren. Van een democratische controle op het gebruik en 
misbruik van de ether is geen sprake. De zo geroemde vrije ether is 
een farce. Een linkse parlementaire en buiten-parlementaire 
oppositie wordt niet toegelaten in die ether. 
Van vervulling van de officiële taak van de NOS, het maken van 
ontmoetingsprogramma' s, een platform bieden aan alle groepe
ringen in Nederland, is geen sprake. Integendeel: steeds meer 
wordt de NOS een regeringszuil. Een spreekbuis van de bestaande 
regering. En daarmee wordt iets nieuws in Nederland ge
Ïntroduceerd. 
Niet langer is de NOS de voorziener van technische middelen en 
faciliteiten, de technische paraplu van de omroepen en de verzorger 
van de zgn. ontmoetingsfunctie (welke dat dan ook moge zijn). 
Steeds meer is de NOS geworden tot de sprekershoek van onder
nemerspolitiek, de aanprater van de onvermijdelijkheid van de 
crisispolitiek. Daarbij bedient ze zich in toenemende mate van de 
ministers zelf, die maar al te graag op het beeldscherm verschijnen. 
Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 1974 heeft de NOS het 
vooral aan de KRO en de VARA overgelaten. Veel kritiek was er 
immers al geweest ten tijde van de Staten-verkiezingen. Nu, voor 
de verkiezingen van de Tweede Kamer, kon ze zich echter weer 
revancheren. En dat heeft de NOS dan ook volledig gedaan. 

Het media-onderzoek van december 1976 

Uit het onderzoek dat werd gedaan door de landelijke werkgroep 
Media-onderzoek blijkt nog eens duidelijk de toename van 
politieke zendtijd door de omroepen en de NOS. 
In de periode die werd onderzocht door de werkgroep werden de 
volgende cijfers gevonden: 
van de totale aandacht die werd besteed aan de politieke partijen 
kreeg: 
de PvdA 39,4% (in 1972 22% -Kamer), de KVP 14,5% (in 1972 
21 %), de ARP 10,8% (in 1972 8%), de CHU 1,4% (in 1972 1 %) 
toch voor het CDA nog altijd (samen) 26,7% (tegen 30% in '72), 
de PPR 11,8% (in 1972 4%), de CPN 0,9% (in 1972 0,2%), de 
VVD 7,6% (in 1972 26%). 
We dienen hierbij te bedenken dat in 1972- hier- sprake is van 
Tweede Kamerverkiezingen. Het onderzoek van de landelijke 
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werkgroep betrof een 'gewone periode', geen verkiezingen, geen 
kabinetscrisis, niks! 
Kenmerkend is ook dat steeds woordvoerders van partijen de ge
legenheid krijgen zelf het woord te voeren. In tegenstelling tot de 
eerdere cornrnentariërende stem op de 'achtergrond'. Zo vult voor 
87% de PvdA zelf zijn extra zendtijd met vooral Den Uyl, de KVP 
(CDA) voor 90% met als sprekers vooral Van Agt, dan Aantjes, 
Kruisinga en Andriessen, de VVD voor 74%, de PPR voor 82%, 
D'66 voor 93% en de CPN voor slechts 15%. 
Kennelijk acht men in het Gooi de CPN niet in staat de eigen op
vattingen en standpunten goed te kunnen weergeven. 
Eén ding is zeker, de CPN-standpunten worden weggecensureerd. 
In de periode die de landelijke werkgroep onderzocht verdeelde de 
NOS vooral zijn aandacht onder de PvdA (38%, in 1972 5%); het 
CDA 23% (in 1972 28%), de VVD 15% (in 1972 27%), de PPR 
17% (in 1972 4%). 
De AVRO verdeelde het als volgt: PvdA 6% ('72-19%), het CDA 
65% ('72-35%), de PPR 28% ('72-0%). 
De KRO: PvdA 50% ('72-45%), KVP (CDA) 49% ('72-12%). 
De VARA: PvdA 66% ('72-62%), CDA 30% ('72-7%). 

Opmerkelijk is dat juist in die steeds grotere golf van politieke 
zendtijd, vraagstukken als werkgelegenheid, de prijscompensatie, 
de crisis maar weinig aandacht krijgen, in totaal maar 9,2% van de 
zendtijd. 
En dat bevestigt het beeld dat in toenemende mate de voor de 
werkende mensen belangrijke vraagstukken door de omroepen en 
de NOS als buiten de orde zijnde worden verklaard. 
Het geeft nog eens extra aan in wiens handen de media zijn in 
Nederland. 

Zeven dagen in april 

In april van dit jaar werd opnieuw een, zij het beperkt, onderzoek 
gedaan naar de besteding van de zendtijd aan politieke partijen 
gedurende de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
De 'drie stromen-conceptie' is dan ook in de Bussumse tv-studio's 
tot volle wasdom gekomen: van de 7 uur en 62 minuten die in de 
die week aan politieke zendtijd wordt besteed krijgt de PvdA 47%, 
het CDA 35%, de VVD 9%. De PPR is in de ogen der tv-makers 
nog goed voor 5 %, de resterende vier procent wordt verdeeld over 
de andere partijen en adspiranten. De CPN scoort 0,01% met 4 
seconden, die besteed zijn aan het tonen van enige affiches. 
In toenemende mate worden ook de zogenaamde amusements
programma's in dienst gesteld van de verkiezingscampagnes van de 
grote Drie. Van Agt op de fiets tegen zijn past9or en Den Uyl bij 
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Sonja Barend in de stoel. Wat door moet gaan voor amusement, 
waar de Nederlandse werkers zeker wel behoefte aan hebben na een 
dag hard werken, verwordt tot verkiezingsstunterij. Daarbij generen 
de programmamakers zich nergens voor. Buitenlandse staats
hoofden, regeringsleiders en ex-regeringsleiders worden ten tonele 
gevoerd om zich te mengen in de Nederlandse verkiezingen. 
Golda Meïr mag in het programma van Sonja Barend tegen Joop 
den Uyl zeggen: Wat zul je het druk hebben met de verkiezingen 
en dat je dan ook nog aan zo'n tv-programma meewerkt. Waar 
haal je de tijd vandaan? 
Voor de Nederlandse kijkers was het eerder: Waar haalt hij de 
moed vandaan? 
Ook nu weer is het vooral de NOS die de kroon spant. Maar ook 
zendgemachtigden als het Humanistisch Verbond gooien·zich in de 
strijd. Een zendgemachtigde als de Teleac heeft vanwege de 
Kamerverkiezingen een cursus gemaakt: Parlement en Politiek en 
ook daar, hoewel het over het vorige parlement ging, is het drie 
stromenland dat naar voren wordt gebracht. Het zijn vooral woord
voerders van de PvdA, het CDA en de VVD die in de Teleaccursus 
het parlementaire woord voeren. 
Voor de NOS, Teleac en de omroepen is het stelsel van de gekozen 
minister-president in Nederland al een feit. 

Onmiskenbaar was het de bedoeling van de televisieprogramma
makers, de inhoud van de verkiezingen te vervalsen en daarmee 
indien mogelijk ook de uitkomst te vervalsen. De hele operatie was 
erop gericht een uitkomst te bewerkstelligen die een uitkomst als 
bij een districtenstelsel zou benaderen. Daarvoor was het nodig dat 
de zg. kleinere partijen van het scherm weggezuiverd werden. Dat 
daarmee de democratie in Nederland geschaad zou worden, dat 
lapten de heren programmamakers aan hun laars. 
Daar waar sprake is van een kunstmatig, een verwrongen beeld van 
de werkelijkheid, zal zich noodgedwongen dat beeld op den duur 
moeten herstellen. Welke middelen de meest reactionaire delen 
van de bourgeoisie dan ook denken te kunnen hanteren om een 
vervalst beeld van de verkiezingen te kunnen bewerkstelligen, het 
zal geen eeuwigdurend beeld kunnen blijven. 
Steeds dwingender komt de vraag naar voren op welke wijze de 
ongebreidelde politieke vervalsers in de tv-studio's een halt kan 
worden toegeroepen. Het is een vraagstuk dat de Nederlandse 
arbeidersbeweging in toenemende mate aangaat. Steeds meer en 
steeds openlijker weten de meest rechtse delen van politiek en 
economisch Nederland gebruik te maken van de media, a 11 e 
media, de kranten, de radio, de tv, de film etc. Steeds minder 
aandacht is er voor de werkelijke belangen van gewone mensen. 
Steeds meer wordt de tv het alleenrecht van Wiegel, Van Agt en 
Den Uyl, van de belangen van Shell, Unilever en Philips. Het 

183 



wordt tijd dat de zendtijd-besteding aan een werkelijk eerlijke en 
democratische verdeling wordt onderworpen. Deze verkiezingen 
hebben aangetoond dat de televisie een gevaarlijk wapen kan zijn 
in handen van de reactie. Het is een zaak van de arbeidersklasse 
haar dat wapen uit handen te slaan. Het is een vraagstuk van 
klassenstrijd om voor de werkende bevolking een aanzienlijk deel 
van de zendtijd voor haar belangen op te eisen. 

HANS v. cl. VELDEN 
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Brief van het Dagelijks Bestuur van de CPN aan P. de Groot naar 
aanleiding van een discussiebijdrage. 

Gepubliceerd in De Waarheid van 2 augustus 1977 

Brief van het Dagelijks Bestuur 
De tekst van de brief van het Dagelijks Bestuur: 

29 juli 1977 
Waarde kameraad De Groot, 
Wij hebben je discussie-bijdrage, getiteld 'Voor verbetering en 
herstel' en bestemd voor publikatie in 'De Waarheid' ontvangen 
en in het dagelijks bestuur van de partij besproken. 
Het dagelijks bestuur is tot de conclusie gekomen, dat publikatie 
van een dergelijke discussie-bijdrage niet mogelijk is en zeker niet 
zonder een direct commentaar daarop van de leiding. 
Het afdrukken van je bijdrage in onze krant zou de grootst moge
lijke verwarring stichten. Er zou- gezien de positie van ere-lid van 
het partijbestuur - de indruk gewekt worden dat het hier zou 
gaan om een discussiegrondslag, hetgeen gezien de inhoud geens
zins het geval kan zijn. Bovendien besloot het partijbestuur op zijn 
zitting van 31 mei en 1 juni tot het instellen van een commissie ter 
voorbereiding van een discussie-grondslag. Deze commissie heeft 
niet gefunctioneerd, zodat het dagelijks bestuur nu een voorstel 
aan het partijbestuur moet voorbereiden. 
Zeker is het, juist gezien de ernst van de situatie, dat er een begin 
gemaakt moet worden met een openbare discussie, waartoe reeds 
een zeer kritisch gerichte en vruchtbare aanzet is gegeven door de 
ledenvergaderingen, die onmiddellijk na de partijbestuurszitting 
zijn gehouden. De oriëntatie daarbij was de inleiding, zoals deze 
op die zitting geho6den werd, alsmede het daarna uitgegeven 
communiqué. Het dagelijks bestuur heeft besloten deze inleiding 
in 'De Waarheid' te publiceren en daarmee een start te geven aan 
de discussie, die inderdaad uiterst kritisch moet zijn, openhartig en 
scherp, en gericht op het ongedaan maken van de ernstige ver
kiezingsnederlaag en op de versterking van de partij . 
In het kader van deze discussie zal zeker ook jouw bijdrage kunnen 
worden gepubliceerd, met de mening van het dagelijks bestuur 
daarbij. 
Het dagelijks bestuur wil daarom enkele kanttekeningen plaatsen 
bij jouw discussie-bijdrage. De daarin verkondigde stelling, dat als 
gevolg van vertraging van het 26ste partijcongres het zittende 
partijbestuur niet meer bevoegd is tot het nemen van politieke be
sluiten en nog slechts tot taak heeft het congres bijeen te roepen, is 
niet aanvaardbaar. Dit immers, zou een buitengewoon gevaarlijke 
situatie scheppen, aangezien de partij op een dergelijke manier 
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stuurloos wordt gemaakt op een moment dat de grote vraagstukken 
aan de orde zijn: kabinetsformatie, levenspeil van de werkers, vrede 
en veiligheid. Het terugtrekken van de leiding in zo'n situatie, 
gedekt met formalistische argumenten, zou capitulatie betekenen, 
het weigeren van het nemen van verantwoordelijkheid ook in 
uiterst moeilijke situaties. Het komende partij-congres zal juist 
moeten verlangen dat de leiding verantwoording aflegt. De kritiek 
op de leiding, op haar ernstige tekortkomingen, mag niet tot 
gevolg hebben een dergelijke capitulatie, doch moet een aan
sporing zijn om nog voor het congres en in de voorbereiding 
daarvan het optreden van de partij in het belang van de arbeiders
klasse te verbeteren. De concrete voorstellen, die daarover in jouw 
bijdrage voorkomen, zijn ongetwijfeld van groot belang. 
De reeds eerder gesignaleerde mogelijkheid van verwarring komt 
onmiddellijk aan de orde als zonder krachtige tegenspraak jouw 
opvatting gepubliceerd zou worden. 
- dat iedere partijgenoot 'vrij staat tegenover de partij en 
duidelijk zijn eigen standpunt moet bepalen'. Naar onze mening 
moet juist in de discussie uitgegaan worden van de verantwoorde
lijkheid van elke partijgenoot tegenover de partij, niet van 'vrij 
staan tegenover de partij' maar verbonden-zijn met de partij. Er 
moet juist krachtig opgetreden worden waar door het losraken van 
de partij en haar doelstellingen rechtse opvattingen hebben post
gevat, ook in de leiding, en onstandvastigheid is opgetreden. 
- dat het oude partijbestuur opgedeeld moet worden in drie 
richtingen (alle drie verkeerd), dat op organisatie-gebied oude, 
gestaalde kaders geleidelijk werden weggewerkt en vervangen door 
burgerlijke elementen. 
Dergelijke beweringen en generaliserende opmerkingen kunnen 
alleen maar leiden tot ontmoediging op een moment, dat leden en 
kaders van de partij - jong en oud - niet vervallen tot passiviteit 
doch integendeel met versterkte kracht het partijwerk ter hand 
nemen. Er worden van jouw kant een reeks beschuldigingen geuit 
aan het adres van de partijleiding. De wijze, waarop dit gebeun, 
opent de weg voor intriges, speculaties over de rol van de leiding en 
de rol van personen daarin door de klassetegenstander. Dit ver
duidelijkt niets -integendeel het hinden een zakelijke, beginsel
vaste discussie over het werk van de leiding, de personen daaruit, 
over politieke opvattingen en over de koers die wij in de toekomst als 
partij moeten volgen. Bovendien wordt in jouw bijdrage een 
distantie geschapen tussen de partijleiding en P. de Groot. Daar
mee wordt elke medeverantwoordelijkheid ontkend voor de 
gevolgde politiek en de uitvoering daarvan. Hieruit blijkt een 
volledig ontbreken van bereidheid tot enig zelf-kritisch onderzoek 
en deze is juist zo nodig en geldt voor het werk van a 1 1 e n , 
ongeacht de persoon, die verantwoordelijkheid dragen voor de 
politiek van de partij en haar activiteiten - juist als het gaat om 
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het ongedaan maken van de ernstigste verkiezingsnederlaag die de 
partij sinds 1945 heeft geleden. 
Een zaak van de eerste orde is nu strijd tegen de verscherpte aanvallen 
op het levenspeil en de democratie, tegen de werkloosheid en voor 
nationale onafhankelijkheid en voor de vrede. De internationale 
situatie vereist een nauwe aaneengeslotenheid en eenheid van actie 
op nationale en internationale schaal. Alles wat daarover besloten is 
op het vorige congres en in de zittingen van het partijbestuur moet 
tot volle onrplooüng worden gebracht, in het bijzonder als het 
erom gaat de vredesstrijders in ons land te overtuigen en te winnen 
voor het bondgenootschap in de strijd voor vrede en veiligheid met 
de socialistische landen, in het bijzonder met de Sowjet-Unie. 
Wij vonden het nodig bij jouw discussiebijdrage deze kant
tekeningen te maken. 

Met kameraadschappelijke groeten, 
namens het dagelijks bestuur, 

Henk Hoekstra 

Uit De Waarheid van 2 augustus 1977 
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Voor eenhezd van actie van 
werkenden en werklozen 

Oproep van het Dagelijks Bestuur 
van de CPN voor een demonstratie 

inDenHaag 

In alle openlijkheid ontaardt thans de kabinetsformatie in een 
zware aanval op lonen, salarissen, uitkeringen en andere sociale 
voorzieningen. Steeds verder komt Den Uyl tegemoet aan de eisen, 
die Van Agt namens de binnen- en buitenlandse concerns stelt -
en waarvan de inhoud hierop neer komt: verhoog de winsten en 
verlaag het levenspeil. De grote ondernemers, Van Agt en in hun 
voetspoor Den Uyl, beweren dat hierdoor meer werk zou worden 
geschapen. Dat is een leugen. Het zijn juist de grote winstmakers 
als Unilever en andere internationale concerns die massa-ontslagen 
doorvoeren. Hun doel is slechts, de gevolgen van de kapitalistische 
crisis op de niet-bezitters af te wentelen en daarbij eigen winst en 
macht te vergroten. 
De slepende kabinetsfomatie moet dienen om op dit punt vol
dongen feiten te scheppen: winsten, bewapening en neo-koloniale 
ontwikkelingshulp omhoog door een jarenlange verlaging van het 
levenspeil en afbraak van sociale en culturele voorzieningen, 
waarbij het de bedoeling is om de vakbonden en hun leden aan 
deze politiek te binden. Aan rechtse vakbondsbestuurders wordt 
daarbij door dreiging met nieuwe looningrepen en via holle V AD
beloftes de rol toebedacht, de arbeidersklasse en haar organisaties 
dadenloos te maken. Dit komplot moet en zal tot mislukking 
worden gebracht. De enige daadwerkelijke strijd tegen crisis, is de 
strijd voor loon en werk, de strijd tegen bewapening en Unilever
Shell-ontwikkelingshulp. Zonder die strijd zullen de concerns en 
hun trawanten hun eisen steeds verder opvoeren. Daarbij krijgt 
vandaag het toeroepen van een halt aan de bewapening een hoogst 
urgent karakter, nu de agressieve kringen in Amerika met ver
schrikkingswapens als de Cruise-raket en de neutronenbom een 
nieuwe bewapeningsgolf en verscherpte internationale spanning in 
het leven dreigen te roepen. 
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De Communistische Partij wekt alle arbeiders en andere werkers, de 
werklozen, trekkers van sociale uitkeringen en studerenden op, om 
in vastberaden strijdgeest de dreigende aanval het hoofd te bieden. 
Zij roept op tot een demonstratief optreden in Den Haag op 
17 september aanstaande, met als doelstellingen: 

• Eenheid van actie van werkenden en werklozen. 
• Voor loon en werk, tegen de hoge bewapeningsuitgaven. 
• Geen aantasting maar verhoging van de lonen. 
• Verlaging van de belastingdruk op het volk. 
• Verhoging van WW, WWV en andere uitkeringen. 
• Verlenging van de WWV gedurende de gehele werkloosheids-

periode, gelijke uitkeringen voor man en vrouw. 
• Recht op uitkering vanaf 16 jaar. 
• Geen aantasting maar verbetering van de WAO-uitkeringen. 
• Geen bedrijfssluitingen. 
• Verbod van massa-ontslagen. 
• Behoud en uitbreiding van het aantal arbeidsplaasten. 
• Verkoning van de werktijd. 
• Vijfploegendienst in de volcontinu. 
• Vervroegde pensionering met behoud van loon. 
• Werk voor de schoolverlaters. 

Op de demonstratieve bijeenkomst voor deze eisen zal Fré Meis 
namens de CPN het woord voeren. 
Het Dagelijks Bestuur van de CPN roept alle communisten in 
bedrijven, buurten en gemeenten op, onmiddellijk initiatieven te 
nemen voor een massale deelname aan de demonstratie en door 
vorming van comités of anderszins, strijdbare werkers in de voor
bereidingen te betrekken. 
Organiseert de strijd tegen massa-ontslagen, bewapeningspolitiek 
en aanvallen op het levenspeil. Voor verdediging en verhoging van 
het loon en de uitkeringen, voor werk! 

Dagelijks Bestuur CPN 

Uit De Waarheid van 5 augustus 1977 

190 



Communiqué van het 
partijbestuur 

Het partijbestuur van de Communistische Partij van Nederland is op 
vrijdag 12 augustus bijeengeweest ter bespreking van de werkzaam
heden van het dagelijks bestuur in de afgelopen weken. De voor
zitter van het partijbestuur, Henk Hoekstra, bracht hierover verslag 
uit. 
Het partijbestuur keurde het verslag goed en ondersteunde even
eens eenstemmig de brief van het dagelijks bestuur van 29 juli aan 
pgt. P. de Groot naar aanleiding van diens discussiebijdrage en de 
afwijzing door het dagelijks bestuur van de opvatting, als zouden 
partijbestuur en dagelijks bestuur niet meer de bevoegdheid 
hebben om hun werk te verrichten. P. de Groot was niet op de 
zitting aanwezig. 
Het partijbestuur besloot de voorbereiding van het 26ste congres 
van de CPN ter hand te nemen en heeft het dagelijks bestuur 
opgedragen de discussiegrondslag voor dit congres, alsmede een 
voorstel voor agenda, datum en plaats ervan, uit te werken en aan 
het partijbestuur voor te leggen. 
Het partijbestuur besprak voons maatregelen om de betoging, die 
op 17 september a.s. in Den Haag zal worden gehouden, tot een 
massale manifestatie te maken. 

Uit De Waarheid van 13 augustus 1977 
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Oproep van het Dagelijks 
Bestuur van de CPN voor de 

financiële campagne 1977-'78 

Vandaag begint de Communistische Partij van Nederland een 
nieuwe inzameling van fondsen voor partij en krant. Het Dagelijks 
Bestuur roept alle communisten, lezers van De Waarheid, vrienden 
van de partij op, om van deze financiële campagne een groot 
politiek succes te maken. 
Jaar op jaar is een groeiend steunbedrag het antwoord vanuit de 
bevolking op de stijgende kosten die het uitgeven van De 
Waarheid en het werk van de partij vragen. 
Deze solidariteit heeft het afgelopen jaar een waarlijk ongekende 
omvang gehad. Het steunbedrag van 700.000 gulden, dat mini
maal noodzakelijk was, werd verre overtroffen! Uitbreiding van het 
aantal pagina's van De Waarheid en technische verbeteringen 
werden mogelijk gemaakt. 
Maar nieuwe, grote strijdinspanningen zijn nodig, die, ook bij de 
grootste zuinigheid, omvangrijke bedragen vergen. 
De partij heeft tot taak, de bevolking in het geweer te brengen 
tegen de aanslagen op het levenspeil die bij de kabinetsformatie 
worden beraamd. 
Het verzet tegen de bewapeningsgolf, die door de Amerikaanse 
plannen met de neutronenbom nog dreigt te worden verscherpt, 
moet worden georganiseerd en aangewakkerd. De voorlichtende en 
aanvurende rol van De Waarheid is daarbij onmisbaar. 
In het komende voorjaar zullen verkiezingen voor gemeenteraden 
en provinciale staten plaats vinden. En ondertussen worden de 
kosten opgejaagd. 
Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van de CPN besloten, een 
beroep te doen op alle progressieve en vredelievende mensen die 
zich bewust zijn van de onmisbare functie van de partij en De 
Waarheid, om in een nieuwe financiële campagne een bedrag van 
/800.000,- bijeen te brengen. Op grond van de grote strijd
vaardigheid die de hele partij beheerst en van de steeds duidelijker 
blijkende vastberadenheid bij de arbeidersklasse en andere werkers 
om de dreigende ontwikkelingen het hoofd te bieden, is het 
Dagelijks Bestuur stellig overtuigd van de bereidheid om dit bedrag 
op te brengen. 
Het doet een dringend beroep op de partij om de donatie-cam
pagne met kracht ter hand te nemen en er naar te streven, deze op 
1 november voltekend te hebben. 

Uit De Waarheid van 19 augustus }977. 
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37e jaargang nr. 5 - september/oktober 1977 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Bij de zestigste verjaardag 
van de Oktoberrevolutie 

De socialistische revolutie was het begin van een nieuw tijdperk. Zij 
heeft een onvergankelijke betekenis: voor het eerst veroverde en 
behield de arbeidersklasse onder aanvoering van een revolutionaire 
voorhoede de staatsmacht. De massabeweging in het toenmalige 
Rusland vestigde een bewind zonder en tegen de kapitalisten, 
landheren en buitenlandse meesters. Zij voerde de maatschappe
lijke eigendom van de produktiemiddelen in. 
Niet als naar een museumstuk, een heilig relikwie, kijken we zestig 
jaar terug. Wat we herdenken is een geschiedenismakende be
weging, een historisch initiatief in een zeer ingewikkelde, van 
tegenstrijdigheden vervulde toestand genomen, dat altijd een 
inspiratie- en krachtbron blijft. De triomf van de Oktoberrevolutie 
was het begin van de overgang van het kapitalisme naar het 
socialisme, van een tijdperk van strijd om 'de naties te bevrijden 
van het imperialisme, een einde te maken aan oorlogen tussen de 
naties, het kapitaal omver te werpen en het socialisme te bereiken' 
(Lenin). 
Zij is de verworvenheid van de revolutionaire beweging die door 
het marxisme-leninisme wordt bezield en nu voor de taak staat 
overal onder eigen omstandigheden en voorwaarden wegen naar het 
socialisme te zoeken. Dit is meer dan ooit aan de orde gezien de 
verdieping van de onverzoenlijke tegenstellingen in het kapita
lisme. Daarbij is het van grote betekenis de ervaringen van de 
Oktoberrevolutie en van de opbouw van de eerste socialistische 
staat te bestuderen. 
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De wijze waarop de arbeidersklasse in het Rusland van 1917 de 
staatsmacht veroverde en de vormen die daarbij ontstonden voor de 
uitoefening van de staatsmacht, kan men niet begrijpen zonder 
kennis van de omstandigheden waarin de revolutie plaatsgreep. 
De imperialistische oorlog 1914-1918 had het tsaristische Rusland 
aan de rand van de totale instorting gebracht. De economische 
toestand was catastrofaal. In de industrie vroeg het wanbeheer een 
zware tol; er was nauwelijks aanvoer, grote aantallen arbeiders be
vonden zich aan het front; bedrijven sloten bij honderden hun 
poorten. Zelfs de militaire produktie, die aan het begin van de 
oorlog voor een zekere opleving had gezorgd, was in het honderd 
gelopen. Op het platteland bevonden de massa's van de boeren -
voor zover niet ingelijfd in het leger - zich in een onbeschrijfelijke 
misère. De halve lijfeigenschap onder de knoet van landheren, de 
woeker, de algemene achterlijkheid en de verwoestingen van de 
oorlog leidden tezamen tot een noodtoestand. De verschrikkingen 
van de oorlog, die miljoenen boeren en arbeiders in de loopgraven 
deed verkommeren, maakten een einde aan alle illusies die de 
imperialisten van de oorlogvoerende staten bij de volkeren hadden 
trachten te wekken. De uitgangspunten van de consequente 
revolutionaire marxisten, die de oorlog hadden veroordeeld als een 
imperialistische roofoorlog en opriepen om de eigen bourgeoisie in 
plaats van de in het uniform gepreste klassenbroeders te bestrijden, 
vonden meer en meer ingang, vooral in Rusland waar de partij van 
bolsjewiki de leuze 'vrede en brood' had aangeheven. 
Lenin ondeedde de concrete omstandigheden de aard van de 
imperialistische tegenstellingen en ook de tegenstellingen binnen 
de heersende klassen in Rusland, waar de grote bourgeoisie het 
bankroete tsarisme van de leiding in de maatschappij wilde 
beroven. Zij trachtte de doodscrisis van het tsarisme door middel 
van een paleisrevolutie tot een oplossing te brengen, maar het volk 
loste de crisis op zijn manier op. 
Dit was de burgerlijk-democratische Februari-revolutie, die haar 
aanloop kreeg in grote stakingsbewegingen in Petrograd, Moskou, 
Bakoe en Nisjni-Nowgorod. De arbeidersklasse omvatte nog slechts 
een betrekkelijk kleine minderheid van het gehel volk, zij het dat 
de moderne industrie reeds in de vorm van grote concentraties en 
trusts het kapitalistische tijdperk tot wasdom had gebracht. Maar 
reeds bleek zij de beslissende kracht te zijn. De mensjewiki en de 
sociaal-revolutionairen trachtten de beginnende revolutionaire 
beweging binnen de door de bourgeoisie gewenste perken te 
houden. Dit gelukte hun echter niet en de stakingsbeweging in 
Petrograd midden februari begon uit te groeien tot een algemene 
politieke demonstratie tegen het tsaristische stelsel. 
Overal kwam het tot betogingen en botsingen met de politie. 
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Boven de arbeidersmassa's wapperden de rode vaandels met de 
leuzen: Weg met de tsaar! Vrede! Brood! 
De troepen begonnen in toenemende mate de zijde van de 
revolutionaire bevolking te kiezen, weigerden op de arbeiders te 
schieten en bezegelden het lot van de tsaristische heerschappij: de 
Februari-revolutie overwon. 
Nu was een unieke toestand ontstaan. Onder leiding van de 
bourgoisie werd een voorlopige regering gevormd, die de oorlog 
voortzette - zelfs een rampzalig verlopen nieuw offensief beval 
-, maar weigerde in te gaan op de verlangens van de arbeiders 
naar beheer van de produktie en de boeren geen grond gaf. De 
revolutionaire krachten in het volk hadden echter, zich baserend op 
de ervaringen van de revolutie van 1905, hun eigen organen ge
schapen: de sowjets (raden) van arbeiders-, boeren- en soldaten
gedelegeerden, die het leger aan hun zijde hadden. Men spreekt 
van de periode van de dubbele macht, omdat zowel voorlopige 
regering als sowjets staatsmacht uitoefenden. Deze toestand van 
gedeelde macht kwam in de zomer Guli) tot een einde, toen de 
voorlopige regering alle macht aan zich trok en een scherpe ver
volging inzette tegen de bolsjewiki die de revolutie in socialistische 
zin wilden voortzetten. 
De maanden ervoor was Lenins partij enorm gegroeid. In die 
maanden ook had hij zich georiënteerd in de buitengewoon ge
compliceerde situatie en had Lenin in zijn beroemde April
stellingen een duidelijk program voor de verdere strijd geformu
leerd, onder verwerping van het zinloos herhalen van leuzen uit het 
verleden en tot dogma's verworden stellingen van een voorbije 
periode. 'Het eigenaardige van het huidige moment in Rusland ligt 
in de overgang van de eerste etappe van de revolutie, die de 
bourgeoisie aan de macht heeft gebracht, ten gevolge van het 
onvoldoende klassenbewustzijn en de onvoldoende georganiseerd
heid van het proletariaat, naar haar tweede etappe, die de macht in 
handen van het proletariaat en de armste lagen der boeren moet 
geven,' stelde hij - tot grote boosheid van de mensjewiki die met 
Marx in de hand een langdurige periode van kapitalistische ont
wikkeling voorspelden. 
De bolsjewiki hieven de leuze aan 'Alle macht aan de sowjets', 
hoewel zij daarin op dat moment ver van de meerderheid ver
wijderd waren, maar die zij aanwezen als de organen die in naam 
van de arbeidersklasse en de boeren de gehele staatsmacht in 
handen moesten nemen. Felle politieke strijd, massale en hard
nekkige overtuigingsarbeid temidden van alle verwarring van de 
oorlog. grootscheepse mobilisatie van de massa's tegen contra
revolutionaire putcrusten uit de oude tsaristische legertop, hadden 
enerzijds tot gevolg dat het kapitalistische karakter van de voor
lopige regering duidelijk werd, anderzijds dat het revolutionaire 
bewustzijn van de massa's met grote sprongen vooruit ging. 
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De toestand ontwikkelde zich zo, dat er slechts een terug of een 
vooruit mogelijk was: voortzetting van de oorlog en capitulatie voor 
de bourgeoisie, zoals de mensjiwiki en sociaal-revolutionairen voor
stonden, zou tot vernietiging van de revolutie hebben geleid; het 
grijpen van de macht door de sowjets om de revolutie in 
socialistische zin voort te zetten was de enige uitweg naar vrede en 
inwilliging van de eisen van de massa der arbeiders en boeren. 
Toen de bolsjewiki zich aan het hoofd van deze massabeweging 
hadden geplaatst en de opstand in Petrograd organiseerden, was 
het àlsof er een dijkdoorbraak had plaatsgevonden: heel Rusland 
raakte door het nieuws uit Petrograd en Moskou in een onstuimige 
beroering en in tientallen plaatsen grepen de sowjets de macht. 
Op 25 oktober bezetten de Rode Garde en de revolutionaire 
troepen - nadat de kruiser Aurora met haar kanonnen het sein 
had gegeven - de stations, de post, de telegraaf, de ministeries en 
de staatsbank. Diezelfde avond kwam het Tweede Alrussische 
Sowjet-congres bijeen. De bolsjewiki hadden in de daaraan vooraf
gaande weken bij de verkiezingen een grote meerderheid gekregen. 
In naam van het congres werd de overgang van de gehel macht in 
handen van de sowjets afgekondigd. De afgevaardigden van de 
mensjewiki en sociaal-revolutionairen verlieten het congres en 
voegden zich bij de aanhangers van de voorlopige regering om een 
contra-revolutie voor te bereiden, waarvan de eerste stoot echter 
mislukte toen de gewapende bevolking van Petrograd een aanvan 
van kozakkentroepen voor de poonen van de stad afsloeg. 
Inmiddels waren door het Sowjet-congres een aantal historische be
sluiten aangenomen op voorstel van de door Lenin geformeerde 
nieuwe regering (raad van volkscommissarissen). 
-Het decreet over de vrede: aan de oorlogvoerende landen werd 
voorgesteld onmiddellijk en minstens voor de tijd van drie 
maanden een wapenstilstand te sluiten teneinde onderhandelingen 
te beginnen over een rechtvaardige en democratische vrede zonder 
annexaties. Het riep de arbeiders in het westen op 'om de zaak van 
de vrede met succes tot het einde door te zetten en daardoor tevens 
de zaak van de bevrijding van de werkende en uitgebuite massa van 
de bevolking van iedere slavernij en iedere uitbuiting.' 
- Het decreet over de grond: de landheren-eigendom over de 
grond wordt onmiddellijk zonder enige schadeloosstelling afge
schaft. Alle bodemschatten, de bossen en de wateren gingen in 
eigendom van het volk over. 
Dit waren de besluiten waarnaar de volkeren van het oude Rusland 
snakten en voor de verwerkelijking waarvan zij de daarop volgende 
jaren alles, letterlijk alles wilden geven. 

11 

De eerste wetgevende daad van de Sowjet-macht- het besluit over 
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de vrede - is de afgelopen zestig jaar een lichtend baken gebleven. 
Van meet af aan toonde de Oktoberrevolutie dat vrede en 
socialisme met elkaar verbonden zijn. De Sowjet-regering, die zich 
ten doel had gesteld het land los te maken uit de imperialistische 
oorlog, moest hiervoor een hoge prijs betalen, maar de oorlog 
voortzetten had kunnen betekenen het bestaan van de jonge 
republiek op het spel te zetten. Daarom trad Lenin tegen verzet 
van de leiding van de bolsjewistische partij in, op voor de afsluiting 
van de vrede van Brest-Litowsk met Duitsland, onder voor de 
Sowjet-Unie ongunstige voorwaarden. 
Nadat de Eerste Wereldoorlog met de nederlaag van het Duitse 
imperialisme ook in het westen was beëindigd, gingen de westelijke 
imperialistische landen over tot een interventie-oorlog in Rusland, 
waaraan veertien staten deelnamen. Elke bourgeois-journalist, elke 
kapitalistische staatsman, elke diplomatieke waarnemer in Rusland 
zelf, was er steeds vanuit gegaan dat de Sowjet-macht 'niet lang 
zou duren', en spoedig in elkaar zou storten. En inderdaad werd 
het lot van de revolutie aanvankelijk geteld in uren en dagen; maar 
zij hield stand. Was de opstand die de sowjets aan de macht bracht 
met betrekkelijk weinig bloedvergieten verlopen, de buitenlandse 
interventie en daardoor aangewakkerde burgeroorlog vergden 
enorme offers. Alles was er de imperialisten aan gelegen de rijk
dommen, grondstoffen en arbeid van Rusland voor het kapitalisti
sche wereldstelsel te behouden en hun eigen arbeidersklasse te vrij
waren van de besmettelijke idee dat proletariërs in staat zijn eigen
handig een staat te leiden. Het duurde tot 1920 voor de interventie 
van de westelijke staten was vernietigd en met de opbouw in het 
hongerende en uitgeputte land een aanvang kon worden gemaakt. 
De eerste militaire aanval van het internationale kapitaal was ineen
gestort, doch de Sowjet-staat bleef omsingeld door de imperia
listen, die voortdurend zonnen op mogelijkheden om het 
socialisme ten val te brengen. 
Daartegenover ontwikkelde de Sowjet-Unie het principe van de 
vreedzame coëxistentie - naast elkaar bestaan - van staten met 
uiteenlopende maatschappelijke stelsels en deed zij onophoudelijk 
voorstellen aan de kapitalistische mogendheden tot zakelijke 
samenwerking op basis van wederzijds voordeel, bijvoorbeeld op 
het gebied van handel en techniek. Terwijl de Sowjet-staat sterker 
werd, verdiepten zich de imperialistische tegenstellingen onder 
invloed van de crisis in het economische en politieke leven - een 
crisis waaruit het Duitse grootkapitaal in de dertiger jaren geen 
andere weg dan het brute fascisme van Hitier wilde zoeken. Toen 
de fascistische oorlogsdreiging zich steeds sterker deed gevoelen, 
probeerde de Sowjet-Unie door de opbouw van een stelsel van 
collectieve veiligheid het pad naar oorlog te blokkeren. Dit gelukt 
echter niet en de Sowjet-Unie was gedwongen haar bestaan als 
eerste socialistische staat in een bloedige oorlog te verdedigen. 
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Daarin trad zij terzelfder tijd op voor de vrijheid en onafhankelijk
heid van de andere staten uit de anti-Hitler-coalitie, waaronder ons 
eigen land. 
Er is veel geschreven en gesproken over de onvoorstelbare kosten 
aan mensenlevens, have en goed, die deze heldhaftige strijd voor 
de vrijheid en de democratie van het volk der Sowjet-Unie heeft 
gevergd. Tot in deze tijd werkt dit door. Zo hebben demografen 
(bevolkingsdeskundigen) berekend, dat in de komende jaren in de 
Sowjet-Unie opnieuw problemen kunnen ontstaan in de be
volkingsopbouw, doordat in de tweede generatie de uitwerking van 
de enorme verliezen tijdens de oorlog zichtbaar wordt (het 
zogeheten 'echo-effect'). Dit vormt een indringende illustratie niet 
alleen van het lijden van de Sowjet-mensen in de strijd tegen het 
fascisme, maar ook van de moeilijkheden bij de heropbouw die 
hiervan het gevolg zijn geweest. Zij, die de NAVO als agressief 
bondgenootschap tegen de Sowjet-Unie en andere socialistische 
landen hebben opgericht, vonden het sprookje uit de 'Sowjet
dreiging', zij beschuldigden de USSR ervan de wereld te willen 
overheersen en verklaarden hieruit hun eigen tomeloze be
wapeningsdrift. Dit is de grootste leugen van onze tijd geweest: de 
Sowjet-Unie heeft b e 1 a n g bij vrede, zij is een bondgenoot van 
alle vredelievende mensen, een bondgenoot ook van ons volk in de 
strijd tegen het Duitse revanchisme. 
De nederlaag van het Duitse en Japanse fascisme en het daarop 
volgende ontstaan van nieuwe socialistische landen in Europa en 
Azië veranderde de krachtsverhoudingen in de wereld grondig. Dit 
deed zijn invloed gelden op het gehele systeem van de inter
nationale betrekkingen. Met de massastrijd in de kapitalistische 
landen, met de vrijheidsbeweging in de neo-koloniaal onderdrukte 
gebieden, is de groeiende macht van de socialistische staten thans 
een hinderpaal voor de imperialisten om een wereldoorlog te 
ontketenen. 
Het kapitaal zoekt van nature voor zijn moeilijkheden een uitweg 
in bewapening en oorlog. Vandaag de dag wordt de wereld ge
confronteerd met de pogingen van agressieve kringen in Amerika 
tot het ontketenen van een nieuwe wedloop op het gebied van de 
atoombewapening door de invoering van nieuwe verschrikkelijke 
vernietigingsmiddelen als de Cruise-raket en de neutronenbom, die 
de internationale veiligheid op het spel zetten. Onmiddellijk na de 
Tweede Wereldoorlog al trachtten de Verenigde Staten atoom
chantage te plegen, maar het feit dat de Sowjet-Unie het atoom
monopolie van de imperialisten doorbrak, heeft dit sinistere spel 
doorkruist. 
Moeizame en hardnekkige strijd kan voor de toekomst een oorlog 
verhinderen en dwingt de imperialisten tot de afsluiting van 
verdragen die de veiligheid en ontspanning ten goede komen, zoals 
het Akkoord van Helsinki dat de grenzen van na de Tweede 
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Wereldoorlog vastlegt en afspraken behelst voor samenwerking op 
tal van terreinen. Natuurlijk: op verdragen kan men niet blind 
varen, maar het Akkoord van Helsinki bevat een uitgewerkt 
program voor de integrale verwezenlijking waarvan de vrede
lievende mensen in alle landen zich moeten inspannen. 
Het is de Oktoberrevolutie geweest die het onmogelijk maakte dat 
zich in de Sowjet-Unie zoiets kon ontwikkelen als een militair
industrieel complex, er bevindt zich daar geen autonome, maar be
wapening drijvende maatschappelijke kracht zoals in kapitalistische 
verhoudingen het geval is. Dit is de fundamentele verklaring voor 
de consistente vredespolitiek van de Sowjet-Unie. 
In zijn rede voor het laatst gehouden congres van de CPSU ver
klaarde haar algemeen secretaris L. I. Breznjew: 'Wij zijn absolute 
tegenstanders zowel van een verdeling van de wereld in tegenover 
elkaar staande militaire blokken als van de bewapeningswedloop.' 
Tegelijkertijd is de bewapening - het reusachtige beslag daarvan 
op de produktiekrachten, de grondstoffen en financiële en weten
schappelijke middelen - een ontzaglijke rem op de snelle en vrije 
opbloei waaraan de werkende mensen in de Sowjet-Unie zestig jaar 
lang hun beste krachten hebben gewijd. Wanneer van reactionaire 
zijde aanvallen worden gericht op de binnenlandse toestanden in 
het land, koude-oorlogshetze wordt bedreven en de internationale 
spanning wordt opgevoerd, is het steeds van belang van deze 
waarheid zeer goed doordrongen te zijn. 

lil 

Zonder twijfel heeft de socialistische opbouw zich na 1917 in een 
geforceerd tempo voltrokken en dit kon ook niet anders. 
Schrijfster dezes bracht haar eerste bezoek aan de Sowjet-Unie in de 
periode van het eerste vijfjaren-plan. Het ging daarbij om de op
richting van een zware industrie en de uitrusting van de industrie 
en de landbouw met moderne techniek, in het raam van een plan
matige ontwikkeling van de economie. Het vertrekpunt was uiterst 
laag. Een achterlijk land, met wijdverbreid analfabetisme, eeuwen
lang terneergedrukt door lijfeigenschap, grenzeloos absolutisme en 
bureaucratie, moest plotseling de sprong maken. En het had niets 
om op te steunen dan alleen de krachten van het volk en de 
solidariteit uit het buitenland. Wat mij steeds is bijgebleven, is het 
enthousiasme waarmee de mensen de grootste karweien aanpakten, 
de kolossale inspanningen die zij desnoods dag en nacht wilden 
leveren om iets nieuws op te bouwen. Op het platteland maakten 
de houten ploegen, met ossen ervoor gespannen of zelfs door 
vrouwen getrokken, plaats voor tractoren. In Moskou werd bij nacht 
en ontij gegraven aan de metro in die jaren. Tienduizenden namen 
hieraan op hun vrije dag in onbetaalde vrijwilligersploegen deel. Op 
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fabrieken werd intensief gesproken over de aanpak van de 
produktie, en gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om de 
moeilijkheden op het gebied van de grondstoffenvoorzieningen en 
het draaiend houden van de machinerie te overwinnen. Dat is het 
voornaamste wat ik me herinner - naast de moeilijkheden van de 
lange reis, die via Kopenhagen, Stockholm en een Finse haven 
verliep, zonder een cent op zak en bij dertig graden vorst. 
Het waren de jaren waarin de socialistische wedijver tot ontwikke
ling kwam en prachtige voorbeelden liet zien van de socialistische 
arbeid en van nieuwe verhoudingen tot de arbeid. De opbouw van 
een modern en sterk land was een gigantische taak in de' moeilijkste 
omstandigheden en onder directe buitenlandse bedreiging. Wat 
tegelijkertijd een diepe uitwerking heeft gehad op de methoden 
van uitoefening van de staatsmacht in de concrete, Specifiek
Russische situaties. Er kwam een strikte centralisatie tot stand, waar
bij niet alleen bureaucratische methoden bleven voortbestaan doch 
ook de democratische vormen, die er geen traditie hadden, onvol
doende tot ontplooiing kwamen. 
Het zou zelfbedrog zijn, als we zouden ontkennen dat vaak- toen 
zowel als nu - tal van zaken anders zijn gelopen dan je zou 
hebben gehoopt of verlangd. Maar dat komt door een gebrek aan 
inzicht. De geschiedenis kent geen automatisme, ook niet na een 
socialistische revolutie. In de loop der jaren zijn door tegenslagen 
en moeilijkheden in de Sowjet-Unie en andere socialistische landen 
nogal eens aanhangers van het communisme ontmoedigd geraakt 
omdat zij zich van het eerste socialistische land een utopische 
voorstelling hadden gemaakt en in hun gedachten een soort heil
staat hadden gevormd. Vanzelfsprekend was het vooral in de koude 
oorlog, met de verbitterde tot aan de rand van oorlog gaande aan
vallen op het socialistische stelsel, evenals thans nog het geval is, 
van grote betekenis om op positieve verworvenheden en resultaten 
boven alles te benadrukken, waardoor bij sommigen een ideaalheel 
kon ontstaan. Toch had Marx er al op gewezen, dat het communis
me niet mag worden beschouwd als 'een ideaal waarnaar de 
werkelijkheid zich te richten heeft', maar als 'de werkeltike be
weging die de huidige toestand opheft'. Het spanningsveld tussen 
het socialistische ideaal en de werkelijkheid is soms niet beseft en 
juist dat kan afbreuk doen aan de noodzakelijke optimistische en 
strijdvaardige benadering van de problemen die zich in de werkelijk
heid voordoen en die door het volk van de Sowjet-Unie onder 
leiding van de CPSU met voortvarendheid worden aangepakt. 
Wankelmoedige mensen raken vaak van het ene uiterste in het 
andere, van een ongeremde bewieroking tot het meewerken aan de 
campagne van de klassetegenstander tegen de socialistische landen. 
Toestanden die afwijken van onze opvattingen van het socialisme 
die wij kritiseren, ook nog onopgeloste problemen die voortkomen 
uit de bijzonderheden van het ontstaan van de Sowjet-staat, 
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kunnen de grootheid van de Oktoberrevolutie en de betekenis van 
de Sowjet-Unie niet aantasten. Nogmaals: marxisten-leninisten 
gaan altijd uit van de werkelijke beweging. 
Het is dan ook in een beschouwing over zestig jaar Oktober
revolutie van groot belang, te onderstrepen dat deze zowel 
a/gemene als bijzondere kenmerken had. Onmiddellijk na de 
revolutie al verklaarde Lenin dat deze aan alle volkeren iets toont 
uit hun onvermijdelijke toekomst, en wel iets ongemeen 
essentieels, en dat zij enige grondtrekken vertoont van inter
nationale betekenis. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de 
leidende rol van de arbeidersklasse (waarvan de samenstelling 
sindsdien enorm is verbreed en gedifferentieerd), aan de noodzaak 
van een bondgenootschap tussen de arbeiders en andere uitgebuite 
bevolkingsgroepen, aan de noodzaak van een partij die in staat is 
een historisch initiatief te nemen. Maar ook Lenin waarschuwde al 
tegen het idee dat hiermee een model zou zijn geschapen, dat 
overal zou moeten worden nagevolgd. 
Zo schreef hij:· 'Iedere marxist, ja iedereen, die een algemene 
kennis van de moderne wetenschap bezit, zou, wanneer men hem 
de vraag zou stellen of het waarschijnlijk is dat de overgang van de 
verschillende kapitalistische landen naar de dictatuur van het 
proletariaat langs een identieke of harmonisch evenredige weg zal 
verlopen, op deze vraag ongetwijfeld een ontkennend antwoord 
geven. Er zijn in de wereld van het kapitalisme nog nooit gelijk
matigheid, harmonie of evenredigheid geweest en die konden er 
ook nooit zijn. Elk land heeft nu eens het ene, dan weer het andere 
aspect of kenmerk, nu eens de ene, dan weer de andere groep van 
eigenschappen van het kapitalisme en van de arbeidersbeweging op 
meer of minder sterke wijze tot ontwikkeling gebracht. Het ont
wikkelingsproces is ongelijkmatig geweest.' 
en: 
'Ik heb al bij meer dan één gelegenheid gezegd, dat het voor de 
Russen gemakkelijker was dan voor de vooraanstaande landen om 
de grote proletarische revolutie te beginnen, maar dat het 
moeilijker voor hen zal zijn haar voort te zetten en haar naar de. 
definitieve overwinning te voeren in de zin van de volledige 
organisatie van de socialistische maatschappij.' 

IV 

In de daarop volgende jaren leverden de massa's in het nieuwe 
Sowjet-land het bewijs dat het mogelijk is in één land het 
socialisme op te bouwen, dat de staat van arbeiders en boeren geen 
utopie was, maar van theorie tot revolutionaire praktijk was ge
worden. Zij stonden daarin echter niet alleen. De Oktober
revolutie, die in de algemene crisis van het kapitalistische wereld
stelsel inluidde, vond een enorme weerklank bij alle onderdrukten, 
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vooral bij de arbeiders in de kapitalistische landen en bij de boeren
massa's van het oosten. 
De revolutie werd niet alleen met grote geestdrift begroet, maar 
ook terstond beschouwd als een verworvenheid van de gehele inter
nationale arbeidersbeweging, die met alle middelen moet worden 
beschermd en ondersteund. Treffend werd dit in praktijk gebracht 
in de periode van de interventie-oorlog die de verschillende 
kapitalistische mogendheden ontketenden. De arbeidersklasse 
bestreed deze interventiepolitiek door de bourgeoisie in het eigen 
land aan te klagen, stakingen tegen wapentransporten door te 
voeren, voedsel in te zamelen voor de hongerenden in het verre 
Rusland. Oe verdediging van de Oktoberrevolutie werd overal een 
van de belangrijkste parolen in de klassestrijd. Lenin onderstreepte, 
dat zonder de internationale solidariteit de Sowjet-macht geen 
stand had kunnen houden. 
Ook in Nederland braken stakingen uit toen onze havens door de 
Entente-landen met toestemming van de regering in Den Haag 
werden gebruikt voor wapentransporten ten behoeve van de contra
revolutie. Voor het eerst in zijn geschiedenis kende ons land toen 
stakingen die internationale solidariteit als inzet hadden, en die 
gepaard gingen met demonstraties voor de eigen eisen van de 
werkers. Zoals in alle kapitalistische landen was ook de Nederlandse 
bezitters de schrik om het hart geslagen door de gebuertenissen in 
Rusland. Een directe uitwerking van deze 'bibberperiode', zoals de 
communisten het noemden, was dat een aantal eisen waarvoor de 
arbeidersbeweging tientallen jaren hardnekkig had gestreden, als 
bij toverslag werden ingewilligd: het algemeen kiesrecht voor 
mannen en vrouwen werd veroverd, de acht-uren-dag ingevoerd, de 
leeftijd voor de ouderdomspensioenen werd verlaagd en de uit
keringen gingen omhoog. Ook op andere gebieden - woning
bouw, sociale wetgeving, lonen - konden de werkers in ons land 
belangrijke resultaten afdwingen door gebruik te maken van de 
internationale omstandigheden, die door de Oktoberrevolutie zo 
ingrijpend waren veranderd. 
In nog een ander opzicht had de Nederlandse bourgeoisie de angst 
te pakken gekregen. Het nieuws van de Russische revolutie - het 
uitbreken van Rusland uit het imperialistische systeem en de 
slechting van de volkerengevangenis die het tsarisme had geschapen 
door de onderdrukking van tientallen naties - verbreidde zich als 
een wekroep onder de volkeren die onder het juk van het 
kolonialisme zuchtten. In Azië brak een grote revolutionaire 
opleving baan en in de kantoren van de koloniale handelshuizen in 
Amsterdam en Rotterdam constateerde men met woede het ont
waken van 'Indië', waar in 1921 de PKI werd opgericht. Zij 
behoort tot de oudste communistische partijen in Azië met de CP 
van China: 'De salvo's van de Oktoberrevolutie brachten ons het 
marxisme', verklaarde Mao Tse-toeng. Het communisme was een 
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wereld-omvattende beweging geworden, zoals bleek uit de deel
name van het op initiatief van Lenin bijeengeroepen congres van de 
derde, de communistische, Internationale in Moskou. Sinds de 
Oktoberrevolutie heeft de revolutionaire opmars zich in steeds 
wisselende, steeds nieuwe vormen voortgezet en iedere overwinning 
in deze opmars - het ontstaan van het socialistische gemenebest 
uit de strijd tegen het fascisme, de zege van de Chinese revolutie, 
de succesvolle vrijheidsstrijd van de volken in Indochina en Korea, 
de bevrijding van Cuba - is ook een nieuwe krachtbron voor alle 
strijders voor vooruitgang, vrede en socialisme, die hun uiteen
lopende wegen in de strijd voor het socialisme moeten zoeken en 
daarbij zoveel mogelijk gemeenschappelijk moeten optreden. 
Het uitgangspunt daarbij is het revolutionaire marxisme, dat met 
de overwinning van de Oktoberrevolutie in de praktijk de ideeën 
van het reformisme weerlegde. 
In de zestig jaren die sinds de Oktoberrevolutie zijn verstreken, is 
keer op keer aangetoond dat de rechtse sociaal-democratie niet bij 
machte is een socialistisch alternatief tegen de reactie te bieden. 
Haar politiek vàn aanpassing aan de eisen van het wapenkapitaal -
die in de Eerste Wereldoorlog het breukpunt vormde tussen 
revolutionair marxisme en reformisme - en van het tot 'stabiel' en 
'eeuwig' verklaren van de kapitalistische verhoudingen, heeft 
schipbreuk geleden. Vooral de huidige crisis vanhet moderne 
kapitalisme toont dat de weg van de aanpassing in een slop is ge
raakt en de werkers opzadelt met de gevolgen van het feit, dat het 
kapitalisme niet in staat en bereid is de gemeenschap te laten 
profiteren van de grote mogelijkheden van de moderne techniek en 
cultuur. Wanneer thans ook binnen de sociaal-democratie wordt 
geklaagd over de almacht van de multi-nationals, de absurditeit 
van de bewapening en de verspilling van energie en talent in de 
huidige maatschappij, bevestigt dit slechts de juistheid van de 
marxistische opvattingen. Wij communisten hebben geen pasklare 
oplossingen bij de hand, doch weten zeker dat het overwicht in de 
maatschappij van een handvol grote concerns moet worden ge
broken om vooruitstrevende en democratische uitwegen te vinden. 
Daarvoor is eensgezind optreden van de arbeidersbewging een ver
eiste: de arbeidersbeweging die historische initiatieven moet nemen 
en zich daarbij altijd ook door de Oktoberrevolutie zal laten 
inspireren. 

ANNIE VAN OMMEREN-A VERINK 
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V oor een nieuwe coalitie 

De maanden achter ons waren zeer geladen. 
Progressieve mensen wisten zich in de afgelopen tijd voor ernstige 
ontwikkelingen gesteld. Zonder twijfel zal dat ook zijn schaduwen 
verder vooruit werpen. 
Er was een verkiezingsuitslag waarvan wij van mening zijn, dat die 
een volkomen vervalst beeld van de politieke verhoudingen in ons 
land gaf.· Dit gebeurde op 25 mei, maar steeds meer wordt 
duidelijk wat de gevolgen zijn van deze gang van zaken. 
De verkiezingsuitslag die onder de meest bizarre omstandigheden 
tot stand kwam - waarover nu het zwijgen wordt be~ard - is tot 
startpunt gemaakt van een mateloze aanval op de posities van de 
werkers. Ze .is gevolgd door een slepende kabinetsformatie waarbij 
alle beloften over oplossing van de werkloosheid en over optreden 
tegen Van Agt van de kaart werden geveegd. 
Den Uyl won tien zetels, maar hij misbruikte deze zetelwinst om 
de oude koers van samengaan met en bukken voor Van Agt voon te 
zetten, erger nog dan de jaren voordien,- dat is zoals tegenwoordig 
wel heet, 'oneigenlijk gebruik' van zetelwinst. 
Dan was er de ernstige terugslag van onze partij met de ver
kiezingen. Deze noodzaakte ons tot een scherp onderzoek en 
discussie in de partij over de oorzaken - daar zijn we nog mee 
bezig. 
Gepaard daaraan werd de aanval ingezet op onze partij. Wij 
moesten daarbij optreden tegen negatieve, schadelijke en aan onze 
beginselen vreemde opvattingen. Er werd ook gespeculeerd op 
scheuring; tegenstanders hoopten na de verkiezingsuitslag op ver
nietiging van de CPN. 
Voor deze situatie zagen de communisten en de progressieve 
mensen zich geplaatst: 
- een verscherpt optreden van rechts onder leiding van Van Agt; 
- een nog dieper bukken voor deze rechtsen door leiders van de 
PvdA en ook sommige vakbondsleiders; 
- een situatie ook van anti-communisme van het gemeenste soort 

en van pogingen de strijdbare mensen te demoraliseren. 

In deze situatie moesten wij ons oriënteren en ons optreden be
palen. En in deze situatie stellen wij: het heeft nu lang genoeg 
geduurd. Het offensief van de reactie moet gekeerd worden! 
Wij menen dat de tijd is aangebroken om terug te slaan. Om de 
mensen op te roepen het offensief van de reactie tegemoet te 
treden en de actie te organiseren. In deze geest is door onze partij de 
demonstratie op zaterdag 17 september in Den Haag georganiseerd, 
als een klaar, duidelijk en massaal antwoord op de a 1 1 e s e n 
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i e d e r e e n treffende aanval van de allerrijksten: de monopolies 
en wapenkapitaaL 
In die strijd daartegen zullen we de schade die tijdelijk is op
gelopen herstellen. Zó zullen we de krachten in en om onze partij 
verzamelen en de voorbereiding ter hand nemen voor ons 26ste 
partijcongres. 

*** 
Er is dan ook geen enkele reden om terug te deinzen of in de 
schulp te kruipen voor de manipulaties van rechts. Want kijk nu 
naar de kabinetsformatie. Over één ding lijkt eensgezindheid te 
zijn: dat is als het erom gaat de gevolgen van de economische crisis 
af te wentelen op de schouders van de werkers. Hoewel tegelijker
tijd door moet dringen tot de formateurs en informateurs, dat de 
grens is bereikt en al is overschreden. En dat niet verwacht kan 
worden dat de mensen zich dit nog veel langer zullen laten wel
gevallen. Vooral ook niet omdat blijkt dat de crisis zich verscherpt 
-juist in de kringen die in het verleden de regeringsmacht voor 
zich opeisten en dat ook nu weer doen. 
In hun kringen verscherpen zich de tegenstellingen, zoals blijkt uit 
de kabinetsformatie. En dat zal onvermijdelijk verder toenemen, 
juist als gevolg van grote internationale spanningen. Spanningen 
binnen de EEG, binnen de NAVO, spanningen die hun oorsprong 
vinden in de strijd om de macht. 
Daar waar de PvdA, het CDA, D'66, maar ook en vooral de VVD, 
zich zo onderworpen hebben aan de EEG en NAVO, daar zullen ze 
ook de gevolgen ondervinden van die jungle van multinationals, 
banken en wapenkapitaal en hun strijd om de macht. En de ver
kiezingen hebben aan deze onrwikkeling niets veranderd. U her
innert zich nog het geweld waarmee de drie sterke mannen werden 
gepresenteerd. Nederland moest en zou driestromenland worden. 
Dat zou pas leiden tot helderheid, tot stabiliteit. Hier werd dè 
oplossing voor alle misère in het Nederlandse parlementaire en 
politieke leven geboden. 
En wat is de feitelijke uitkomst geweest? 
Het leidde tot niets: geen helderheid, geen stabiliteit. 
Toch heeft het radio- en tv-geweld op dit thema een diep spoor 
achtergelaten. Een spoor dat onduldbaar is en zo snel mogelijk uit
gewist moet worden. 
Want wel werden alle krachten ingezet om hen die zich baseerden 
op de belangen van de mensen - in de eerste plaats de CPN -
hun parlementaire positie te ontnemen, in ieder geval aan te 
tasten. Want een stroming die zich oriënteert op de massa, op de 
verdediging van haar belangen, die hoort niet thuis in drie
stromenland en in het daaraan aangepaste parlement - laat staan 
in een regering. Alle middelen, tot in de sfeer van de terreur aan 
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toe, werden door rechts aangegrepen om zijn ideeën door te 
drammen. We hebben daar al eerder ons oordeel over gegeven. 
Maar wie de zaak achteraf nog eens terug overziet, moet tot de 
conclusie komen dat wat nu geschiedt eigenlijk onderdeel is van een 
allang voorbereid achterbaks geknoei en gecomplotteer. We zullen 
dat ook nog veel verder moeten onderzoeken. 

*** 
De toestand overziend moeten we tot de conclusie komen dat ook 
de kabinetscrisis vlak voor de verkiezingen in dit geknoei en ge
complotteer een rol heeft gespeeld. Dat het niet over de grond
politiek ging is nu wel duidelijk. Want het bleek dat daarover juist 
heel snel bij de huidige kabinetsformatie overeenstemming 
mogelijk was tussen Den Uyl en Van Agt. 
Maar wat toen wèl gebeurde was dat 
- Den Uyl zich in schijn distancieerde van het het onder zijn ver

antwoordelijkheid gevoerde regeringsbeleid; 
- de schijn werd gewekt dat Den Uyl achter de vakbeweging en 

de eisen van de mensen zou staan; 
- de schijn werd gewekt dat er over deze vraagstukken een tegen-

stelling tussen Den Uyl en Van Agt zou bestaan. 
Dat dit niet waar is blijkt nu overduidelijk - gezien het tot stand 
komen van een sociale overeenkomst. Maar het was ook tijdens de 
kabinetscrisis niet waar. 
Toen ook al - nog vóór de verkiezingen in mei - stemden Van 
der Stoel en Den Uyl in op de NAVO-conferentie met verhoging 
van de bewapening en met de plannen van Carter. Den Uyl sprak 
toen over de noodzaak van 'een geloofwaardig afschrikwekkend en 
defensief vermogen' van de NAVO. 
Geen verschil van mening dus daarover met Van Agt en Luns. Dus 
toen al werden- soms in het geheim, dan weer in inmiddels ver
zwegen verklaringen - de voorbereidingen getroffen voor wat nu 
gaande is. De zogenaamde kabinetscrisis werd door de voon
regerende Van Agt gebruikt om de duimschroeven nog meer aan te 
draaien. Want in het voorjaar al eisten Lubbers en Boersma dat 
lonen en sociale voorzieningen extra zouden worden aangepakt en 
verlangde het CDA volledige capitulatie inzake de abonus. Op 
beide punten zijn zij op hun wenken bediend. Zo lagen de 
kaarten. En in deze sfeer werd alles gericht op het terugdringen van 
de parlementaire positie van de CPN, maar ook van anderen die 
een andere koers wensten en daarbij wilden samengaan met de 
CPN. In deze sfeer ook werd D'66 als hulpkracht voor het CDA 
omhoog geopiniepeild. 
Het is nodig dit alles nog eens de revue te laten passeren, verder te 
onderzoeken, ook als we spreken over ons eigen werk en optreden. 
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Omdat het duidelijk maakt hoezeer we waakzaam moeten zijn tegen 
de praktijken van rechts en de machten die daarachter staan, de 
multi-nationals en de banken, en hoezeer we onszelf en de werkers 
moeten beschermen tegen verrassing en illusie. 

*** 
Nu zijn we dan getuige van gesjacher en gepoker bij de kabinets
formatie. We kunnen nu zo langzamerhand de balans opmaken, wat 
er uit het stinkende moeras van driestromenland tevoorschijn 
komt. 
De inkomens zullen voor jaren bevroren worden - zoals Ien van 
den Heuvel zegt, nu ook de lagere - en de winsten als voorwaarde 
voor maatschappelijke 'gezondheid' worden opgefokt. 
Wat zit hier achter? Dat is de redenering: door winst meer werk. 
Ook vakbondsbestuurders hebben dit de laatst tijd aangevoerd. Wij 
hebben altijd gezegd dat dit nergens op slaat, omdat de winsten 
gebruikt zullen worden voor produktiesystemen waarbij met 
minder mensen nog meer verdiend zal worden. En bovendien 
omdat een enorme expon van kapitaal plaatsvindt - kapitaal 
verdiend uit arbeid hier verricht. 
Juist deze dagen wordt bewezen dat de leus 'door winst meer werk' 
een leugen is, door de ontslaggolf die bij de banken is aan
gekondigd. De banken immers hebben enorme winsten geboekt, 
ze barsten van het geld. En juist z~i komen nu met plannen om 
duizenden werknemers de straat op te schoppen. 
De werkelijkheid blijkt dus te zijn, zoals de CPN ook steeds gesteld 
heeft: hoe groter de winst voor banken en grote ondernemers -
hoe groter de uitbuiting - hoe meer werklozen. Daarom is de 
strijd voor werk, voor behoud van arbeidsplaatsen, geen zaak van 
loonbeperking, van afzien van looneisen - maar van strijd tegen 
ontslagen, tegen bedrijfssluitingen. 
En deze strijd is juist hier in Amsterdam zo noodzakelijk tegen de 
dreigende aftakeling van de werkgelegenheid in de scheepsbouw, 
bij de NDSM en elders. 
Communisten hebben de kop genomen met de vorming van actie
comités en zich daarmee de woede van enkele vakbondsbestuurders 
op de hals gehaald. Die blijken alleen maar diensten te willen 
bewijzen aan het geknoei van Den Uyl en Van Agt en vinden dat 
de mensen in de bedrijven en de vakbeweging maar moeten af
wachten. Maar er is al te lang afgewacht. En wat gebeun nu? De 
ene bedrijfssluiting na de andere vindt plaats, ook hier in Amster
dam. 
Verder afwachten speelt uiteindelijk alleen de slopers van de 
scheepsbouw in de kaart. Datzelfde geldt voor de anti-communis
tische uitvallen, juist daar waar communisten het initiatief nemen 
tot eenheid van georganiseerden en ongeorganiseerden voor werk. 
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En ze moeten dan ook terwille van de duizenden die werk vinden 
in deze belangrijke bedrijfstak bestreden worden. 
Wat is er nog meer? Een V AD. 
Daarover is genoeg gezegd: dit is een plan om de vakbeweging te 
ketenen aan het regeringsbeleid - waarbij een lokaas wordt voor
gehouden waar zelfs een hyena niets van zou willen weten. 
De formatie laat ook zien, dat in ons stelsel van sociale voor
zieningen niets 'vanzelfsprekend' is. Na de aanvallen op de prijs
compensatie, op de voorzieningen voor bejaarden, op de WAO en 
de kinderbijslag, is nu door Den Uyl en Van Agt een systeem 
bedacht van controle tegen zogenaamd misbruik. Ouderen her
inneren zich de zgn. Crisis Controlediensten. Mertens zegt: die 
kant gaat het niet op. Maar we mogen daar geen enkele iluusie over 
hebben. 

*** 
En zo gaat gaat het verder over de hele linie met de kabinets
formatie. Aanvallen op het onderwijs, op de gezondheidszorg, op 
de studenten. Aanvallen op de gemeenten en inschakelen van de 
gemeenten voor doorvoering van de regeringspolitiek door 
verhoging van tarieven en belastingen. 
Zo zitten de heren kabinetsformateurs en informateurs nu 
maandenlang te pokeren - met als inzet de belangen van de 
mensen; zaken waarvoor actie gevoerd is. 
Er zijn geen baaldagen genoeg te vinden om dit te verwerken. Maar 
de werkloosheid stijgt verder. Vergoelijkend wordt gezegd: door de 
schoolverlaters, alsof het een soort seizoensinvloed betreft die nu 
eenmaal genomen moet worden, alsof het om rode kool gaat die 
doorgedraaid moet worden. 
De bewapening stijgt in absolute cijfers, en beheerst het hele 
economische leven, oefent een verlammende invloed uit. 
Naar de banken, de multinationals, worden enorme bedragen ge
schoven. Hun 'gezondheid' - hun winsten - zijn boven alles 
verheven. Zij moeten kost was kost naar de mond gepraat worden 
en naar de ogen gekeken. 
Maar hun macht, hun winst, hun'gezondheid'is parasitair: het gaat 
op kosten van een werkelijk gezonder ontwikkeling van de 
economie, het gaat op kosten van de nationale belangen. 

*** 
Wij communisten vinden dat dit lang genoeg geduurd heeft. 
Vooral ook omdat, met alle vertoon van krachtpatserij, ze toch niet 
in staat zijn bij de kabinetsformatie ook maar enige oplossing te 
bieden voor welk probleem dan ook. 
En tegen hen die het geknoei rond de formatie verdedigen met 'er 
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is geen alternatief' en zich daarvoor weer beroepen op de ver
kiezingsuitslag, zeggen wij: Wij aanvaarden de verkiezingsuitslag 
van mei niet als maatstaf voor de politieke verhoudingen in ons 
land. Wij aanvaarden niet dat met deze verkiezingsuitslag wordt 
ontkend dat er een stroming is die anders wil. Want die stroming 
heeft zich de afgelopen maanden gemanifesteerd in acties: in 
bedrijven, voor verdediging van het levenspeil, in onderwijs, 
welzijnszorg, onder studenten, onder vrouwen tegen het on
democratisch optreden van Van Agt rond de abortus, onder werk
loze arbeiders. Dat de 'Rooie Vrouwen' van de PvdA zich op het 
laatste moment op bevel van de PvdA-leiding hebben terug
getrokken van de demonstratie die het comité Wij Vrouwen Eisen 
organiseerde tegen het gesjacher met de vrouwenrechten in de 
formatie-onderhandelingen van PvdA en CDA, en voor een goede 
abortusregeling - omdat Van Agt niet gekritiseerd maar enkel 
bejubeld mag worden - is een reden temeer om massaal de strijd 
te organiseren. Die stroming zal aan kracht winnen en is niet af
hankelijk van manipulaties rond verkiezingscampagnes. Zij mogen 
zich niet laten verlammen en van tafel laten vegen. Het belang
rijkste wapen is nu buitenparlementaire actie: tegen hen ook die 
het parlement willen uithollen, die de door de omstandigheden ver
wrongen verkiezingsuitslag en de neerslag daarvan in het parlement 
nu willen gebruiken om hun aanvallen op de werkers te doen. 
In die actie moeten zich allen verenigen, samengaan,· samen 
strijden, in actiecomités. Zij moeten tegenover het samengaan van 
Den Uyl en Van Agt een coalitie aangaan: een coalitie van strijd en 
actie tegen rechts. En zij moeten zich daarbij nu al presenteren als 
een toekomstige regeringscoalitie die zich na nieuwe verl9ezingen 
- die onvermijdelijk zijn, gezien de wankele uitkomst van de 
formatie - ook als zodanig zal aandienen. Dat kan en moet nu 
gebeuren. 
Dit moet zorgvuldig en in alle ernst worden voorbereid. In de 
eerste plaats door communisten, maar wij doen tegelijk een beroep 
op allen, socialisten en anderen, die balen bij de huidige gang van 
zaken. Wij zeggen tegen hen: keer je niet alleen af van wat weerzin 
wekt. Maar verenig je met andere democraten en vredesstrijders 
voor gemeenschappelijke doelen. 
Daarvoor is ook de demonstratie van 17 september in Den Haag 
van zo'n groot belang. 

*** 
Buiten de zaken in eigen land die om optreden en actie vragen zijn 
er ook de grote internationale zaken van oorlog en vrede, waarvan 
één van de allerbelangrijkste is die van de neutronenbom en de 
plannen tot aanmaak daarvan door de VS. 
Inmiddels is daartegen actie in ons land gestart. Dit heeft grote 

209 



weerklank gevonden. En terecht: want als de plannen doorgaan, 
dan is er een aanzet tot een nieuwe atoombewapeningswedloop 
gemaakt, waarbij ook Nederland als NAVO-lid meegesleurd dreigt 
te worden. 
Bij zo'n nieuwe bewapeningswedloop hoon anti-communisme en 
anti-Sowjetisme, hoort herleving van de tijden die we kennen uit 
de koude oorlog. 
We hebben de meest onwaarschijnlijke verdediging gehoord van 
deze neutronenbom: 
- Hij zou humaner zijn, omdat de schade beperkt zou blijven. 
Gebouwen blijven overeind, mensen slechts worden uitgeroeid. En 
dat praat over mensenrechten! 
- Het zou een wapen zijn om de atoomoorlog te voorkomen. 
- Het zou helemaal niet de bedoeling zijn de neutronenbom te 
gebruiken. Immers de NAVO heeft alleen maar de beste be
doelingen en het beste met de mensen voor. 
En dat is dan de leugen: 
De NAVO is een agressief bondgenootschap, waarin Amerika en 
West-Duitsland de dienst uitmaken. Zij maken geen wapens om ze 
niet te gebruiken. 
Als zij het atoomwapen na de wereldoorlog niet hebben ingezet, is 
dit te danken aan de massa-actie tegen de atoombom, alsmede aan 
de veranderde krachtsverhoudingen in de wereld. De socialistische 
landen hebben het atoommonopolie doorbroken en zo de atoom
chantage doen mislukken. 
Maar de VS en de NAVO leggen zich daarbij niet neer, gezien de 
aanzet tot de nieuwe atoombewapeningswedloop met de neutro
nenbom. Daarom is dit in handen van de NAVO-generaals en van 
Pentagon-lieden een uiterst gevaarlijk wapen. Laten we daar geen 
illusies over hebben. Immers: de NAVO-generaals en de NAVO 
staan en stonden op het standpunt van de 'roll-back', van be
strijding van de socialistische landen te vuur en te zwaard. Ook 
kunnen we geen illusies hebben over de Amerikaanse generaals, na 
Vietnam, Indonesië en Chili. Er kan, na alles wat we weten, 
geen twijfel bestaan over de rol die de NAVO jarenlang als steun 
voor het fascisme in Griekenland, Spanje en Portugal heeft ge
speeld. En evenmin kan er twijfel over bestaan dat de NAVO en de 
bewapeningsmachinerie uiterst rechtse krachten stimuleren in hun 
aanvallen op de democratische rechten van de werkers in de 
NAVO-landen. 
Daarom betekent elke veronachtzaming, elk dulden van een 
nieuwe daad van bewapening - nu met de neutronenbom - extra 
gevaar voor de vrede en veiligheid in Europa en in de wereld. 
Daarom is actie nodig - ook op internationale schaal. Tegenover 
dit dreigende gevaar moeten vooral ook communisten zich inter
nationaal verenigen, welke meningsverschillen er ook zijn. Hier is 
eenheid van actie nodig. 
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De CPN zal zich daarvoor met al haar krachten inzetten. 
Luns staat te stampvoeten bij de acties tegen de neutronenbom. 
Maar Van Agt is van dezelfde club als Luns: van de bewapenaars tot 
alle prijs. Dat moet reden te meer zijn om niet toe te geven, juist 
nu in de PvdA zelf zoveel terechte afkeuring over de aanmaak van 
deN-bom bestaat. Wij zeggen: kijk dubbel uit, want met Van Agt 
haal je Luns en zijn N-bom in huis! 

*** 
Dat zijn de zaken waarvoor we nu staan. 
Na een ernstige terugslag van de CPN na de verkiezingen, die ook 
tegelijkertijd aanleiding is tot een ernstige discussie en onderzoek 
in de partij -ook in een openbare discussie. 
Een enkele in onze partij zegt, onder de indruk vooral van de ver
kiezingsuitslag, en van de reactie van rechts daarop ook in de 
arbeidersbeweging, dat we nu bescheiden moeten zijn. In de 
discussie zeggen zij dat er nu geen initiatieven tot actie genomen 
zouden moeten worden, dat we eerst alles bij onszelf, naar binnen
gericht, zouden moeten onderzoeken. Het is de bescheidenheicis
manie waaraan de PPR nu leidt, gepredikt door Bas de Gaay 
Fortman. 
Wij van onze kant wijzen een dergelijke houding absoluut af. De 
vraag is juist of we in de afgelopen jaren niet te bescheiden zijn 
geweest! Juist toen de communisten vooraan stonden in de strijd op 
bedrijven en kantoren, onder werklozen en studenten, kortom 
overal waar actie was - aarzelde onze partij te lang om haar 
standpunt over een regeringsalternatief en de rol van de commu
nisten daarin duidelijk aan de orde te stellen. Dit, terwijl er juist 
ook in andere kringen over gesproken werd. 
Die aarzeling heeft ruimte geschapen voor anderen, voor Den Uyl 
c.s. en hun manipulaties. 
Wij moeten en zullen dit nu inhalen, terwille van de belangen van 
de werkers. 
Wij hebben alle krachten om dit in te halen, ook al is er een 
tijdelijke contactstoornis met een deel van onze aanhang opge
treden. Er kan immers geen enkele twijfel bestaan aan het ver
trouwen dat communisten in de actie en onze partij onder de massa 
heeft verworven. 
Wij hebben de plicht initiatieven tot actie te nemen, wie zal het 
anders doen? Zij die nu de bescheidenheidsapostel willen uit
hangen bepleiten - gewild of ongewild - capitulatie, het zich 
neerleggen bij een tijdelijke teleurstellende gang van zaken. Maar 
onze partij is en blijft een partij van de actie - van de arbeiders
klasse. Alleen in die actie zal ze, samen met de werkers, haar 
fouten en tekortkomingen bestrijden en zich versterken. 
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Wij weten dat deze opvatting en handelwijze anti-communisten 
een doorn in het oog is. Maar toch zullen wij zo optreden. Ook als 
we de oorzaken - externe en interne - van de verkiezingsuitslag 
onderzoeken. 
Waar onze tegenstanders op gehoopt hadden is zo langzamerhand 
wel duidelijk. Die dachten dat wat in '56, rond Hongarije, mislukt 
was nu wellicht zou kunnen slagen: zij hoopten op scheuring en 
liquidatie van onze partij. Alles schreeuwde het uit: er was 'crisis in 
de CPN'. En Boersma zei: veeg ze nu helemaal van de kaart. 
In die sfeer werd ook geroepen dat de leiding van de CPN zou 
moeten verdwijnen en dat de partij opgesplitst zou moeten worden 
in categorieën: arbeiders - beter en minder betaalden -
studenten, onderwijzers, welzijnswerkers. Waarbij de een tegen de 
ander wordt uitgespeeld, zoals dat in deze kapitalistische maat
schappij gewoonte is te doen. Dit thema speelde ook al lang in 
zulke bladen als Vrij Nederland. Maar dat mag en zal niet ge
beuren in onze communistische partij! De arbeidersbeweging, het 
moderne industrieproletariaat en alles wat zich daarop richt, is door 
de ontwikkeling van het kapitalisme zelf meer verscheiden ge
worden in zijn samenstelling. Maar zij allen hebben één ding 
gemeen: zij worden allen uitgebuit tot op het bot door de onder
nemers en door de regering van die ondernemers. 
Bij alle tekortkomingen van onze partij is dit het goede: dat juist 
de besten uit de strijd daartegen in onze partij zijn opgenomen. 
Dat zal voor de toekomst van onze partij van beslissende betekenis 
blijken te zijn. 
De anti-communisten maken daarom opnieuw een misrekening. Ze 
zijn zich daarvan ook bewust geworden. Want weken lang stonden 
kranten, radio en TV bol van hun speculaties op scheuring, en 
werden verwachtingen uitgesproken over krachten die van buitenaf 
en van binnenuit werkten. Maar niet zodra bleek dat het panij
bestuur en de hele partij - de kadervergaderingen, de leden
vergaderingen - een eensgezind standpunt innamen, of de hele 
campagne ging als bij toverslag de doofpot in. 
Wat overigens voor ons geen enkele aanleiding mag zijn om de 
waakzaamheid uit het oog te verliezen. 

*** 
Zo gaan we aan de slag, ook als het de voorbereiding van ons 26ste 
congres betreft. En worden stellingen als grondslag daarvan voor
bereid, en we zullen emstig de toestand analyseren en inhalen wat 
aan achterstand is opgelopen. We zullen daarbij alle kennis en 
ervaring die nu in de partij aanwezig is nodig hebben, in een 
kritische discussie, die echter gericht moet zijn op versterking van 
de CPN: 
Elke scheurmakerij, elke handelwijze tegen de beginselen van de 
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partij, wijzen we af. Bovenal zullen we nieuwe initiatieven ont
wikkelen voor actie en verder optreden van de partij voor de be
langen van de werkers, en voor de nationale belangen. 
Wie daarin niet meewil zal overtuigd moeten worden, of anders 
afvallen. We zullen veel nieuwe mensen winnen, zoals al gebleken 
15. 
Wij roepen u op om in deze geest van vastberaden strijdvaardig
heid nu op te treden. We mogen het terrein niet prijsgeven aan 
hen die alleen maar somberheid en ellende voorspellen over 
economie en werkloosheid. Zij hebben trouwens ook niets anders te 
bieden. We mogen ook geen ruimte geven aan de bewapenaars, de 
NAVO-klanten en verheerlijkers van de neutronenbom. 
Wij aanvaarden voor geen prijs deze toekomstvisie. Want ze is niet 
de onze, maar die van een maatschappij die rot en corrupt is, over
woekerd door multinationals en banken. Onze toekomstvisie is een 
andere. Ze is er een van strijd daartegen. Strijd in ons eigen land, 
en op internationale schaal. En die juist daarom zulke grote 
perspectieven heeft als het gaat om de belangen van de werkers, om 
de vrede, om de democratie, om het socialisme. 

*)Bovenstaande is gebaseerd op een rede die door Henk Hoekstra, 
voorzitter van de CPN, op 9 september werd uitgesproken op een 
openbare vergadering van het district Amsterdam van de CPN. 
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Stop deN-bom, 
strijd tegen oorlogsvoorbereiding 

Het voornemen van de in januari aangetreden Amerikaanse 
regering onder leiding van ]immy Carter om over te gaan tot ver
vaardiging van de zgn. neutronenbom, heeft over heel de wereld 
een golf van protest opgeroepen, die nog steeds aanzwelt. 
In ons eigen land is het initiatief 'Stop de Neutronenbom' in niet 
meer dan enkele weken aangegroeid tot een ware massabeweging, 
die zich doet gelden in de meest uiteenlopende groepen in de 
maatschappij - en daarmee tot uiting komt in politieke partijen, 
binnen de kerken, in militaire kringen. 
Soortgelijke ontwikkelingen vinden plaats in andere landen. 
De plannen tot aanmaak van een neutronenbom maken onderdeel 
uit van het steeds duidelijker streven van de Carter-regering, een 
nieuwe bewapeningsronde in te luiden door de uitvoering van 
nieuwe wapensystemen. Eerder was er al het besluit om op grote 
schaal de zgn. Cruise-raket te vervaardigen, en deze buiten de 
overeenkomst over beperking van strategische wapens te houden, 
welke met de Sowjet-Unie gesloten was. 
De doorvretende crisis in het kapitalisme, waarvan de voornaamste 
oorzaak steeds duidelijker blijkt te liggen in door gebrek aan koop
kracht bij de massa's optredende afzetmoeilijkheden, doet het 
grote kapitaal de van ouds bekende weg van de bewapening 
opzoeken. Daarbij gaat de Amerikaanse regering als zaakwaar
nemer van groepen monopolies en banken voorop. Zij wil de 
Amerikaanse dominerende positie bij de internationale wapen
handel en wapenfabricage nog versterken en tracht door het ont
ketenen van een nieuwe wapen-wedloop, weerstrevende 'bond
genoten' onder controle te brengen. 
Maar in deze drijfveer van de bewapeningskaons ligt tegelijkertijd 
de zwakte daarvan. 
De crisis verscherpt de tegenstellingen binnen het kapitalisme, ver
scherpt ook de onwil bij belangrijke delen van de bezitters in 
andere kapitalistische landen, om klakkeloos de door de 
Amerikanen aangegeven koers te volgen. Ook in Amerika zelf 
treden hierover onder de uiteenlopende kapitaalbelangen tegen
stellingen op. 
Deze botsingen worden op hun beun beïnvloed door de anti
oorlogsbeweging onder de massa's- een beweging die groter vorm 
aanneemt, naarmate door het volk wordt aangevoeld dat de 
heersende kringen verdeeld zijn en dat daardoor de kansen op een 
succesvolle strijd toenemen. 
In Nederland, in West-Duitsland en in andere landen kan men 
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waarnemen dat binnen de leidende kapitalistische groepen zelf de 
nieuwe vormen van aanzwengeling der bewapening scherpe con
flicten oproepen, dat deze grote onzekerheid teweeg brengen in de 
regerende kringen en dat daardoor aan de op communistisch 
initiatief ontketende massa-acties een reeël perspectief wordt ge
boden - reëel ook, omdat het een machtige en effectieve bond
genoot vindt in de socialistische landen, die uiterst krachtdadig 
stelling nemen tegen de Amerikaanse voornemens. 
Zowel de gevaren die in de nieuwe wapenwedloop liggen opge
sloten als de mogelijkheid om haar te keren, vormen een stimulans 
om het in produktie nemen van de neutronenbom door de 
regering-Carter te verhinderen. 

'Bruikbaar' A-wapen 

De neutronenbom is een omvorming, een 'modernisering' van het 
atoomwapen. Bij ontploffing van deze bom (door de propagandis
ten wordt verzachtend over een 'granaat' gesproken) zou de radio
actieve uitval beperkt zijn, evenals het ontstaan van zeer grote 
materiële schade in het getroffen gebied. 
Volgens de strategen van het Pentagon is het atoomwapen daarmee 
dus omgevormd tot een 'bruikbaar' (aanvals-)wapen. Geen (?) 
radio-actieve besmetting van eigen troepen en bevolking, geen ver
nietiging van hetgeen veroverd moet worden. Dit effect zou 
worden bereikt door grote precisie bij de lanceringstechniek en het 
uitroeien van mensen met behulp van straling. 
Carter, de man die steeds maar over mensenrechten spreekt, noemt 
het dus een 'humaan' wapen. Maar hij zwijgt erover dat de 
stralingsdood even gruwelijk als langdurig is - en dat die in zijn 
verloop vergelijkbaar is met de uitwerking van chemische en 
bacteriologische wapens, welke wegens hun inhumane werking 
door plechtige internationale verdragen zijn uitgebannen. 

De neutronenbom is waarschijnlijk een kleine waterstofbom. Uit 
Amerikaanse publikaties is bekend, dat men daar al twintig jaar 
bezig is de waterstofbom tot een meer 'bruikbaar' wapen om te 
vormen. Reeds in 1963 vond de eerste geslaagde proef met de 
neutronenbom plaats. De perfectionering daarvan vond voortgang. 
Maar de stilzwijgendheid waarmee dit gebeurde laat overduidelijk 
zien, hoezeer ook binnen de Amerikaanse politieke en militaire top 
belangrijke verschillen van mening bestonden over de vervaardiging 
en invoering. Tegenstander was bijvoorbeeld de beruchte ver
nietiger van Vietnam, MacNamara; deze vreesde terecht de ver
laging van de atoomdrempel, maar hij moet zich ook bewust 
geweest zijn van wat openlijke beslissingen over de N-bom in 
Amerika zelf zouden hebben betekend op een ogenblik, dat de 
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massa-beweging tegen de Vietnam-oorlog het politieke bestel op 
zijn grondvesten deed trillen. 
De reusachtige, vooral met de Vietnam-oorlog samenhangende be
weging voor vrede, de daarmee samenhangende ontspannings
politiek en de overeenkomsten tot beheersing en beperking van 
strategische bewapening tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde 
Staten, dit alles heeft een tijd lang de beslissing over de produktie 
van de neutronenbom tegengehouden. 
Pas onder het regime van Carter, die in de crisis de Amerikaanse 
posities wil versterken en koers zet op een herstel van het sterk aan
gevreten gezag van de USA in de wereld, wordt ruimte gemaakt 
voor de aanmaak van de neutronenbom. Het is tekenend voor de 
verhoudingen waarin dit gebeurde, dat aanvankelijk werd gepoogd 
de beslissing geheim te houden- zoals het eveneens van belang is, 
dat tegenstanders van de N-bom in de Amerikaanse Senaat en 
Amerikaanse kranten de zaak op straat brachten. De scherpe waar
schuwing van de Sowjet-Unie, protesten uit de hele wereld en uit 
Amerika zelf hebben vervolgens Carter gedwongen tot een uitstel 
van de beslissing. Hij bleek niet zo sterk te staan als hij voorgaf. De 
politieke nederlagen die hem daarna zijn toegebracht, zoals het feit 
dat hij gedwongen werd zijn boezemvriend en minister van 
Financiën Lance te ontslaan, hebben stellig betekenis in dit 
verband. 

Het verzet 

Het verzet tegen de N-bom komt voort uit het inzicht dat het 
opnemen daarvan in het wapenarsenaal het oorlogsgevaar vergroot 
en de atoomdrempel verlaagt. Dit zou er toe leiden dat in een 
conflict eerder atoomwapens zouden worden ingezet, met alle ge
volgen van dien. 
Er is nog een ander belangrijk, moreel aspect aan de brede af
wijzing van de neutronenbom. Het wapen past in zijn uitwerking 
precies bij de aard van het imperialisme: het kapitaal is alles, de 
mens is niets. 
De imperialistische oorlog is een veroveringsoorlog, een vorm van 
roofmoord op grote schaal. Nog beter dan de napalm- en frag
mentatiebommen die in Vietnam werden gebruikt - maar die het 
verzet van de Vietnamezen niet konen neerslaan en dat van de 
wereldbevolking aanbliezen- benadertdeN-bom het 'ideaal' van 
imperialistisch roofwapen, d.w.z. een wapen dat er op gericht is de 
mens te vernietigen om zich zijn bezit toe te eigenen. 
Zoals in het begin van deze beschouwing al werd gezegd, moet de 
invoering vandeN-bom de sleutel vormen voor het ontketenen van 
een nieuwe bewapeningsgolf. Ze is gericht op plundering en de 
bijbehorende intimidatie van de volkeren, ze houdt een ver
scherping van de atoomchantage tegen de socialistische landen in. 
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Dat gaat gepaard met het weer aanwakkeren van de koude oorlog, 
met anti-communisme en anti-Sowjet-politiek. Daarbij koersen de 
meest agressieve kringen in Pentagon en NAVO op een hervatting 
van de stukgelopen 'roll back' -politiek van Dulles, gericht op 
herstel van het kapitalisme in Oost-Europa, en op het roekeloze 
'langs de rand van de atoomoorlog gaan' dat daarbij hoort. De 
reactie van de Sowjet-Unie, van de andere socialistische landen en 
van de massabeweging tegendeN-bom kan hen die op deze wijze 
de wereldvrede in gevaar brengen geen enkele twijfel overlaten dat 
dit spel-met-vuur op ijdele speculatie en op grove misrekening 
berust. 
Dat geldt ook voor die naar atoomwapens snakkende kringen in 
West-Duitsland, die in de N-bom een atoomwapen zien, dat ge
schikt is voor hun revanchistische doelen. 
In de Springer-pers werd reeds met veel ophef vastgesteld dat bij 
het gebruik van de neutronenbom Dresden, op het grondgebied 
van de DDR, dat in de Tweede Wereldoorlog door Engels
Amerikaanse bombardementen geheel vernietigd werd, gespaard 
zou kunnen blijven... Sommigen daar speculeren nauwelijks 
verhuld over de mogelijkheden, die opgesloten liggen in het feit 
dat het Pentagon opslag van neutronenbommen op Westduits 
grondgebied voorziet. 
Maar het is typerend voor de tegenstellingen die door Carters 
plannen worden opgeroepen, dat juist anderen in West-Duitsland 
minder hoopvol gestemd zijn over oostwaartse veroveringsplannen 
en het zelfmoord-karakter van deze revanche-dromen blijken te 
onderkennen. 
Dat wordt in de hand gewerkt door in de NAVO opgedoken 
'strategie' -denkbeelden, waarbij de neutronenbom al bij het eerste 
begin van verzetshandelingen massaal zou worden ingezet. Volgens 
generaal-majoor Van Meyenfeldt van de Koninklijke Landmacht is 
de consequentie van een dergelijke strategie - zo schrijft hij in 
Trouw - dat aan de militaire commandanten reeds in vredestijd de 
bevoegdheid zou worden gegeven, het wapen in te zetten. In de 
praktijk zou dat kunnen leiden tot beslissingsbevoegdheid van 
Duitse generaals over het gebruik van atoomwapens. 
En dit nu is een vooruitzicht dat buiten West-Duitsland, maar ook 
bij grote groepen in dat land zelf, het verzet tegen de neutronen
bom nog zal doen toenemen. 

Druk vergroten 

De nieuwe bewapeningsgolf waartoe de NAVO-landen overgaan en 
waarin de plannen tot invoering van de neutronenbom een kern
functie vervullen, verscherpt reeds nu de internationale ver
houdingen. 
Het is een ontwikkeling die rechtstreeks ingaat tegen de akkoorden 
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van Helsinki en tegen alles wat bereikt werd op het punt van 
ontspanning en wapenbeperking. 
Ze heeft ook haar uitwerking op de binnenlandse verhoudingen in 
de kapitalistische landen, omdat het doel is vergrote uitplundering 
van het volk - en dus intimidatie en terugdringen van de 
arbeidersbeweging en andere vooruitstrevende krachten, die de 
tegenstanders zijn van deze hervatting der koude oorlogspolitiek. 
Het samenbrengen van deze krachten is daarom een eerste vereiste, 
wa~bij de strijd tegen de neutronenbom nu centraal staat. 
Inzet van de strijd is het veilig stellen van de vrede, het afdwingen 
van vreedzaam naast elkaar bestaan van staten met verschillende 
sociale systemen - en dus ook de verdediging van de nationale 
zelfstandigheid, van de democratie en van het levenspeil der be
volking. 
De noodzaak van deze strijd in Nederland blijkt met de dag 
duidelijker. 
Destijds zijn door het leger de zgn. Lance-raketten aangeschaft. De 
ongerustheid die hierover bestond werd bezworen met de ver
klaring, dat de raketten slechts voor conventionele ladingen ge
bruikt zouden worden. 
Thans echter is, in de begroting van het demissionaire kabinet-Den 
Uyl, door de PvdA-minister Steroerdink aangekondigd dat de 
Lance gebruikt zal worden voor atoomtaken. Een aanwijzing, dat in 
het diepste geheim door Den Uyl, Steroerdink en anderen reeds 
een stap in de richting van het accepteren van de N-bom is gezet; 
want juist voor deze Lance-raketten worden de neutronen-koppen 
gemaakt. Deze heimelijke stap naar een volledige capitulatie voor 
Carters neutronen-chantage wordt ook op andere wijze bevestigd. 
Volgens berichten in de buitenlandse pers zouden de NAVO
regeringen al akkoord zijn gegaan met de opslag van N-bommen 
op hun grondgebied. 
Weliswaar liet Steroerdink op 15 juli weten dat de Nederlandse 
regering nog niet over voldoende gegevens beschikte voor een af
gerond oordeel, maar gezien bovenstaande feiten is het gevaar 
groot dat ons volk straks voor voldongen feiten wordt gesteld. Ook 
de opslag van atoomwapens op Volkel, Soesterberg en elders heeft 
destijds in het diepste geheim plaatsgevonden en werd eerst door 
een communistische interpellatie in het parlement feitelijk bekend. 
Wat nodig is, zoals blijkt uit de brede massa-actie die zich in 
Nederland ontwikkelt, is afwijzing van de neutronenbom. 
De druk is al groot, ze moet met de dag verzwaard worden totdat 
Nederlandse regeerders zich ondubbelzinnig in deze geest uit
spreken, alle woede-geschreeuw van Luns ten spijt. 
Aan de communisten de taak om, zoals zij vanaf het begin hebben 
gedaan, hierin vooraan te staan. 

ANDRÉ DE LEEUW 
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Naareen 
historisch-materialistische 

literatumwetenschap; het project 
'Lof der Zee-vaert' 

' ... de Grootvorst vande winden, ( = God) 
Om 't menschelijck geslacht door liefde te verbinden, 
Elck land te maeyen gaf een sondedingen oest, 

( = een voor dat land specifieke oogst) 
Op datter geenig rijck door oorloogh werd verwoest, 
Als elck om zijn gebreck, een nootdruft af te weeren, 
Verstond hoe qualijck hy sijn nabuur mocht ontbeeren, 
En dat 't een landschap was tot' s anderen gerijf: 
Gelijck een yeder lid, oock 't minste, 't gantse lijf 
Met dienst te stade komt ... ' 1) 

Vondels gedicht 'Het Lof der Zee-vaert', waarin deze passage voor
komt, werd gepubliceerd in 1623. Juist in die tijd bestond er bij 
een belangrijk deel van de Hollandse kooplieden een sterke 
oppositie tegen de 'havikken' -politiek, die door Jan Pietersz Coen 
in Indië werd gevoerd ten opzichte van de inlanders, en ten 
opzichte van de Engelsen die daar óók handel wilden drijven. 
Vanuit dezelfde hoek kwam tezelfder tijd een niet minder grote 
oppositie tegen de voorgenomen oprichting van de Westindische 
Compagnie die, zoals iedereen wist, meer bestemd was om kaap
vaart te gaan bedrijven en Spaanse koloniën te veroveren, dan om 
handel te drijven. Oppositie, omdat die kooplieden vooral belang 
hadden bij een bloeiende Europa-vaart, waarvoor een goede ver
standhouding met de Engelsen en, onder Spaans bewind staande, 
Portugezen van vitaal belang was. Daar kwam bij dat die handel 
alleen maar leed onder de toenemende geldexporten ten behoeve 
van oorlogsondernerningen in de Oost en, wat nu komen ging, de 
West. 
Vondels harmonisch beeld van een door de Goddelijke voorzienig
heid via de handel bevorderde liefde tussen de volken - een op
vatting door hem ondeend aan Hugo de Groot, de grote man van 
het volkenrecht -, is de uitdrukking van het welbegrepen eigen
belang van een bepaalde klasse in de toenmalige Republiek der 
Verenigde Nederlanden: de Hollandse kooplieden. 
Het is ook - tot op zekere hoogte en in zekere mate - de uit
drukking van een wijder reikend 'algemeen belang'. Tot op welke 
hoogte en in welke mate, daar kom ik dadelijk op terug. 
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In de winter van 1971/'72 werd het Instituut voor Neerlandistiek 
van de Universiteit van Amsterdam gedurende een maand bezet. 
Aanleiding was een meningsverschil over de voortzetting van de 
'democratisering'; werkelijke oorzaak: een grondig meningsverschil 
over de doelstelling en de inhoud van het onderwijs. Naar de 
mening van de bezetters zou een opleiding tot Neerlandicus in 
ieder geval óók moeten inhouden: trachten een visie te ontwikkelen 
op de manier waarop de huidige maatschappij moet en kan ver
anderen en op de manier waarop de Neerlandicus in zijn beroeps
praktijk daaraan kan meewerken. 2) Gemakkelijker gezegd dan ge
daan, en dat leek met name te gelden voor de historische letter
kunde, waarvan vrijwel niemand op dat moment 'de maatschappe
lijke relevantie voor de wereld van nu' zag zitten. Het in '69 ge
democratiseerde Instituut had zijn maatschappelijke verantwoorde
lijkheid met betrekking tot het studie-onderdeel historische letter
kunde tot dan toe vooral in negatieve zin opgevat: door het ten 
opzichte van vakken als moderne letterkunde en taalbeheersing 
drastisch te verminderen. 
Vanuit de bezetting echter namen een groep kandidaten en een 
docent het initiatief voor een projectgroep, die de vraag naar de 
maatschappelijke relevantie van de bestudering van oudere 
literatuur ging aanpakken. De betreffende afdeling gaf, eerst voor
lopig, naderhand definitief, haar fiat. Voor de kandidaten be
tekende dit, dat alle verplichte onderdelen van de gespecialiseerde 
doctoraalstudie historische letterkunde in het project werden ge
Ïntegreerd. Bovendien konden jongerejaars gedurende één of meer 
trimesters in het project meedraaien. 

Het is is hiet niet de plaats de hele geschiedenis van het project te 
verhalen. Na anderhalve maand theoretische bezinning werd het 
duidelijk dat we geen stap verder zouden komen als we niet uit 
zouden gaan van een concreet onderwerp, waaraan theorieën ge
toetst en vooral: reëel gemaakt zouden kunnen worden, zodat je je 
er ook nog iets bij voorstelde. Gekozen werd voor Vondels 'Het Lof 
der Zee-vaart'. Uitgegaan werd van de intuïtieve notie dat 
literatuur uitdrukking geeft aan de manier waarop mensen op een 
bepaald moment tegen hun werkelijkheid aankijken. In het verdere 
verloop van het project is die notie expliciet gemaakt, deels ge
wijzigd, en vooral: verder ontwikkeld. 
Het is in abstracto gauw genoeg gezegd, maar pas als je het in 
concreto onderzoekt zie je het: 
- de historische situatie anno 1623 is een moment in een ont

wikkeling, waarin sommige groepen andere belangen hebben 
dan andere groepen (en die groepen noemen we 'klassen'), en 
waarin sommige belangen bepaalde ontwikkelingen meer 
stuwen dan andere belangen; 

- de interpretatie die in (o.a.) een literaire tekst van zo'n werke-
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lijkbeid wordt gegeven, is meer in overeenstemming met de 
belangen van de ene klasse dan met die van de andere; 

- deze interpretatie gebeurt voor een groot deel via allerlei uit de 
traditie komende religieuze, filosofische, morele, en ook lite
raire opvattingen, die deels omgevormd worden, deels anders 
gaan functioneren ten opzichte van de veranderende werkelijk
heid. 3) 

Kortom: het is het hele ingewikkelde complex van historisch
materialistische ontwikkelingen en de hele daarin meespelende 
ideologische constellatie met al zijn ingewikkelde heen-en-weer
relaties, dat op je af komt. Als er iets duidelijk wordt, dan is het 
wel dat die relaties álles zijn, behalve de bekende 'eerste-graads
vergelijking' van 'als in de materiële werkelijkheid dit, dan 
ideologisch dat'. 4) 
Wat ook duidelijk wordt is, dat je nergens komt als je niet de 
resultaten van de burgerlijke wetenschap gebruikt. 
Al in de eerste twintig jaar van de 17e eeuw had de Republiek de 
andere landen 'uit de handel gevaren'. Zij had dat kunnen doen 
vooral doordat zij met haar zeer grote vloot voornamelijk doorvoer
handel dreef en de vrachtprijzen in vergelijking met het buitenland 
laag waren door de lage lonen en door goedkope scheepsbouw, die 
op haar beurt ook weer te danken was aan de lage lonen. 5) Al in 
de 16e eeuw was er, met name in Holland boven het I], een grote 
arbeidsreserve ontstaan door achteruitgang van lokale produktie en 
de daarop gebaseerde exporthandel. 6) Een arbeidsreserve, die 
vooral in het eerste kwart van de 17 e eeuw nog toenam door de 
'ongewoon liberale immigratiepolitiek'. 7) 
Tegelijkertijd geldt in het algemeen dat de handelsbourgeoisie, die 
het intermediair vormt tussen producent en consument, er weinig 
belang bij heeft de bestaande produktiewijze te veranderen. 8) In 
de Republiek met z'n doorvoerhandel gold dat bij uitstek. Er was 
minder neiging geld in de produktie te investeren (en zo het aantal 
arbeidsplaatsen uit te breiden), dan in de handel, waar het uit
stekend rendeerde. De bestaande arbeidsreserve bleef zo bovendien 
goedkoop. Tegen degenen die toch de produktie op meer kapita
listische voet wilden schoeien, èn tegen de opdringende arbeids
reserve, zien we in een typische handelsstad als Amsterdam, de 
ambachtelijke produktie zich verweren. De gilde-gewijze organi
satievorm, en daarmee de afsluiting van die produktietakken voor 
een grotere toevloed van arbeidskrachten, werd verstrakt. De koop
lieden hadden daar niets tegen, zolang er naar binnen toe maar 
orde en rust was. 
De koophandel maakt zijn grote winsten met name dankzij de 
scheiding tussen producent en consument, of beter: tussen ver
schillende markten. De Engelse historicus Maurice Dobb heeft be
nadrukt dat de koophandel deze scheiding tracht te bestendigen 
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door middel van politieke privileges. 9) Hij dacht daarbij aan 
Engeland en Frankrijk, en doelde op privileges verkregen van de 
monarchale machthebbers. 
Het is dit 'monsterverbond' tussen monarchie en handelsburgerij 
dat volgens Roben Weimann, een Oostduits literatuurhistoricus en 
Shakespeare-kenner bij uitstek, z'n uitdrukking vindt in een 
typisch aspect van het renaissancistische denken. Dit is de opvatting 
dat de harmonie der tegenstellingen, gerealiseerd rond een 
eenheid-scheppend-middel (nl. de Vorst), de uitdrukking is van een 
door .de Goddelijke liefde tot stand gebracht universele orde. 10) 
Het aspect 'harmonie der tegenstellingen' uit deze opvatting is 
terug te vinden bij veel Nederlandse denkers en dichters uit de 17e 
eeuw, en het is misschien niet te gewaagd te veronderstellen dat in 
de Republiek het monsterverbond van kooplieden en ambachtelijke 
producenten daarin z'n uitdrukking vindt. 
Maar er is meer. In de Republiek had, in tegenstelling tot in 
Engeland en Frankrijk en uniek in de wereld, de burgerij zèlf de 
politieke macht in handen genomen. Niet via 'privileges' van 
monarchale machthebbers probeert hier de handelsburgerij haar 
maatschappelijk bestaan te garanderen, maar door zèlf de 
boventoon te voeren in de burgerlijke politiek machtsuitoefening. 
Dat zij daarbij in conflict komt met andere burgerlijke groepen, 
een conflict dat door heengezag-bij-de-gratie-Godsonderdrukt kan 
worden, spreekt vanzelf. 
In het denken zien we juist in Nederland al rond het jaar 1600 bij 
mensen als Hendrik Laurenszoon Spiegel en Hugo de Groot de 
opvatting opkomen, dat de norm de maatschappelijke orde 
garandeert gegeven ligt in de, door God geschapen, natuur, in 
plaats van in het vorstelijk gezag-bij-de-gratie-Gods. En deze norm 
was volgens hen dan ook kenbaar voor de natuurlijke rede. Met 
deze opvatting, die zelf weer een omfunctionering is van een 
middeleeuws thomistische conceptie, probeert de burgerij vanuit 
haar eigen maatschappelijke bestaanswijze haar eigen normen van 
maatschappelijke samenhang af te leiden, iets wat meestal als 
een typisch 18e eeuwse ontwikkeling wordt beschouwd. 
De, fundamenteel nieuwe, gedachte dat aan hèn die in de 
'natuurlijke' norm het beste inzicht hebben, ook het 'natuurlijk' 
gezag toevalt, legimiteert de situatie dat aan de economische 
bovenlaag van de stedelijke burgerij de politieke macht toevalt. Het 
is nu dit 'natuurlijk' gezag dat de harmonie der tegenstellingen 
garandeert, een harmonie die als 'natuurlijk' gegeven, minstens 
evenzeer de uitdrukking heet te zijn van een universele, God
gewilde orde. 
Als zodanig is deze opvatting de geïdealiseerde en veralgemeende 
uitdrukking van de behoefte van de koophandel aan ook binnen
landse gestabiliseerde verhoudingen en rust. Gestabiliseerde ver
houdingen, die een onwikkeling van de produktie eerder tegen-
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hielden dan bevorderden, die de stapelmarkt Amsterdam steeds 
rijker deden worden ten koste van andere steden, die binnen de 
steden de handelsburgerij steeds rijker dezen worden ten koste van 
andere maatschappelijke groepen, en waarbinnen het 'volk' slechts 
te gehoorzamen had, want rebellie was opstand tegen de Godde
lijke wereldorde. 11) 
Vondel schrijft dan ook over de situatie van het scheepsvolk op het 
schip: 
'Vermids ter wereld oack bestaen moet alle ding 
By wetten, by ghesagh, by tucht, en ordening, 
Soo heeft men sulx in acht: men eerter goede seden, 
Men preclickter het woord, men oeffenter ghebeden, 
Men spanter heylgen raed, het vierschaer eyscht zijn recht, 
Men strafter dievery, twist, vloecken, en ghevecht, 
Met dag, met vangenis, kielhalen, boeyen, slagen, 
En temste die op 't land geen weelde kannen dragen.' 12) 

De 'natuurlijk' gefundeerde, meritocratische, gezagsopvatting 
representeert de politieke pretenties van de stedelijke bovenlaag, 
die in Holland dan ook in haar overlegorgaan: de Staten van 
Holland, de souvereiniteit zag liggen. In deze Staten van Holland 
hadden immers de handelssteden en dus de handelsburgerij de 
overhand. 
Maar het is vooral ook in de inhoud van die 'natuurlijk' gegeven 
norm dat we zien hoe de handelsburgerij haar eigen bestaanswijze 
als algemeen geldend voorstelt. Die inhoud is, globaal gesproken: 
de door contracttrouw gehandhaafde gelijkheid van dienst en 
wederdienst. Als door God in de 'natuur' van de schepping neer
gelegde norm, achtte men die ook geldig ten opzichte van die 
relaties waarover géén aardse gezagsinstantie iets te zeggen had, 
zoals bijvoorbeeld de relaties tussen de verschillende volken. De 
inhoudelijke les, die Vondel trekt uit zijn opvatting dat God elk 
land een eigen specifiek produkt heeft gegeven opdat de mensen 
wel gedwongen zouden zijn met elkaar handel te drijven en dus 
vreedzame relaties met elkaar te onderhouden, luidt: 
'Besoeckt vrymoedelijck de veergelegen oorden, 
Maer pleegt oprechtigheyd in handel, en in woorden, 
Nacht brandmerckt door geweld niet 't Cruistelijek geloof! 
Nacht mest u selven niet op 't vette vanden roof.' 13) 

Er waren, zoals gezegd, echter ook andere groepen van de burgerij. 
Vooral vanuit de hoek van de produktie, maar ook bijvoorbeeld bij 
de bewindhebbers van VOC en WIC zien we, eind 16e begin 17e 
eeuw, de veeleer calvinistische opvatting postvatten dat er géén 
natuurlijke morele norm bestaat die het menselijk handelen kan 
reguleren. De mens heeft volgens hen juist het recht op - en zelfs 
de plicht tot - vrije materiële expansie. Vanuit deze opvatting is 
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het dan ook niet de mérite die het gezag fundeen, maar het 
contract als zodanig. Elk contractueel gevormd geheel - de Staat, 
de VOC - heeft slechts het 'natuurlijk' doel (dus: recht, dus: 
plicht) deze vrije materiële expansie te dienen. 
Het is een opvatting die we neergelegd vinden in een werkje van de 
natuurkundige Sirnon Stevin: Het Burgherlick Leven (1590). Het is 
ook de opvatting van de contractueel aangestelde dienaar van de 
VOC: gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen. Tegen diens 
expartsieve en agressieve, kapitalistische kolonisatiepolitiek, die 
juist in de jaren 1620-'23 hevig aangevallen werd, is Vondels 'Lof 
der Zee-vaert', met z'n partij-kiezen voor de andere opvatting, dan 
ook duidelijk gericht. 
Het monsterverbond ligt lller bij die groepen uit de produktie, die 
Marx' langzame weg van de kapitalistische expansie opgaan, samen 
met enkele 'grootkapitalisten' die zich losgemaakt hebben uit de 
koopmansklasse en de kant opgaan van speculatie- en bank
kapitalisme. Zij zien de souvereiniteit veeleer liggen bij de Staten
Generaal, als lichaam dat de stedelijke en provinciale autonomie 
diende te 'overrulen', en zij vinden een bondgenoot in de Prins 
van Oranje, die zijn eigen, monarchale, aspiraties had. 
Deze laatste groep heeft het op de 'middellange' termijn van de 
17e en 18e eeuw verloren. Gewonnen heeft de koopmanspolitiek 
en -moraal. Gevolg is geweest: een land waarin de, vanaf eind 17e 
eeuw, toenemende werkloosheid en armoe van zeer grote groepen 
van de bevolking en de veilige rijkdom van weinigen in de loop van 
de 18e eeuw een bedelingsmaatschappij deed ontstaan. Gevolg is 
ook geweest: een land waaraan de agressieve kapitalistische ont
wikkelingen van de 18e en 19e eeuw voorbijgingen en waarin ver
draagzaamheid, humaniteit en natuurlijke rede hoog genoteerde 
waarden bleven. 
Het is maar één voorbeeld van 'de hoogte waarop' en de 'mate 
waarin' Vondels beeld van de zeevaart uitdrukking geeft aan zoiets 
als het 'algemeen' belang. 

Zonder het materiaal, aangedragen door de burgerlijke geschied
wetenschap, zou het niet mogelijk zijn ook maar een globale notie 
te hebben van de sociaal-economische realiteit anno 1623. Tot een 
interpretatie: het aangeven van de tegenstellingen in de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen, komt de burgerlijke geschiedweten
schap echter nauwelijks. Aan de andere kant is er door de burger
lijke literatuurwetenschap veel onderzoek gedaan naar het zgn. 
'renaissancistische wereldbeeld' 14) en naar de, met dit wereldbeeld 
samenhangende, opvattingen over literatuur en literaire vorm
geving uit die tijd. 15) Zonder kennis van dat wereldbeeld en van 
die literaire vormgeving zouden we Vondels gedicht niet eens 
kunnen interpreteren, laat staan in verband brengen met de toen
malige maatschappelijke ontwikkelingen. 
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Dat laatste- de uitgedrukte opvattingen tot en met de gehanteer
de literaire vorm systematisch in verband proberen te brengen met 
de maatschappelijke ontwikkelingen - doet de burgerlijke 
literatuurwetenschap echter niet. Daardoor is zij niet in staat te 
onderzoeken hoe de in een bepaalde tekst (of groepen teksten) 
gegeven interpreatie ván de maatschappelijke werkelijkheid zich 
verhoudt ten opzichte van de tegenstellingen en ontwikkelingen in 
die werkelijkheid. Zij is niet in staat te onderzoeken of en hoe 
bepaalde interpretaties van de werkelijkheid de belangen van een 
bepaalde klasse veralgemenen en die van een andere versluieren, en 
dus ook niet of bepaalde ontwikkelingen erdoor gestimuleerd 
kunnen worden of juist niet. 
Maar dit is nu juist de vraag naar de /unctie van literatuur (en 
trouwens van ideologische verschijnselen in het algemeen). Om dit 
te kunnen onderzoeken is vooral een precieze analyse nodig van de 
ontwikkelingen binnen het filosofische, morele en juridische 
denken, in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen. 
De projectgroep 'Lof der Zee-vaert' heeft getracht een aanzet tot een 
dergelijke methode van onderzoek te geven. Voor wat betreft de 
economische ontwikkelingen hebben we ons vooral gebaseerd op 
het theoretisch model zoals dat door M. Dobb in diens Studies in 
the development of capitalism wordt gegeven, en voor de 
ideologische ontwikkelingen op dat van F. Borkenau, zoals neer
gelegd in diens studie Der Uebergang vom jeudalen zum bürger
lichen Weltbild. Tegen die achtergrond hebben we getracht de, 
zozeer van die in het buitenland verschillende, Nederlandse ont
wikkelingen te schetsen, om zo Vondels gedicht te kunnen 
situeren. 
De historisch-materialistische literatuurwetenschap stelt vragen en 
hanteert een theorie, die 'paradimatisch' verschillen van de vragen 
en theorieën van de burgerlijke literatuurwetenschap. 
In zijn, juist in die kringen van de burgerlijke wetenschap gerucht
makende, studie The structure of scientific revolutions heeft T. S. 
Kuhn erop gewezen hoe 'normal science' zich pleegt te bewegen 
binnen een bepaald 'paradigma' dat het probleemveld, de weten
schappelijke acceptabiliteit van de verkregen resultaten, de 
mefuoden en technieken van een bepaalde tak van wetenschap 
definieert. Wanneer echter het gevoel gaat overheersen dat de zo 
gedefinieerde wetenschap bepaalde, essentieel geachte vragen niet 
op kan lossen of buiten beschouwing laat, ontstaat er een crisis-· 
situatie. 16) Naderhand heeft lmre Lakatos, in een artikel over de 
inmiddels losgebrande Kuhn-Popper-discussie, deze notie van 
Kuhn overgenomen, zij het met een enigszins gewijzigde en 
aanzienlijkscherpergedefinieerde inhoud. Hij definieert 'paradigma' 
in termen van een stelsel van hypothesen dat zich door middel van 
onderzoek ontwikkelt. Daardoor is hij in staat bepaalde rationele 
criteria te formuleren op grond waarvan rivaliserende paradigmata 
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ten opzichte van elkaar vergeleken kunnen worden, en cnsts
situaties preciezer kunnen worden gedefinieerd. Deze vergelijking 
en definiëring gebeurt bij hem in termen van het al of niet aan
wezig zijn van 'groei-mogelijkheden' in een stelsel van hypothesen, 
d.w.z. van de vraag of er mogelijkheden in gegeven liggen om 
rationele kennis te verwerven over een steeds groter deel van de 
werkelijkheid. 17) Tegenover Kuhns sociaal-psychologisch gedefi
nieerd paradigmabegrip, dat slechts leidt tot een beeld van 
idationale wetenschappelijke verandering, is dat een groot winst
punt. 
Dat de historische literatuurwetenschap zich in een crisissituatie 
bevindt is, met name in het buitenland, zo langzamerhand een ge
meenplaats. 18) Die crisis is zeker niet in de laatste plaats ver
oorzaakt door een groeiende twijfel of de via de traditionele weten
schappelijke wegen verkregen kennis nog kennisvermeerderend en 
daarmee relevant genoemd kan worden voor de huidige maat
schappij. 
Een historisch-materialistische literatuurwetenschap, die de vraag 
naar de functie van literatuur ten principale onderzoekbaar maakt, 
heeft alleen daarom al die relevantie wel. Wij weten immers zo 
goed als niets over de verhouding van literatuur tot de maat
schappelijke werkelijkheid, laat staan van haar invloed daarop. 
Iedere uitspraak over de progressieve, bewustmakende of ver
sluierende werking van literatuur (of om het even, iedere andere 
culturele uiting) is een pure gok. Onderzoek naar literatuur uit het 
verleden is daarbij een noodzaak, omdat alleen het verleden een 
voldoende tijdspanne biedt om ontwikkelingen te kunnen onder
zoeken. 
En de beroepspraktijk, de middelbare school, waartoe het 
universitaire onderwijs in de letteren toch in de eerste plaats op
leidt? Het is ontzettend belangrijk dat scholieren, dat de mensen in 
het algemeen er inzicht in krijgen dat uitspraken als: 'eenheid', of 
'algemeen belang', of 'vrede', altijd uitspraken zijn die gedaan 
worden in een concrete, vol tegenstellingen en ontwikkelingen 
zittende, historische situatie. Het doet er daarbij misschien niet 
eens zoveel toe aan welk voorbeeld je dat laat zien, als je maar een 
'model' hebt en de training om uitspraken en situaties met elkaar 
in verband te brengen. 
Het 'Lof der Zee-vaert' -project probeert voor een bepaalde 
historische periode zo'n model te ontwikkelen, maar de parallel 
daaraan ontwikkelde theorie en methode van werken zijn onver
draagbaar op andere perioden, de moderne tijd incluis. 
Nog fundamenteler is het, dat mensen er weer inzicht in krijgen 
dat hun eigen werkelijkheid een moment is in een historisch proces 
en dat ook de opvattingen die in déze tijd heersen mede onder 
invloed van de traditie tot stand gekomen zijn. Dat inzicht, dat een 
voorwaarde is voor iedere maatschappij-vernieuwing, wordt zo 
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langzamerhand systematisch uit het onderwijs weggeorganiseerd. 
Om het aan te brengen heb je niets aan leraren die alleen een 
moderne roman kunnen interpreteren, of die op grond van een 
hoeveelheid uit het hoofd geleerd of in een handboek opgeslagen 
feitenmateriaal smakelijk over het verleden kunnen verhalen. Je hebt 
mensen nodig die geleerd hebben verbanden te leggen en een 
theorie te hanteren, en die ook een behoorlijke portie kennis 
bezitten. 
In deze laatste zin, zijn de inzichten die het 'Lof -project in de 
loop van z'n bestaan heeft ontwikkeld, direct gericht tegen de 
herstructurering van onderwijs en onderzoek. Aan dat 'bestaan' als 
onderwijsexperiment is zo langzamerhand een eind gekomen, op 
een enkele nog te schrijven scriptie na. De meeste deelnemers zijn 
allang in het maatschappelijk proces opgenomen, en het stadium is 
bereikt van het bewerken van de gevonden gegevens en verkregen 
inzichten tot een publikatie, die, naar wij hopen, in de loop van 
'79 bij de SUA zal uitkomen. 
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Verklaring 
dagelijks bestuur CPN 

over de kabinetsformatie 

De kabinetsformatie is na drie maanden van achterbakse manoeuvres 
ontaard in een chaos, die slechts weerzin kan wekken bij de 
bevolking. Terwijl de onderhandelingen zich voortslepen en de 
verwarring hoogtij vien, stijgt de werkloosheid, zijn de bedrijfs
sluitingen aan de orde van de dag en beramen de machthebbers in 
de NAVO de invoering van de neutronenbom. 
De jongste gebeurtenissen staan in schrille tegenstelling tot de 
leugenachtige campagne waarmee de bevolking voor de verkie
zingen werd overspoeld. Dat was een campagne voor drie 'sterke 
mannen'- Den Uyl, Van Agt, Wiegel-, voor een drie-stromen
land in de Nederlandse politiek dat duidelijkheid, snelle oplos
singen en stabiliteit zou brengen door het uitschakelen van 
anderen. 
De weinig verheffende verwikkelingen rond de formatie laten het 
bankroet zien van deze campagne. De kar zit vast in het moeras. 
Uitgaande van het vervalste beeld, dat de verkiezingsuitslag gaf van 
de politieke krachtsverhoudingen in ons land, valt niets op te 
lossen. Nu is overduidelijk bewezen dat de campagne voor een 
'drie-stromen-land' onverenigbaar is met de parlementaire demo
cratie en tot doel had in het parlement de krachten uit te schakelen 
die steunen op de massa-beweging. 
Het is dringend nodig de problemen aan te pakken die voon
vloeien uit de kapitalistische crisis en bewapeningspolitiek. Maar de 
eisen van de massa-beweging werden tijdens de formatiebespre
kingen verkwanseld. Daartoe stootte Den Uyl alles af wat zich niet 
liet passen in het stramien van samenwerking met Van Agt. 
Daarom richtte hij zich al bij voorbaat met versleten anti-com
munisme tegen de CPN, dreef hij de PPR af en keerde hij zich 
tegen diegenen in de PvdA die een halt willen toeroepen aan Van 
Agt met zijn antidemocratische praktijken. Met behulp van het 
speciaal daartoe opgedirkte D'66 werd ruim baan gemaakt voor de 
verlangens van de grote ondernemers op het gebied van lonen, 
bezuinigingen op collectieve voorzieningen en opvoering van de 
bewapeningsuitgaven. 
Het enige resultaat is geweest dat rechts verder is aangemoedigd en 
Van Agt vrij spel heeft gekregen. Alle vooruitstrevende mensen 
moeten zich daar nu rekenschap van geven, want het voort
modderen op deze weg kan slechts de ernstigste gevolgen hebben. 
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Thans is voor de tweede maal een CDA-figuur benoemd tot 
informateur: de indertijd tezamen met het kabinet-Biesheuvel 
verjaagde KVP-politicus Veringa. Dit hangt samen met een ver
scherping van het optreden van het CDA over de gehele linie, zoals 
blijkt uit de houding van Van Agt inzake de abortus, en met de 
scherpslijperij van diens partijgenoot Luns, die als NAVO-sec
cretaris van leer trekt tegen de protestbeweging voor het uitbannen 
van de neutronenbom. Zelfs is nu door het CDA al de gedachte 
geopperd aan een eigen minderheidskabinet, een openlijk filiaal 
van de Westduitse CDU-CSU. Naar welke varianten Veringa ook 
informeert, steeds wordt daarbij uitgegaan van een sleutelpositie 
voor het CDA. Zo zou ook een minderheidskabinet van PvdA en 
0'66 zich volgens Den Uyl en Van Thijn moeten baseren op het 
door hen met Van Agt overeengekomen sociaal-economisch 
program, gericht tegen de werkers en op verhoging van de concern
winsten, en zich afhankelijk moeten maken van de steun van het 
CDA. Een regering Den Uyl-Van Agt-Wiegel, zoals voorgesteld 
door de VVD, zou met misbruik van het woord 'nationaal' uit
sluitend in dienst staan van de multi-nationals. 
In alle toonaarden wordt de bevolking te verstaan gegeven dat 
alleen op grondslag van het program Den Uyl-Van Agt een kabinet 
te vormen zou zijn. Er zou geen alternatief bestaan. 
Wie uitgaat van het bankroete idee van een drie-stromenland, van 
het vervalste beeld van 25 mei, kan inderdaad geen positieve 
uitweg vinden. Maar dat betekent het negeren van de krachten voor 
een koersverandering, die wel degelijk aanwezig zijn. Zij hebben 
zich in de afgelopen jaren keer op keer laten gelden in de acties van 
ons land en zullen zich ook verder niet laten uitbannen. Hun op
treden, hun buitenparlementaire actie is de enige mogelijkheid 
voor het bereiken van een andere aanpak van de dringende 
problemen waarvoor de bevolking staat. Dat kan thans alleen in 
oppositie tegen het program Den Uyl-Van Agt en de uitwerking 
daarvan. Een scherpe oppositie is nodig, vooral in de actie en ook 
in het parlement en in gemeenteraden, overal waar een politiek van 
afwenteling van de crisis op de werkende bevolking wordt doorge
dreven. Nu zo duidelijk blijkt dat de verkiezingsuitslag niet als 
maatstaf kan gelden voor de werkelijke politieke verhoudingen in 
ons land, zullen onvermijdelijk nieuwe verkiezingen nodig worden, 
waarbij de progressieve en democratische krachten de vitale 
belangen van de bevolking en van het land centraal stellen en zich 
bereid verklaren op te treden voor een andere regeringspolitiek en 
te komen tot een nieuwe coalitie, die breekt met de lijn Den 
Uyl-Van Agt. De CPN zal zich daarvoor met alle kracht inzetten en 
wil anderen overtuigen van de noodzaak van een dergelijke opstel
ling van krachten. 
De CPN doet een beroep op alle strijdbare mensen om zich in te 
zetten voor het verwerkelijken van dit perspectief. Onze partij wijst 
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elke passiviteit of berusting van de hand. De demonstratie in Den 
Haag die zij op 17 september organiseert zal een wekroep zijn tot 
versterkte strijd. 
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Stellingen voor het 26e congres van de CPN 

Voor een doorbraak naar een 
nieuwe coalitie 

Voor eenheid van actie 

Inleiding 

DEZE stellingen vormen de discussiegrondslag voor het 26e par
tijcongres. Zij hebben tot doel onze ideeën te ontwikkelen over 
de belangrirkste en brandende vraagstukken van nu, om daarmee 
door te breken naar andere democratische en progressieve krach
ten, en hen te inspireren en vertrouwen te geven in de macht van 
eensgezind optreden. 

De toestand in ons land staat onder de zware druk van de crisis 
van het kapitalistische stelsel. De heersende kringen zijn niet in 
staat de vitale vraagstukken, waarvoor de bevolking zich geplaatst 
ziet tot een oplossing te brengen. Dit is duidelijk gebleken bij de 
zich maandenlang voortslepende regeringsformatie; het regeerak
koord gaat uit van dienstverlening aan de multinationals en de 
banken op kosten van de werkende mensen en hun gezinnen. 

Om de oppositie daartegen het hoofd te bieden nemen de rechtse 
krachten steeds meer hun toevlucht tot autoritaire middelen en 
tasten zij democratische rechten aan. Het grootkapitaal en zij die 
zich bij de kapitalistische machtsstructuren hebben aangepast en 
die daarmee de medeverantwoordelijkheid dragen voor de wan
toestanden van het huidige stelsel, verdedigen zich met hand en 
tand tegen de uit brede lagen van de bevolking opkomende kri
tiek. Zij proberen de mensen aan te praten dat er slechts afge
wacht moet worden totdat betere tijden aanbreken. Zij prediken 
berusting in de groeiende massa-werkloosheid, de ondermijning 
van het levenspeil en de bedreiging van de toekomst van gehele 
generaties. De heersende krachten voeren de bewapening op en 
grijpen terug op de agressieve, zowel tegen de socialistische lan
den als tegen de democratische bewegingen gerichte koude
oorlogs-methoden. In de crisis en de bewapeningswedloop ver
scherpen zich tevens de tegenstellingen tussen de kapitalistische 
concurrenten, hetgeen tot ernstige spanningen en gewapende con
flicten heeft geleid, in het bijzonder in de strijd om de macht in 
de neo-koloniale invloedssferen. De zelfstandigheid van ons land 
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wordt ernstig aangetast door de politiek van de multinationals, de 
EEG en de NAVO. 

De Communistische Partij van Nederland wil in de strijd, in de 
actie, perspectieven openen voor een alternatief tegenover deze 
rampzalige koers. Zij zal optreden voor het tot stand komen van 
een nieuwe coalitie. De werkers zijn in staat daartoe in hun actie 
het initiatief te nemen, in de strijd voor de belangen van de be
volking, voor vrede, democratie en tegen bewapening, voor het 
nationale belang. 

De massabeweging voor deze vaak nog los van elkaar be
schouwde doeleinden, moet leiden tot democratische machts
vorming en tot een coalitie van strijd worden verenigd. Zo'n co
alitie heeft onder de huidige omstandigheden geen andere keus 
dan het voeren van een scherpe oppositie tegen de regeringspoli
tiek en het daarbij ontwikkelen van eisen en doelstellingen voor 
een ander regeringsbeleid. Zij zal zich naar de mening van onze 
partij tegelijkertijd moeten presenteren als toekomstige regerings
coalitie. 

Dit stelt de CPN aan de orde als het grote centrale vraagstuk 
van deze tijd. De partij zal zich voor het tot stand komen van de
ze eenheid, van een samengaan in de actie, volledig inzetten en 
zal anderen daarvoor winnen. 

Om dit met volle kracht te kunnen doen is de versterking van 
de CPN onontbeerlijk. In deze geest willen de communisten de 
ernstige terugslag die geleden is bij de verkiezingen van 25 mei 
zo snel mogelijk ongedaan maken. 

I. De crisis van de kapitalistische economie 

1 
DE economische toestand in de kapitalistische wereld wordt ge

kenmerkt door het voortwoekeren van de diepste crisis sinds de 
dertiger jaren. Deze crisis legt de wezenlijke zwakten van het ka
pitalistische stelsel bloot. Ze toont het onvermogen van de heer
sende machten om de produktieve krachten van de maatschappij 
te ontwikkelen in overeenstemming met de groeiende materiële 
en geestelijke behoeften van de mensen. Aan de ene kant is er 
overproduktie en verspilling, aan de andere kant gebrek. De bre
de volksmassa's worden getroffen door werkloosheid en door 
aanslagen op het levenspeil 

In de crisis verscherpen zich alle tegenstellingen die het kapita
lisme eigen zijn, tussen arbeid en kapitaal, tussen de kapitalisti-

2 



! 

l sche machtsgroepen onderling en tussen de imperialisten en de 
volken in de door hen uitgebuite en neo-koloniaal onderdrukte 
gebieden. De machtsstructuren die het kapitalisme in de afzon
derlijke landen en internationaal tot stand heeft gebracht, wanke
len onder de druk van deze tegenstellingen en de zich ontplooi
ende klassenstrijd. 

De kracht van het kapitalisme is beperkt doordat een groot 
deel van de wereld zich reeds aan dit stelsel heeft onttrokken; in 
de socialistische landen voltrekt de ontwikkeling zich vrij van 
economische crises. 

De huidige crisis is verscherpt en gecompliceerd door het uit
eenvallen van het internationale monetaire stelsel en het uitbre
ken van valuta-oorlogen, door de voortsnellende inflatie en door 
de enorme stijging van grondstoffenprijzen, vooral van olie, die 
ten bate komt aan enkele multinationale concerns en een handvol 
machthebbers in de olieproducerende landen. Evenals in de ande
re kapitalistische landen kwam de crisis in ons land in de loop 
van 1974 tot uitbarsting. Er trad een scherpe daling in van indu
striële produktie en handel die een laagtepunt bereikten aan het 
einde van 1975, waarna slechts traag en moeizaam het oude peil 
bereikt werd. Dit proces verliep uiterst ongelijkmatig en aarze
lend en is in het voorjaar van dit jaar overgegaan in stagnatie. De 
werkloosheid is snel toegenomen en blijft stijgen; het verbruik in 
ons land en de export lopen terug. Er zijn reeds weer tekenen 
zichtbaar van een nieuwe terugval in de kapitalistische conjunc
tuur. 

Dit toont in alle duidelijkheid, dat een politiek die vooral op 
de verhoging van de winsten ten koste van koopkracht en levens
peil is gericht, geen uitweg kan bieden uit de kapitalistische crisis 
en slechts de bodem legt voor nieuwe ernstige schokken. De ei
sen tot voortzetting in verscherpte vorm van de oude politiek, 
waarbij miljarden worden overgeheveld naar de concerns en de 
bewapening wordt opgeschroefd, kunnen de gevolgen van de cri
sis voor de werkende bevolking van ons land alleen maar erger 
maken. 

2 
DE concerns en banken hebben de crisis benut om de concen

tratie en centralisatie van het kapitaal te versterken. Dit geschied
de ten koste van vele kleine en middelgrote bedrijven, die wer
den opgeslokt door monopolies of in een golf van faillissementen 
ten onder gingen. Vele zelfstandige fabrikanten, boeren, schip
pers en middenstanders werden gedwongen het veld te ruimen of 
werden afhankelijk gemaakt. 
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Tevens had daarbij in toenemende mate een verstrengeling met 
buitenlands kapitaal plaats, hetgeen door de in de EEG gevoerde 
politiek werd bevorderd. Vooral geldt dit voor de verbinding met 
Westduitse monopolies in een reeks bedrijfstakken. De omvang
rijke kapitaalexport, gepaard gaande met het opkopen of vestigen 
van bedrijven in het buitenland, geschiedt ten koste van de werk
gelegenheid in ons land. 

Het grote kapitaal heeft zijn machtsposities en zijn bepalende 
invloed op het staatsapparaat ingezet om de lasten van de crisis 
en van de stagnatie af te wentelen op de werkers en alle niet
monopolistische groepen, terwijl het de eigen winsten verhoogt 
op kosten van het levenspeil en door het opstrijken van omvang
rijke overheidssubsidies en belastingvoordelen ten bedrage van 
miljarden guldens per jaar. Om zijn macht ten volle te kunnen 
uitoefenen en het verzet tegen de kapitalistische crisispolitiek te 
bestrijden, richt het grote kapitaal zich in toenemende mate tegen 
de vakhondsrechten en andere democratische vrijheden. Reactie 
over de gehele lijn - dat is het ware gezicht van de monopolies. 

De tegenstellingen tussen de monopolisten en de juist naar 
meer democratie strevende massa's der bevolking zullen zich ver
scherpen. De heerschappij van het grote kapitaal berust op een 
steeds smallere basis, wordt ondraaglijk voor alle niet
monopolistische krachten in de maatschappij en kan, indien deze 
zich verenigen, met succes worden teruggedrongen. 

3 
CRISIS en stagnatie hebben geleid tot aanvallen op het levens

peil door loonbeperking, bezuiniging op gemeenschapsvoorzienin
gen en aantasting van sociale uitkeringen. De aanvallen op de 
koopkracht hebben plaats in uit~rst geraffineerde vormen: via op
voering van directe belastingen, van BTW en accijnzen, via ver
hoging van sociale premies en afbraak van de prijscompensatie, 
via de inflatie, waaraan de regering meewerkt door de stijging van 
allerlei soorten tarieven en het toestaan van prijsverhoging door 
de grote ondernemers. Een groeiend deel van lonen en inkomens 
moet besteed worden aan het direct noodzakelijke levensonder
houd, aan woonkosten en vaste lasten. 

In toenemende mate is er ingeteerd op spaargelden en de toe
name van het consumptieve crediet heeft enorme vormen aange
nomen. In de eerste helft van dit jaar stegen de directe consump
tieve eredieten met dertig procent in vergelijking met dezelfde 
periode van vorig jaar. In 1976 waren ze al met 27 procent toe
genomen. Daarnaast worden ook vele hypotheken opgenomen 
om te voorzien in verbruiksuitgaven. Alleen al in het eerste half
jaar van 1977 bedroeg dit tezamen een bedrag van ongeveer 10 
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miljard gulden. Bijna een half miljoen mensen maakt gebruik van 
leningen in de vorm van doorlopend crediet. 

De banken benutten deze consumptieve eredieten voor het be
halen van grote winsten door de hoge rente en maken velen van 
zich afhankelijk. 

In weerwil van deze stijgende eredieropname is een stagnatie 
geconstateerd in de aankoop van vele duurzame verbruiksgoede
ren, met auto's, die door de aantasting van het openbaar vervoer 
onmisbaar worden, als vrijwel enige uitzondering. 

Met deze eredieten moest een deel van de koopkrachtaantas
ting worden opgevangen, maar dit betekent, dat naarmate rente 
en aflossingen betaald worden een aanslag wordt gedaan op de 
koopkracht van de toekomst, met alle gevolgen vandien voor het 
levenspeil en voor de binnenlandse afzet van bedrijven die con
sumptie-anikelen voortbrengen. 

De stijging van het consumptieve crediet, evenals van de hypo
thecaire leningen toont aan, dat het besteedbare inkomen van de 
bevolking achter is gebleven en onvoldoende is om te voorzien in 
de bevrediging van de behoeften. 

Het is daarom nodig alle krachten in te zetten voor de verdedi
ging en uitbreiding van de koopkracht en elke aanslag daarop 
door hogere belastingen af te wijzen. Opvoering van de BTW, 
zoals thans weer gebeurt om de aardgasprijs te verhogen, moet 
afgewezen worden. Verlaging van loonbelasting voor inkomens 
beneden 50.000 gulden en afschaffing van de schandaalbelasting 
is dringend noodzakelijk. Premieverhogingen mogen geen door
gang vinden. 

4 
DE multinationals en banken hebben ook in de jaren van de 

crisis hun winsten vergroot. Volgens het Centraal Planbureau ste
gen die in 1976 ten opzichte van 1975 met 33 procent. Hoe ver 
de eisen van de ondernemers gaan, blijkt uit het cijfer dat in de 
"macro-economische verkenningen" voor 1978 wordt gegeven, 
namelijk een winstinkomen van 61 miljard, weer een stijging van 
twintig procent ten opzichte van 1976. 

Het ondernemersbeleid dat gericht is op de versterking van de 
positie van enkele der allergrootste ondernemingen, heeft de 
diepgaande onevenwichtigheden in het kapitailisme slechts ver
sterkt en kan komende nieuwe schokken slechts verergeren. 

In bedrijfstakken als de textiel-, kleding-, leer- en schoenenin-
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dustrie, die ver onder het peil van 1974 staan, zijn de gevolgen 
van de monopolistische politiek op schrijnende wijze zichtbaar. 
De EEG heeft deze bedrijfstakken en de werkgelegenheid daarin 
ondermijnd. Hetzelfde geldt thans in toenemende mate voor be
drijfstakken als de scheepsbouw, de staal- en metaalverwerkende 
industrie en ook de voedingsmiddelenindustrie, waar de teruggang 
in de jaren 1974/'75 beperkt was gebleven. Nu hun winstver
wachtingen teruglopen, zijn de kapitalisten in deze industrieën 
van plan bedrijven te sluiten of massa-ontslagen door te voeren. 
Dit laat zien hoe misleidend en demagogisch de uitspraken over 
een te verwachten opleving waren, die in het begin van dit jaar 
en met name in de verkiezingscampagne zijn gedaan van rege
ringszijde. Op hetzelfde moment werden maatregelen tot onder
mijning van de economie van ons land voorbereid, die alleen 
kunnen dienen om de winst- en machtspositie van enkele multi
nationals te versterken. Daarop is ook de onderhorigheid aan in
ternationale organen als EEG, OESO, Internationaal Monetair 
Fonds en Wereldbank gericht. Het zich schikken naar een zoge
naamde internationale arbeidsverdeling die zich zou moeten rich
ten op de winsthonger van de grote concerns en die de industrie 
in ons land afbreekt, moet met beslistheid van de hand worden 
gewezen. Perspectieven voor deze bedrijfstakken en voor het be
houd van de werkgelegenheid kunnen worden gegeven door ver
betering van de produkten en van de produktietechnieken, door 
maatregelen tegen dumping door buitenlandse concurrenten en 
door het scheppen van garanties voor binnenlandse afzetmogelijk
heden. 

Steunverlening dient te staan onder directe controle van de 
vakbandsafdelingen en de gekozen leden van de ondernemingsra
den. De regelingen in het kader van de WIR (wet op investe
ringsrekening) bieden geen uitzicht omdat zij slechts neerkomen 
op geldverslindende subsidiëring van juist de allergrootste con
cerns die de werkgelegenheid niet willen garanderen of verbete
ren, maar deze juist afbreken. 

5 
DE kapitaalexport uit ons land door de grote concerns heeft de 

laatste jaren enorme proporties aangenomen. Zij is in vergelijking 
met die van andere industrieel hoog-ontwikkelde kapitalistische 
landen bijzonder groot en richt zich zowel op neo-koloniale ge
bieden, in het bijzonder het Midden-Oosten en Indonesië, als op 
kapitalistische landen als West-Duitsland en de Verenigde Staten. 

Er wordt een verscherping van de neo-koloniale uitbuiting en 
een verplaatsing van bedrijven in het belang van de multinationa
le concerns tot stand gebracht, wat gepaard gaat met afbraak van 
de werkgelegenheid in Nederland. Dit is duidelijk waarneembaar 
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bij de nu bedreigde bedrijfstakken. Daarnaast dient de kapitaalex
port om zich, in nauwe band met de Duitse Bondsrepubliek, met 
behulp van officiële leningen in te mengen in landen als Italië en 
Portugal. 

De regering bevordert de kapitaalexport, hoewel de investerin
gen in ons eigen land veel lager zijn dan in de zestiger jaren. Zij 
praat dit goed met verwijzing naar de overschotten op de beta
lingsbalans, o.a. veroorzaakt door de aardsgasleveringen aan het 
buitenland. Maar de reusachtige baten van de aardgasrijkdommen 
zouden juist in ons land kunnen worden gebruikt om crisis en 
werkloosheid te bestrijden. 

In het kader van de enorme onevenwichtigheid in het betalings
verkeer en van de betalingsbalansen is ons land door de heersen
de kàpitaalsmachten in het D-markblok (de zogenaamde monetai
re slang) geperst. Daardoor wordt het in toenemende mate onder
geschikt gemaakt aan de Duitse Bondsrepubliek en gedwongen 
tot aanpassing aan het daar gevoerde beleid, waardoor de nationa
le zelfstandigheid in versterkte mate wordt aangetast. 

Een sprekend en gevaarlijk voorbeeld hiervan is de verweven
heid met de in West-Duitsland gevoerde politiek op het gebied 
van de kernenergie: de samenwerking in het ultra-centrifuge
project te Almelo, de bouw van een snelle-kweekreactor in Kal
kar en de Westduitse betrokkenheid bij de bouwplannen voor 
kerncentrales in ons land. Een ander getuigenis van de betekenis 
van deze vervlechting levert de opname van Fokker in een con
cern met VFW en van de Hoogovens in het Estelconcern, alsook 
de gegroeide Westduitse invloed in Shell en Unilever en de nau
we samenwerking van bijvoorbeeld de AMRO-bank met de Deut
sche Bank. 

Economische en handelsbetrekkingen mogen niet eenzijdig ge
richt zijn op West-Duitsland en de EEG, maar moeten alzijdig 
worden ontplooid, waarbij de wederzijds voordelige handel met 
de zich voortdurend ontwikkelende socialistische landen van 
groot belang kan zijn. Dat geldt ook voor de landbouw, die thans 
gedwongen wordt tot koude sanering en tot onderwerping aan 
monopolies en banken. 

De militarisering die van de NAVO uitgaat, ontwricht de eco
nomie van ons land; miljarden worden voor onproduktieve doel
einden uitgegeven. Dit is een middel van het grote kapitaal, in 
het bijzonder het parasitaire wapenkapitaal, om de crisis ten eigen 
bate aan te wenden. Door inschakeling van de staat, die de bewa
peningsorders plaatst en deze uit de belastingopbrengsten finan
ciert, worden enorme winsten bij voorbaat gegarandeerd. De mili-
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tarisering is dan ook een van de voornaamste oorzaken van de in
flatie. 

Het terugwijzen van de koers op bewapening en het afdwingen 
van een verlaging van de militaire uitgaven is van fundamenteel 
belang voor de bescherming van de werkende bevolking tegen de 
crisis en voor de veiligheid van ons land. 

Door zich ondergeschikt te maken aan de grote monopolies 
verspeelde de regering Den Uyl-Van Agt elke mogelijkheid om 
de crisis werkelijk te bestrijden. De geëiste matiging van de lo
nen en de aanvallen op het levenspeil hebben de economie die
per in het moeras gevoerd. Bestrijding van de gevolgen van de 
crisis, waarvan de massa-werkloosheid de belangrijkste is, vereist 
het aanpakken van de grote kapitaalsmachten, de multinationale 
concerns en banken. Daarom is het nu geboden om in scherpe en 
vastberaden klassenstrijd en in veremgmg met alle niet
monopolistische en nationale krachten de macht van de monopo
lies en de banken terug te dringen. 

De strijd daarvoor zal naar de mening van de CPN bijdragen 
tot het openen van de weg naar een nieuw maatschappelijk stel
sel, het socialisme. 

6 
VOOR het stopzetten van de afwenteling van de gevolgen van 

de crisis op de werkende mensen zijn nationale maatregelen 
noodzakelijk. In oppositie tegen de huidige regeringskaers en te
gen de politiek van de monopolies moet gestreden worden voor: 

- verdediging en uitbreiding van de koopkracht, herstel van de 
volledige en automatische prijscompensatie; 
- het afromen van de winsten van monopolies en banken door 
speciale belastingheffing en de planmatige aanwending onder de
mocratische controle daarvan voor investeringen en werkgelegen
heid; 
- verlaging van de militaire uitgaven; afzien van geldverslinden
de en voor de veiligheid van ons land levensgevaarlijke wapen
systemen, atoomopslag enz.; geen uitbreiding van de ultracentrifu
gefabriek; 
- uitvoering van een groot program van woningbouw, 
stadsvernieuwing, warmte-isolatie van woningen en openbaar ver
voer-
- i~grijpen in de kapitaalexport door invoering van een strikt 
stelsel van vergunningen, dat de valutazwendel en speculatie van 
de multinationals onmogelijk maakt en voorrang afdwingt voor 
investeringen in ons land; 
- het ondernemingsbeleid moet onderworpen worden aan een 
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democratische controle van de werknemers, hun gekozen verte
genwoordigers en vakbondsafdelingen; verbod van elke aantasting 
van democratische rechten zoals dat nu plaats vindt door middel 
van ontslag, intimidatie, willekeur tegen buitenlandse arbeiders 
enz.; 
- door de werkers bijeengebrachte gelden zoals pensioen- en 
verzekeringsfondsen, die tientallen miljarden omvatten, moeten 
onder de controle van de werknemers worden gebracht en wor
den aangewend voor de nationale behoeften in plaats van voor 
kapitaalexport; 
- gebruik van de aardgasrijkdom voor het scheppen van werkge
legenheid; 
- bescherming van midden- en kleinbedrijf, mede door gunstige 
credietvoorwaarden; 
- handelsverkeer naar alle zijden; verbreking van de onderge
schiktheid aan EEG-dictaten en van de eenzijdige gerichtheid op 
West-Duitsland en de EEG-landen; 
- bescherming van nationale industrie en landbouw tegen dum
pingpraktijken van buitenaf; 
- oriëntatie van de produktie op de behoeften van de bevolking 
en op alzijdig handelsverkeer met toepassing van de moderne we
tenschap en techniek en met gebruikmaking van de in ons land 
hoogontwikkelde vakbekwaamheid; verdere uitbouw van onder
wijs en vakopleiding; 
- geen vertegenwoordigers van multinationals in de regering of 
aan de toppen van het ambtenarenapparaat; 
- prijsstop bij de grote winstmakers, geen verhoging van over
heidstarieven. 

11. Weekloosheid en levenspeil 

7 
DE massa-werkloosheid neemt hand over hand toe. De regering 

heeft zich onmachtig getoond om ook maar enige oplossing te ge
ven voor dit alles overheersende probleem. 

Door de stijging van de gemiddelde duur van de werkloosheid 
daalt het inkomen van een grote groep van werklozen aanzienlijk; 
zestigduizend van hen zijn reeds aangewezen op uitkeringen 
krachtens de bijstandswet. 

De jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder schoolverla
ters is een schrijnend probleem. Het werkloosheidspercentage 
onder jongeren beneden 19 jaar steeg volgens de officiële cijfers 
van 7,2 procent in 1974 tot 13,1 procent in 1976 en is sindsdien 
nog toegenomen; het is ongeveer driemaal zo groot als het lande-
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lijk werkloosheidspercentage. De helft van het totaal aantal werk
lozen bestaat uit jongeren beneden 25 jaar. 

Bepaalde gebieden zijn door de werkloosheid zo zwaar getrof
fen dat er een noodsituatie ontstaat. Tot deze gebieden behoren 
Drente met 7,8 procent, Groningen met 7,8 procent, Friesland 
met 7,0 procent, Limburg met 9,6 procent, Brabant met 7,3 pro
cent, terwijl van de grote steden vooral in Amsterdam en Rotter
dam de werkloosheid groot is met percentages van resp. 5,8 en 
6,1 procent. 

Bovendien bestaat er een verborgen werkloosheid die honderd
duizenden omvat. Een deel hiervan is bij schoning van de werk
loosheidsstatistieken weggewerkt; het betreft degenen die onder
gebracht zijn in de aanvullende werken en de WSW en werkne
mers met een verkorte werktijd. Daarnaast is een deel van de 
schoolverlaters niet ingeschreven. Voorts is deze verborgen werk
loosheid te vinden bij part-timers, vooral huisvrouwen en alleen
staanden. Een grote categorie wordt gevormd door werkloze 
vrouwen, volgens de schattingen van de vakbonden gaat het hier 
om honderdduizenden. 

De werkloosheid onder wetenschappelijke werkers, onderwij
zers en werkers in de verzorgende beroepen en de maatschappe
lijke dienstverlening stijgt snel. 

Het aantal WOA-ers neemt elk jaar met 20 tot 30 duizend toe, 
onder wie vooral oudere arbeiders die uit het arbeidsproces wor
den gestoten en anderen, wier gezondheid door het opjagen van 
de arbeidsintensiteit is ondermijnd; het aantal WAO-ers nadert de 
vierhonderdduizend. 

Deze gegevens maken duidelijk hoe zeer het nodig is om strijd 
te voeren tegen de werkloosheid, tegen bedrijfssluitingen en ont
slagen, tegen roofbouw op de arbeiders, voor behoud van werk. 

Waakzaamheid is vereist tegen sluipende methoden die door de 
concern-directies worden aangewend om het aantal arbeidsplaat
sen in de industrie te verminderen om zodoende met minder 
mensen nog meer te produceren, de uitbuiting op te voeren en 
de winsten te verhogen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 
instellen van vacaturestops, van het zogenaamde natuurlijke ver
loop en van als humaan voorgestelde afvloeiingsregelingen. 

De concern-directies streven ernaar het aantal mensen in vaste 
dienst te verminderen en de rechten van de arbeiders te onder
graven door het inschakelen van koppelbazen e.d. 
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De uitholling van het aantal arbeidsplaatsen is vooral te consta
teren bij ondernemingen die tegelijkertijd kapitalen naar het bui
tenland exporteren en daar bedrijven vestigen. 

8 
DE ondernemers en de regering hebben een offensief ingezet 

om de uitkeringen van de werklozen aan te tasten en hen te on
derwerpen aan een vernederend stelsel van overheidscontrole en 
dwang. Om hiertegen weerstand te bieden en paal en perk te 
stellen aan de pogingen om de werklozen te demoraliseren en tot 
berusting te brengen, is het optreden van werklozenbelangenver
enigingen die samenwerken met de plaatselijke vakhondsorganisa
ties van uitzonderlijk belang. 

De onverschilligheid waarmee van de zijde van een aantal be
stuurders van NVV-bonden aan de belangen van de werklozen 
wordt voorbijgegaan, is vreemd aan het elementaire solidariteits
begrip van de arbeidersbeweging. Het is in het belang van wer
kenden en werklozen, dat een krachtige strijdorganisatie tot stand 
wordt gebracht, waarin allen zich verenigen die door de gevolgen 
van kapitalistisch wanbeleid werkloos worden. De oprichting van 
werklozenbelangenverenigingen waartoe in tientallen plaatsen 
vooral door communisten het initiatief is genomen, vormt daartoe 
een strijdbare aanzet. 

Voorop moet staan de strijd voor de verdediging en verbete
ring van de uitkeringen, tegen pogingen tot herstel van de be
ruchte methoden van "werkverschaffing" en het verplichten om 
werk te aanvaarden met een lager inkomen in een ander beroep 
of elders in het land op straffe van het inhouden van uitkering 
(onder het mom van verruiming van het begrip passende arbeid). 

9 
DE Nederlandse werkers staan thans voor de opgave om de 

zwaarste aanval op het levenspeil sinds jaren te weerstaan. 

De weg voor deze aanval is geplaveid door de regering Den 
Uyl-Van Agr. Zij trof loonmaatregelen, onthield gedurende enige 
tijd de prijscompensatie aan de werknemers en holde deze com
pensatie uit, alles met het valse argument dat de solidariteit met 
de werklozen vereiste dat er gematigd moest worden ten behoeve 
van de winsten omdat meer winst meer werk zou betekenen. 

De CPN was de enige partij die tegenover deze maatregelen 
opkwam voor verdediging en uitbreiding van de koopkracht en 
tot strijd daartoe opriep. Vooral voor de verkiezingen is dit be
antwoord met giftige aanvallen op onze partij en werd haar ver-
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weten slechts te werken met simpele slogans. Thans wordt er
kend, dat de inzak van de bestedingen, d.w.z. van de koopkracht 
van de massa van de bevolking, een oorzaak is van verdere ver
scherping van de crisis. 

De uitkomst van het regeringsbeleid bleek te zijn, dat de win
sten van de multinationals en de banken zijn gestegen, terwijl te
vens de werkloosheid toenam. De bestedingsmogelijkheden van 
de werkers zijn verschraald; zij hebben in aanzienlijke mate op 
hun reserves ingeteerd. 

Bijzonder schadelijk is daarbij het optreden geweest van een 
aantal rechtse vakbondsbestuurders, die de vakbeweging willen 
inschakelen voor de regeringspolitiek van Den Uyl. De regering 
tastte de onderhandelingsvrijheid van de bonden aan en streefde 
ernaar de vakorganisaties in een systeem van centrale akkoorden 
aan banden te leggen. Het zogeheten gecoördineerd arbeidsvoor
waardenbeleid van de FNV -top komt hieraan tegemoet. 

Een tekortkoming in het optreden van onze partij is geweest, 
dat zij er niet in slaagde deze manipulaties voor de massa duide
lijk te maken. Daardoor konden er illusies postvatten over de rol 
van rechtse vakbondsbestuurders, die zich in de praktijk niets 
aantrokken van uitspraken van ledenvergaderingen en de vak
hondsdemocratie met voeten traden. Zij stelden zich onder pres
sie van de werknemers en uit verkiezingsoverwegingen ten 
dienste van Den Uyl op achter de acties, maar wierpen nadien 
een reeks van de in de actie geformuleerde eisen weer over
boord. Zij onderscheidden zich daarmee van de strijdbare be
stuurders en kaders van de bonden die wel actief optraden en 
vervreemdden zich van de eisen van de georganiseerde en onge
organiseerde arbeiders en employés. 

Een werkelijk democratische verkiezing en besluitvorming in 
de vakbeweging is volstrekt noodzakelijk voor het vervullen van 
haar taken als strijdorganisatie van de arbeidersklasse. Want ook 
bij de nu beraamde nog scherpere aanvallen op het levenspeil, 
rekent de regering op steun vanuit delen van de vakbondstop en 
op anti-communistische scheurmakerspraktijken. 

Daartegenover zullen de communisten optreden voor vak
bondseenheid, dat wil zeggen voor eenheid in het NVV, voor 
versterking van de NVV-bonden, voor een strijdbaar optreden te
gen de ondernemerspolitiek ter verwezenlijking van de in de vak
bond en op de bedrijven geformuleerde eisen. 
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10 
TEGENOVER de politiek van loondictatuur ontwikkelde zich 

in de afgelopen tijd het verzet. 

Op initiatief van de communisten, die met kracht van argumen
ten optraden voor de noodzaak van behoud van koopkracht en 
van in de cao neergelegde rechten, werd een streep gehaald door 
het voornemen de prijscompensatie te laten vallen. Dit leidde er
toe, dat bij de cao-onderhandelingen voor 1977 de eis tot behoud 
van de automatische prijscompensatie bovenaan het eisenprogram 
bleef staan en tot inzet werd van de massale en succesvolle sta
Icingsbeweging van februari 1977. Ondernemers en regering wa
ren er wel in geslaagd een aantasting ("zuivering") van de index 
door te drijven (verhoging van BlW en accijnzen wordt er niet 
meer in opgenomen), maar hun voornemen om de prijscompensa
tie alszodanig uit de cao's te schrappen, werd verijdeld. Dit was 
een gevoelige nederlaag voor zowel de ondernemers als de rege
ring. 

Behalve de· eis van behoud van automatische prijscompensatie 
werd in verschillende bedrijfstakken ook een werkelijke cao
verbetering verlangd; deze bleef onder druk van de FNV -top 
echter tot een minimum beperkt en werd in de meeste gevallen 
zelfs niet gerealiseerd, omdat de vakbondsleidingen. niet bereid 
bleken er bij de ondernemers uit te halen wat er in zat. 

11 
MEER dan ooit is het nodig alle krachten te verenigen om de 

nieuwe grote aanval op het levenspeil af te slaan. De communis
ten zullen daartoe op de bedrijven en in de vakbonden optreden. 

Zij gaan daarbij uit van een rotsvast vertrouwen in de mensen 
die tezamen de vakbeweging vormen en haar verder zullen ver
sterken: zowel getalsmatig als wat betreft de kracht van haar op
treden. 

Een sterke vakbeweging is essentieel voor een doeltreffende 
belangenbehartiging. Er mag echter, in het belang van de strijd 
en van de vakbeweging zelf, nooit voorbij worden gegaan aan het 
feit dat een zeer aanzienlijk deel van de werknemers niet in de 
vakbonden is georganiseerd. 

Onontbeerlijk voor het tot stand brengen van de eenheid van 
actie is de vorming van actiecomités, waarin georganiseerden en 
ongeorganiseerden samengaan. 

Dit gemeenschappelijk optreden is een voorwaarde voor suc
cessen. 
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Landelijk gezien is van alle werknemers slechts veertig procent 
bij een vakbond aangesloten; in veel gevallen speelt daarbij ook 
teleurstelling over het ontbreken van strijdbereidheid bij een aan
tal vakbondsleiders en te geringe werfkracht als gevolg daarvan 
een rol. 

Alle ervaringen uit de strijd van de afgelopen jaren bevestigen 
van welk een doorslaggevend belang de eenheid van georgani
seerden en ongeorganiseerden is. Wanneer aan de ondernemers in 
de afgelopen jaren slagen werden toegebracht dan lag daaraan ten 
grondslag dat de werkers in de bedrijven elkaar vonden in geza
menlijke strijd, onder gezamenlijk gevormde leidingen, voor ge
zamenlijk gestelde eisen. 

De actiecomités hebben in de eerste plaats tot taak de eenheid 
op het bedrijf te smeden voor de concrete belangenverdediging 
- voor het loon, voor bedrijfseisen, voor andere arbeidsvoor
waarden, voor behoud van werk en tegen ontslagen en bedrijfs
st uitingen. 

Gebleken is dat de belangenbehartiging niet ophoudt bij de fa
briekspoort, maar dat het veelal ook een confrontatie betreft met 
de regeringspolitiek. In geval van loonacties en bedrijfssluitingen 
hebben de actiecomités zich dan ook vaak met hun eisen tot de 
regering en het parlement gericht. 

De actiecomités van georganiseerden en ongeorga-
niseerden zullen in de naaste toekomst door de werkers gescha
pen steunpunten kunnen zijn voor een nieuwe coalitie, die een 
werkelijk progressieve, democratische regeringspolitiek tot stand 
zal brengen. 

12 
ER hebben zich sinds de jaren zestig grote veranderingen vol

trokken in de samenstelling van de beroepsbevolking. Dit heeft 
tevens op de acties grote invloed gehad en heeft geleid tot deel
name van geheel nieuwe lagen van de werkende bevolking aan de 
strijd. Vaak stonden deze zelfs voorop in de strijd tegen de af
braakpolitiek van de regering en de ondernemers. 

Een derde deel van de beroepsbevolking werkte in 1975 in 
"zakelijke dienstverlening", d.w.z. handel, bank- en verzekerings
wezen, communicatie e.d. Een kwart van de beroepsbevolking 
werkt in de "maatschappelijke diensrverlening", terwijl een derde 
deel van de beroepsbevolking in de industriële sector werkt - in 
1965 was dit nog bijna de helft van de beroepsbevolking. 

De "maatschappelijke diensrverlening" heeft door de strijd van 
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de arbeidersklasse het karakter gekregen van een recht op vol
waardige voorzieningen: op het gebied van onderwijs, gezond
heidszorg, welzijnsvoorzieningen, bejaardenzorg. 

De inzet van de werkers in deze sectoren heeft de uitbouw er
van mogelijk gemaakt. Zij zijn ook voorop gegaan in het verzet 
tegen bezuinigingen en aantasting van het voorzieningenpeiL De 
communisten hadden hier een belangrijk aandeel in. 

In deze periode van crisis moeten naar de mening van het kapi
taal de sociale en culturele verworvenheden op een koopje of an
ders maar verdwijnen. Dit is een onderdeel van de algehele aan
val op het levenspeil van de werkers. De ondernemers- en rege
ringsredenering komt hierop neer: Wat heeft het voor zin om het 
arbeidsoverschot en het toekomstige arbeidsoverschot te verwen
nen met sociale voorzieningen; het zijn slechts lasten die geen 
rendement opleveren voor de vulling van de brandkast. De be
zuinigingen richten zich dus zowel tegen de werkers in deze sec
toren als tegen alle werkers. Goede arbeidsvoorwaarden zijn me
de bepalend voor de kwaliteit van de voorzieningen. De strijd te
gen de afbraak moet in de grootste eensgezindheid worden ge
voerd. Het gaat om een gemeenschappelijk belang, om de 
verdediging van het levenspeil. 

13 
DE communisten zullen vooraan gaan in de strijd tegen de on

dernemerspolitiek, juist nu de reactie met alle middelen de le
vensbelangen van de bevolking aan haar machts- en winsthonger 
opoffert. 

Onder deze omstandigheden zal de CPN met meer kracht dan 
voorheen het bedrijfswerk aanpakken. Elke onderschatting daar
van, elke neiging om deze activiteit van de partij te verwaarlozen 
of zelfs te liquideren, moet resoluut worden bestreden. 

Het is geboden om overal - op bedrijven, kantoren, banken, 
multinationale ondernemingen, overheidsinstellingen, sociale 
werkplaatsen - bedrijfsgroepen van de CPN te vormen, met 
steun en in samenwerking met de plaatselijke en buurtafdelingen 
van de partij en de partijdistricten. 

Tot de taken van de bedrijfsgroepen behoort: 
- het optreden voor de eenheidspolitiek van de partij; 
- het voeren van politieke propaganda teneinde de standpunten 
van onze partij uit te dragen en op te treden tegen elke vorm van 
demoralisatie en elke afstomping van klassegevoel en voor het 
versterken van de strijdvaardigheid; 
- het organiseren van bijeenkomsten daartoe; 
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- het uitgeven van bedrijfskranten onder redactie van de groep 
met steun van afdelingen en districten. 

Het werk van de partijleiding op dit gebied moet in deze geest 
worden gereorganiseerd. 

14 
DE Communistische Partij van Nederland treedt in de strijd te

gen de werkloosheid op 
- voor volledige werkgelegenheid, tegen bedrijfssluitingen en 
massa-ontslag; 
-voor verkorting van de werktijd, verlenging van de vakanties, 
verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd en verbetering van 
ploegendiensten met behoud van loon; 
- geen inkrimping maar uitbreiding van de sociale en culturele 
voorzieningen; 
- verdediging en verbetering van de uitkeringen aan werklozen, 
van W AQ-uitkeringen en andere sociale uitkeringen, zoals de 
AOW; verlenging van de WWV tot de gehele werkloosheidsperi
ode; 
- voor ruimere omscholingsmogelijkheden en faciliteiten voor 
verhoging van vakbekwaamheid en ontwikkelingsniveau; 
- voor bijzondere maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerk
loosheid, ook in de onderwijssfeer. 

111. Democratische machtsvorming voor een 
andere regeringspolitiek 

15 
DE krachten, waarop een coalitie voor een andere politiek in 

ons land zich kan baseren, tekenen zich duidelijk af. In veelsoor
tig verzet hebben zij zich voor en na de verkiezingen van 25 mei 
1977 gemanifesteerd. 

Door alle partijen heen groeit de weerstand tegen de oorlogs
kaers van de NAVO met haar loodzware bewapeningslasten en 
tegen de plannen van de Amerikaanse regering tot de aanmaak 
van de neutronenbom. Onder de werkers, evenals in niet
monopolistische industriekringen, wordt in toenemende mate stel
ling genomen tegen de overheersende rol van de Duitse Bondsre
publiek via door haar geïnspireerde EEG-dictaten. In massale ac
ties hebben de arbeiders zich gekeerd tegen de afwenteling van 
de gevolgen van de crisis op de schouders van de arbeidersklasse. 
Het besef dringt door, dat de machtsgroei van de multinationals 
en de rol die zij toebedelen aan de zogenaamde Europese orga
nen een directe bedreiging is voor de parlementaire democratie in 
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ons land en de democratische rechten van de bevolking. In het 
kader van de verdediging van het levenspeil hebben talrijke acties 
plaatsgehad tegen de afbraak van sociale en culturele verworven
heden. 

Dit verzet tegen afbraak, onveiligheid en bestaansonzekerheid 
moet gebundeld worden tot een nieuwe machtige coalitie van 
strijd en actie, nu tegen de koers Den Uyl-Van Agt, en stráks 
voor het verwerkelijken van een regeringspolitiek die zich richt 
op de belangen van de werkers en van ons land. 

16 
ONDER de huidige omstandigheden kan een dergelijk samengaan 

in de allereerste plaats tot stand worden gebracht in de buiten
parlementaire actie, waarvan de eenheid van optreden van com
munisten en socialisten de spil is. Alle krachten moeten thans 
verenigd worden om het massale offensief, dat ingezet is door het 
CDA en dat direct geïnspireerd wordt door de CDU-CSU in 
West-Duitsland, terug te slaan. Dit vereist het volstrekte afwijzen 
van de door Den Uyl voorgestane politiek van verlammend gepac
teer met Van Agt en diens CDA. 

Zonder twijfel zal eenheid van optreden tegen de CDA
politiek de zwakten en de breuklijnen in deze groepering bloot
leggen en een aanmoediging vormen voor gelovigen om zich aan 
te sluiten bij hen die de weg willen inslaan naar een nieuwe co
alitie. 

Daarbij zullen alle organisaties, actiecomités en allen die zich 
richten op het belang van de werkers zich moeten laten gelden. 
In het bijzonder ook de vakbeweging, die tot plicht heeft als zelf
standige kracht op te treden voor het loon, de arbeidsomstandig
heden en de democratische en culturele rechten van de arbeiders. 

De CPN beschouwt het als haar voornaamste taak om een der
gelijke samenbundeling van krachten tot stand te brengen en 
door haar initiatief en overtuigingswerk anderen daartoe te win
nen. 

17 
TEGENOVER het autontrure streven, ook in internationaal 

verband, van de grote concerns, die als kleine minderheid in toe
nemende mate het gehele politieke en maatschappelijke leven 
overheersen, staan de democratiseringsbewegingen die door brede 
massa's van de bevolking worden ontplooid. 

Dit leidt tot felle botsingen, waarbij democratische rechten en 
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vrijheden worden verworven of succesvol verdedigd. 

De rechtse kringen pogen de overheidsinstellingen en andere 
organen van het openbare leven geheel te onttreken aan demo
cratische controle en ondergeschikt te maken aan hun eigen doel
stellingen van winstopjaging, militarisering en sociale en culturele 
afbraak. 

In dit patroon passen de ondermijning van de parlementaire 
democratie en de aanvallen op de grondwettelijke rechten; het 
streven naar centralisatie door uitholling van bevoegdheden van 
gekozen organen als gemeenteraden; de vergrote rol van de uit
voerende macht; de onverdraagzaamheid vooral van aarts
conservatieve zijde op het gebied van cultuur en levenssfeer; het 
hanteren van televisie en andere media als middelen van geeste
lijke gelijkschakeling; het richten van politie en justitie op in
menging in politieke en sociale vraagstukken. 

De arbeidersbeweging treedt in haar strijd voor progressieve 
veranderingen van de maatschappij sinds haar ontstaan op voor 
democratisering, vrijheden en volksrechten op ieder gebied. Op 
alle terreinen van de samenleving manifesteren zich democrati
sche krachten. 

De democratische aspiraties van de arbeidersklasse kwamen tot 
uiting bij de verdediging van de vakhondsrechten - onderhande
lingsvrijheid in plaats van loondictaten -, van het stakingsrecht, 
in het optreden voor de sociale verworvenheden en in het opei
sen van bevoegdheden voor vertegenwoordigers van de werkers 
op de bedrijven. 

Ook in de strijd voor de democratie op tal van andere terrei
nen speelt de arbeidersbeweging een baanbrekende rol. 

In het onderwijs is de allesbeheersende strijdvraag of de deel
name eraan en de kwaliteit ervan in overeenstemming zullen zijn 
met het streven van de werkende bevolking om zich in alle op
zichten te ontwikkelen, waarbij geen genoegen kan worden geno
men met bezuinigingen. Beperking van de deelname aan het on
derwijs gemotiveerd met een beroep op de kapitalistische arbeids
markt wordt afgewezen. De deelname aan het onderwijs is dras
tisch toegenomen op alle niveaus. Ook nemen thans een miljoen 
volwassenen aan verschillende vormen van onderwijs deel. 

Op de universiteiten ontmoeten de pogingen om door studen
tenstops en andere ingrepen een rem op de ontwikkeling te zet
ten, een fel verzet. Dit alles gaat hand in hand met een strijd 
voor vernieuwing en democratisering, welke een onderdeel ts van 
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de klassenstrijd tegen de heersende maatschappelijke machten. 
Hierbij heeft de studentenbeweging zich ontwikkeld tot een be
langrijke factor in de gehele politieke strijd. 

Uitgaande van de eigen toekomstverwachtingen en actie van de 
jonge Nederlanders moet onze partij optreden voor de eisen en 
rechten van de jeugd. Van groot belang daarbij is de beweging 
voor democratische toestanden in het leger, die de rechten van de 
dienstplichtigen opeist en verdedigt en een rol speelt in het ver
zet tegen de door de NAVO-politiek verwekte militarisering. 

Een noodzakelijk onderdeel van de strijd voor het socialisme 
en een direct belang van de gehele arbeidersklasse is het optre
den voor de gelijke rechten van de vrouw. Deze strijd heeft zich 
in de afgelopen tijd sterk ontplooid. De emancipatie-beweging 
heeft zich tot een belangrijke politieke kracht ontwikkeld, zoals 
gebleken is in het conflict rond het abortusvraagstuk In de de
mocratische beweging voor volledige gelijkberechtiging op het 
gebied van werkgelegenheid, onderwijs, sociale en fiscale wetge
ving en maatschappelijke ontplooiing op alle terreinen, moet de 
partij haar taken vervullen als de meest verlichte en onbekrom
pen politieke formatie. 

Zij verzet zich tevens tegen het toenemende dirigisme, de bu
reaucratie en het paternalisme, waarmee bijvoorbeeld de trekkers 
van sociale uitkeringen worden geconfronteerd. Zij verlangt maat
regelen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Van doorslaggevend belang in de strijd voor de democratie ts 
het niet-aflatende optreden tegen discriminatie, rassisroe en anti
semitisme, in welke vormen deze ook de kop opsteken. 

Grote betekenis heeft in dit verband het succesvol optreden ge
had van de communistische Kamerfracties voor het opnemen in 
de grondwet van een verbod van discriminatie op welke grond 
dan ook. 

Voortdurende waakzaamheid is vereist tegen iedere neiging om 
de politiestaat-methoden, die in West-Duitsland worden geïntro
duceerd uit angst voor het overslaan van democratische beweging
en van elders naar de Bondsrepubliek, ook in ons land toe te 
passen. 

Terreurdaden als kapingen, gijzelingen en moorden worden 
door de reactie aangegrepen voor anti-democratische wetten en 
maatregelen. Het terrorisme, dat een broedplaats vindt in gebrek 
aan democratie, is vijandig aan de massastrijd en speelt rechts in 
de kaart en is provocatarisch van aard. Het kan slechts doeltref-
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fend beantwoord worden door ontplooiing van democratische 
massastrijd en het overwinnen van gevoelens van teleurstelling en 
wanhoop die voortkomen uit de degeneratie van het kapitalisti
sche stelsel. 

De strijd die de communisten samen met anderen voeren voor 
uitbreiding van de democratische rechten, is nauw verbonden met 
onze verdediging van de parlementaire democratie en het kies
stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De gang van zaken bij 
de verkiezingen van 25 mei heeft aangetoond, dat de reactie haar 
plannen tot ondergraving van het kiesstelsel nog niet heeft laten 
varen en in de praktijk tracht de gekozen minister-president als 
"sterke man" in te voeren. 

De CPN is vastbesloten haar democratische doelstellingen in 
de actie verder tot gelding te brengen en streeft ernaar de zich 
ontwikkelde bewegingen voor meer democratie tot een duurzaam 
werkende factor voor een andere politiek te maken. 

18 
HET vraagstuk van een alternatief voor de regeringscombinatie 

van de afgelopen jaren kwam in de volle omvang aan de orde, 
toen voor de massa aan de hand van eigen ervaring duidelijk 
werd dat de regeringspolitiek leidde tot volstrekte onderwerping 
aan de eisen van het grote kapitaal. Dit had tot gevolg, dat het 
levenspeil systematisch werd aangetast met behulp van loondicta
ten en door het aanvreten van het recht op volledige automati
sche prijscompensatie. Op zulke terreinen als het onderwijs, de 
sociale voorzieningen en de culturele belangen, werden in toene
mende mate bezuinigingen doorgevoerd. Zo werden de gevolgen 
van de crisis door de regeringscombinatie Den Uyl-Van Agt afge
wenteld op de uitgebuiten en alle niet-monopolistische groepen, 
terwijl terzelfdertijd de winsten en de macht van de multinatio
nals en de banken stegen, hetgeen een opdringen van rechts tot 
gevolg had. 

Tegenover het optreden van de regeringscombinatie Den Uyl
Van Agt stelde onze partij op de nationale conferentie van janu
ari 1977 een alternatief in de vorm van de leuze "Van Agt eruit, 
de CPN erin". Daarmee werd aan de orde gesteld de deelname 
van de CPN aan een andere regeringscoalitie en het tot stand 
brengen van een andere regeringspolitiek die zich moest richten 
op crisisbestrijding, vrede en democratie. Deze leuze was wat 
haar inhoud betreft juist. Zij is echter te laat aan de orde gesteld 
en heeft daardoor geen deel uitgemaakt van de eisen die in de 
massa-actie aan de orde kwamen. Daardoor bleef in de actie het 
naar voren brengen van een reëel en slagvaardig regeringsalterna
tief achterwege, terwijl juist toen daaraan grote behoefte bestond 
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en dit aan de acties een diepere inhoud had kunnen geven. Deze 
terughoudendheid vond haar oorzaak in de weifelingen in de lei
ding, die reeds in de partij aan de orde zijn gesteld. Deze hebben 
geleid tot vele onduidelijkheden en tot een gebrekkig reageren in 
de loop van de verkiezingscampagne. Het late tijdstip waarop dit 
vraagstuk aan de orde kwam en waarop de leuze "Van Agt eruit, 
de CPN erin" gelanceerd werd, wekte de schijn dat het hierbij 
om een verkiezingsstunt ging. 

19 
HET tekortschieten van de leiding heeft ook in een belangrijke 

mate geleid tot het gebrekkig reageren op de overrompelingstae
tiek vim Den Uyl en Van Agt. 

Tijdens de verkiezingscampagne werd een regeringsqtsts op 
touw gezet. De doorwerking van de massa-acties, o.a. de staking
en voor het behoud van de prijscompensatie die zich direct 
richtten tegen de aantasting daarvan door de regeringspolitiek, 
had een hoogtepunt bereikt. In het kamp van de ondernemers 
waren grote moeilijkheden ontstaan, die samenvideo met de 
groeiende tegenstellingen in de heersende kringen. 

Deze regeringscrisis, waarbij een geschil over de grondpolitiek 
werd aangegrepen dat later in een handomdraai werd bijgelegd, 
speelde Den Uyl uit om zich in schijn te distantiëren van Van 
Agt en van verslechteringen waarvoor hij samen met Van Agt 
verantwoordelijk was. Hij schiep de door de CPN niet weerspro
ken illusie dat hij achter de eisen van de massa zou staan en be
diende zich daarbij van de steun van rechtse vakbondsbestuur
ders. Met alle middelen van de demagogie, zoals manipulaties 
met "opinie-peilingen" en misbruik van de massa-communi
catiemiddelen werd geprobeerd dat Nederland een "driestromen
land" zou zijn en dat er een niet te overbruggen tegenstelling zou 
bestaan tussen Den Uyl en Van Agt. De ontwikkelingen sinds
dien hebben dit alles gelogenstraft. 

De overrompelingstaetiek ging gepaard met een heftig anti
commwlisme, geleid vanuit de NAVO, waarbij met alle middelen 
opgetreden werd tegen een deelname van communisten aan een 
regeringscoalitie. 

Den Uyl verklaarde zich tegen elke samenwerking met de 
CPN en intimideerde socialisten die - in acties, in gemeentera
den, in de vakbeweging - reeds tot samenwerking besloten had
den en daarbij ook de deelname van de communisten aan een re
geringscoalitie aan de orde stelden. 

In het klimaat van bestaansonzekerheid en demagogie konden 
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de terreuractie in Drente en het militaire machtsvertoon invloed 
uitoefenen op de verkiezingen. 

20 
DEZE kluwen van misleiding, verkiezingsbedrog en intimidatie 

heeft in de verkiezingsuitslag een vervalst beeld opgeleverd van 
de werkelijke politieke verhoudingen in het Nederlandse volk. 
Het is onaanvaardbaar dat dit zo geschapen vervalste beeld nu 
wordt gebruikt om een aanval over de gehele linie op het levens
peil en de democratie te "rechtvaardigen". 

Het regeerakkoord dat in een maandenlang gerekte kabinets
formatie tot stand is gekomen, geeft een toonbeeld van opoffe
ring van wat in jarenlange strijd verworven is aan de machtshon
ger van de concerns en het wapenkapitaal. De rol die de VVD 
daarbij is toebedeeld, is die van aanjager en opdrijver. 

De CPN is van mening, dat thans felle oppositie tegen de rege
ringsplannen nodig is. In de PvdA en onder haar aanhang is een 
begin merkbaar van ontgoocheling over de houding van Den Uyl, 
diens capitulatie voor Van Agt en het overboord gooien van ver
kiezingsbeloften. Met deze politiek moet gebroken worden. Vele 
socialisten zijn zonder twijfel diep overtuigd van de noodzaak van 
een andere politiek, hebben daarover meer of minder concrete 
denkbeelden en zijn niet bereid de eisen van de massabeweging 
prijs te geven. Zij kunnen daaraan slechts positief uiting geven 
door zich in eenheid met communisten en andere democratische 
krachten in te zetten voor een nieuwe coalitie, voor een nieuw 
regeringsperspectief. 

21 
DE regering wil haar politiek van afbraak en aantasting van het 

levenspeil ook uitvoeren door de provinciale en gemeentelijke 
besturen hieraan te onderwerpen en ze elke zeggenschap te ont
nemen. Vanuit Den Haag regent het dwangbevelen aan provincies 
en gemeenten om ze te beknotten op alle terreinen van hun 
werkzaamheid, om uitkeringen te verlagen en plaatselijke belas
tingen, heffingen en tarieven te verhogen. De eigen activiteiten 
van provincies en de zelfstandigheid van de gemeenten worden 
met behulp van bedreigingen en sancties gesmoord. Met behulp 
van geraffineerde methoden probeert de regering hen een soort 
bufferpositie te laten innemen tussen de bevolking, die verbete
ring van voorzieningen verlangt, en de centrale overheid die de 
financiële mogelijkheden van gemeenten en provincies daartoe 
beperkt. Gekozen bestuurders wil de regering tot haar zaakwaar
nemers maken, die niet de belangen van de gemeente en haar be
volking voor ogen hebben maar optreden als werktuigen van een 
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rechts beleid. Daarom wordt elk voorstel om te komen tot geko
zen burgemeesters fel bestreden. Toch dient deze eis van demo
cratie aan de orde te worden gesteld. 

Het optreden van de communisten in provinciale· staten en ge
meenteraden is erop gericht om steunend op het verzet tegen be
zuinigingen en afbraak op te komen voor de belangen van de be
volking en een brede samenwerking daarbij tot stand te brengen. 
Daarvan uitgaande eisen de communisten ook hun posities op in 
colleges van Gedeputeerde Staten en in colleges van B en W. 

De communisten zijn van mening, dat vanuit gemeenten en 
provincies krachtig stelling genomen moet worden tegen verslech
tering van voorzieningen en uitkeringen en tegen verhoging van 
lasten voor de bevolking. 

Om te komen tot positieve oplossingen voor de grote proble
men, waarvoor provincies en gemeenten staan, zullen de commu
nisten nieuwe initiatieven moeten nemen en tevens voorstellen, 
denkbeelden en acties van anderen die in deze richting gaan, on
dersteunen. Zij zullen opkomen voor een behoorlijk en verstan
dig bestuur, uitgaande van de verlangens die er onder de bevol
king bestaan. 

In die geest zullen de communisten in nauw overleg met de 
bevolking, hun programs voor de komende verkiezingen voor 
provinciale staten en gemeenteraden opstellen. 

IV. Voor vrede, veiligheid en nationale 
zelfstandigheid 

22 
BIJ haar stellingname in internationale vraagstukken treedt de 

CPN op voor een eigen Nederlandse bijdrage voor de verster
king van de vrede en voor het afwenden van pogingen om de be
reikte resultaten van de ontspanning terug te draaien. 

De ontspanning die in de laatste jaren tot stand kwam en een 
nederlaag betekende voor de politici van de koude oorlog, kon 
bereikt worden op grondslag van de veranderde krachtsverhou
dingen in de wereld ten gunste van het socialisme, door de poli
tiek van vreedzame coëxistentie van de Sowjet-Unie en andere 
socialistische landen, door de nationale bevrijdingsstrijd in kolo
niale en neo-koloniale gebieden en door de volhardende strijd 
voor de vrede en tegen atoomdreiging die gevoerd wordt door de 
arbeidersbeweging en de vredelievende en democratische krach-
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ten in de kapitalistische landen. De ontspanning heeft reeds ge
stalte gekregen in het Akkoord van Helsinki en in talrijke over
eenkomsten tussen Oost en West. 

Om de resultaten van de strijd voor ontspanning onomkeerbaar 
te maken en verdere voortgang te bereiken, is het nodig om een 
vermindering van de bewapening tot stand te brengen. Daartegen 
verzetten de reactionaire krachten en het wapenkapitaal zich uit 
alle macht. Vanuit de NAVO en door militaristische kringen in 
de Verenigde Staten en West-Duitsland wordt gestreeft naar het 
weer opvoeren van de spanningen, naar het ondermijnen van de 
bereikte akkoorden en het verwekken van een nieuwe bewape
ningswedloop en atoomrace. 

Dit gaat samen met de ontwikkeling van nieuwe gruwelijke 
massavernietigingswapens als de neutronenbom en van nieuwe ra
ketsystemen, begeleid door heftig anti-sowjetisme. De NAVO 
eist verhoging van de bewapeningsuitgaven. In West-Europa gaat 
dit gepaard met een versterkte aandrang op militaire integratie, 
op het oprichten van een Europese kernmacht en het uitrusten 
van het Westduitse leger met atoomwapens. 

De uitbreiding van het ultracentrifuge-project in Almelo, de 
bouw van de snelle kweekreactor in Kalkar en de plannen voor 
nieuwe kerncentrales staan met dit streven in verband. Daaruit 
vloeit ook voort, dat grote risico's ten aanzien van de veiligheid, 
ook bij de opslag van radio-actief afval, op lichtzinnige wijze wor
den aanvaard. 

Nieuwe gevaren voor de vrede vloeien hieruit voort, vooral 
omdat de Westduitse reactie iedere kans aangrijpt om haar activi
teiten te vergroten, haar militaire invloed uit te breiden (Afcent 
e.d.), zich op gevaarlijke wijze te mengen in conflicthaarden en 
met Nederlandse medeplichtigheid de uitzaai van kernwapens in 
de hand te werken. 

23 
DE houding van de regering Den Uyl-Van Agt is bepaald 

door volgzaamheid aan de NAVO. Zi) laat ons land meeslepen in 
een nieuwe bewapeningswedloop en is bereid het land te maken 
tot een steunpunt van de NAVO-atoompolitiek, zoals blijkt uit 
het herhaaldelijk instemmen met de politiek van Carter. Opmer
kelijk is dat de leidingen van CDA, PvdA en VVD het daarover 
eens zijn. Hoe gevaarlijk het ondersteunen van de Carter-politiek 
is, wordt onderstreept door diens voornemen de neutronenbom 
te produceren. De dreiging van het opnieuw opvlammen van de 
koude-oorlogspolitiek en het opjagen van de bewapeningswed
loop moeten voor de vredeskrachten een signaal zijn om zich met 
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verdubbelde kracht te laten gelden en zich te verenigen. In ons 
land kan daarbij voortgebouwd worden op de massale bewegin
gen die tot stand zijn gekomen rond de solidariteit met Vietnam, 
tegen de Nederlandse deelname aan het Kalkarproject, tegen de 
uitbreiding van het ultracentrifugeproject, tegen de opslag van 
atoomafval in onze bodem. 

De nu op gang gekomen volksbeweging tegen de neutronen
bom, waarbij communisten tot de eerste initiatiefnemers behoren, 
toont aan hoe sterk de vredeskrachten in ons land zijn en hoe 
barrières worden overwonnen als het gaat om vraagstukken van 
levensbelang. 

Naar de mening van de CPN zal de beweging voor vrede en 
veiligheid onverbrekelijk behoren tot een coalitie die zich ten 
doel stelt een verandering in de regeringspolitiek van ons land te 
bewerkstelligen. 

Een eigen rol van Nederland in de internationale politiek kan 
tot stand komen door zelf de militaire uitgaven te verlagen, 
atoomwapens van Nederlands grondgebied te verwijderen en 
door geen enkele medewerking te verlenen aan de vorming van 
een Duitse atoommacht. 

Nederland moet de weg inslaan die het zal vrijmaken van de 
NAVO. Voor verdere ontspanning moet vanuit Nederland krach
tig stelling worden genomen tegen de aanmaak van de neutronen
bom. Ons land dient ook in internationaal verband te ijveren te
gen de spreiding van kernwapens en van technologie voor de ver
vaardiging ervan. 

Er moet opgetreden worden voor de integrale uitvoering van 
het Akkoord van Helsinki; elke sabotage daarvan moet als een 
gevaar voor de vrede worden bestreden. 

24 
DE ontaarding van het kapitalisme, zijn militarisering en zijn 

barbaarse neo-kolonialisme gaan hand in hand met aanslagen op 
de democratische volksrechten en de parlementaire democratie. 
De monopolies willen het verzet daartegen met autoritaire machts
politiek terugdringen. 

In het bijzonder de reactionaire krachten in de Verenigde Sta
ten en de Duitse Bondsrepubliek zijn de inspirators daartoe. De 
weerslag in ons land is waarneembaar in de import van terreur
methoden, de aanwakkering van rassisme en anti-semitisme, de 
Watergate-achtige schandalen rondom Lockheed en F-16 en het 
de kop opsteken van fascistoïde organisaties. 
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De bescherming en uitbreiding van de rechten van de werken
de bevolking vereist massa-actie voor het afschermen van ons 
land tegen de gevolgen van de reactionaire NAVO
bewapeningspolitiek en voor nationale onafhankelijkheid. 

25 
IN de strijd voor de verdediging en uitbreiding van de demo

cratie staat de CPN in de eerste gelederer1. Dit was het geval bij 
de verdediging van het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordi
ging, bij het verhinderen van anti-democratische grondwetswijzi
gingen en bij de strijd tegen de anti-stakingswet. Ook stelde onze 
partij de bescherming aan de kaak die Menten genoot in rechtse 
regerende kringen en thans nog geniet dank zij het achterhouden 
van archieven en dossiers, het saboteren van de rechtsgang en het 
belasteren van anti-fascisten. 

De CPN bouwt onveranderlijk voort op haar tradities van 
strijd tegen fascisme en voor democratie. In de bezettingsjaren 
organiseerde zij de Februari-staking van 1941, die de stoot gaf tot 
de ontplooiing van het massa-verzet tegen het Duitse fascisme, 
waarin zij een leidende rol vervulde. Haar leden en kaders brach
ten in die jaren nooit te vergeten offers. De partij stelt zich tot 
taak de historische betekenis van hun werk meer dan tot dusver 
is gebeurd te belichten. Het is nodig met kracht op te komen 
voor verbetering van de pensioenen en uitkeringen van verzets
deelnemers en oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945. Voor 
de joodse vervolgden dient er een speciale pensioensvoorziening 
te komen. 

De CPN doet een beroep op alle nationale, democratische en 
anti-fascistische krachten, om juist nu nieuwe gevaren dreigen 
voor de democratie en de onafhankelijkheid van ons land, ge
meenschappelijk op te treden en van de Vierde Mei een verenig
de, nationale herdenking te maken, die steunt op werkelijk de
mocratische tradities, en om de Vijfde Mei te herstellen als natio
nale feestdag. De overwinning op het fascisme is een historisch 
feit dat de beste krachten van ons volk inspireert en verenigt in 
de strijd voor de vrijheid in deze tijd. 

26 
NAARMATE onder pressie van West-Duitsland de EEG

integratie wordt doorgedreven, zijn de gevolgen voor de bevol
king in ons land schadelijker. De uitwerking van de EEG is tast
baar in de bedrijfssluitingen die voortvloeien uit de kapitalistische 
concentratie op EEG-schaal en de doelbewuste bevoordeling van 
Westduitse belangen, alsook in de ondermijning van de bestaans
mogelijkheden van vele duizenden landbouwbedrijven en van 
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andere zelfstandigen, als schippers, vissers en vervoerders, en in 
het blootstellen van kwetsbare industrieën aan meedogenloze 
concurrentie uit het buitenland. Via EEG-organen wordt gepoogd 
een sociale en loonpolitiek op te leggen die neerkomt op afbraak 
van bestaande veroverde rechten. 

De achter ons liggende periode is in het bijzonder gekenmerkt 
door het streven om het politieke leven in Nederland te kneden 
naar EEG-model, dat wil zeggen in de vorm van een Westduits, 
op anti-communisme berustend, driestromenland. 

Binnen de EEG verscherpen zich onder invloed van de eco
nomische crisis de tegenstellingen tussen de kapitalistische mach
ten. Tegelijkertijd groeit in een reeks EEG-landen de weerzin te
gen de overheersende rol van het Duitse imperialisme in de zoge
naamde Europese integratie. 

De CPN wijst de opvatting van de hand, dat de supranationale 
machtsvorming een onontkoombaar feit is - een opvatting die 
ook door reformisten in de arbeidersbeweging is overgenomen. 
Eveneens verwerpt zij de theorie dat Europese integratie een weg 
zou zijn naar een socialistisch Europa. De strijd voor het socialis
me vereist de strijd voor de democratie nu en het bevechten van 
nationale onafhankelijkheid op de multinationals en het imperi
alisme. Dat betekent concreet dat nationale maatregelen moeten 
worden afgedwongen om ons land vrij te maken uit de door 
West-Duitsland aangelegde EEG-kluisters. 
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IN een poging om de strijd voor nationale onafhankelijkheid in 

discrediet te brengen, wordt door de economen uit de school van 
de multinationals aangevoerd, dat deze zou neerkomen op het 
zich plaatsen in een uitzonderingspositie en dat dit in tegenstel
ling zou staan tot het proces van internationalisering van de econo
mie. Deze redenering is in strijd met de werkelijkheid. Juist het 
kapitalisme en de multinationals vormen een obstakel om te ko
men tot werkelijk vruchtdragende internationale economische be
trekkingen die gericht zijn op wederzijds voordeel, op vooruit
gang voor de bevolking en de verworvenheden van wetenschap 
en techniek tot ontplooiïng te brengen. 

Het kapitalisme is een rem daarop, omdat het economische 
blokken vormt, waarbinnen de sterksten de zwakkeren overheer
sen, en drijft tot blokkade van de handel met andere landen. 

De strijd van de CPN tegen de EEG-integratie betekent daar
om terzelfder tijd een optreden voor de verruiming van de inter-
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nationale economische banden van ons land die juist in deze peri
ode van crisis noodzakelijk is. 

28 
IN het kader van de EEG worden thans stappen ondernomen 

om een bovennationale politieke macht te vormen. Er wordt pro
paganda gevoerd ter voorbereiding van rechtstreekse verkiezingen 
van een Europees parlement. Het doel is: 
- het groeiende verzet tegen de anti-democratische en anti
nationale EEG-integratie en tegen de vorming van een politieke 
unie te beantwoorden met een schijnvertoning van democratie; 
- de nationale parlementen te ontrechten en uit te schakelen 
door aan een Europees parlement grotere bevoegdheden te ge
ven. De heersende kringen in West-Duitsland, die in zo'n parle
ment en in te vormen zogenaamde Europese fracties willen over
heersen, dringen aan op de afkondiging van een EEG-grondwet, 
die een einde zou maken aan nationale grondwetten. 

De weerstand tegen deze plannen heeft ertoe geleid, dat 
slechts met veel kunst- en vliegwerk het voornemen tot het hou
den van zulke verkiezingen is doorgezet. Toch staan deze nog op 
losse schroeven, omdat het in Engeland niet gelukt is de daar be
staande tegenstellingen te overdonderen. 

Indien toch verkiezingen voor een Europees parlement zouden 
worden doorgedrukt, zal de CPN daaraan deelnemen. Haar voor
naamste doel zal zijn op te komen voor de belangen van de 
werkers, voor de bescherming van de Nederlandse nationale be
langen tegen elke EEG-aanslag daarop. Zij zal zich verzetten te
gen de dreigende uitholling door de EEG van de internationale 
verdragen, waarin de nederlaag van het Duitse imperialisme en de 
overwinning van de anti-fascistische krachten is vastgelegd en die 
de soevereiniteit van de landen in Europa verankeren. De Com
munistische Partij van Nederland zal optreden 
- voor onverkorte bescherming van de nationale soevereiniteit 
van ons land, voor handhaving van de Nederlandse grondwet 
waarin ook is vastgelegd dat het Nederlandse parlement de enige 
gekozen volksvertegenwoordiging is; 
- tegen elke stap in de richting van een politieke unie en voor 
het ongedaan maken van alle daartoe reeds genomen maatrege
len; 
- voor uitvoering van het Akkoord van Helsinki dat de nationa
le zelfstandigheid van ieder land garandeert en inmenging van 
welke aard dan ook verbiedt; 
- tegen de vorming van een Europese kernmacht en een Euro
pees leger door militaire integratie; 
- voor maatregelen die ons land kunnen vrijwaren tegen grens
overschrijdende milieuvervuiling, zoals de Rijnvervuiling, opslag 
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van atoomafval in zoutlagen, enz.; 
- voor een consequente verdediging van sociale voorzieningen, 
waarbij gewaakt moet worden tegen de neiging in de EEG om 
voorzieningen in de verschillende landen op het laagste niveau 
gelijk te schakelen; 
- voor steunverlening aan de thans door de EEG-politiek achter
gestelde regio's; 
- voor vermindering van de indirecte belastingen, waarvan thans 
een deel aan de EEG ten goede komt; 
- tegen de vorming van miljarden opslokkende EEG-f<;>ndsen die 
besteed worden aan financiering van de EEG-bureaucratie en aan 
manipulaties ten bate van de multinationals en banken; 
- voor gebruik van het BEG-landbouwfonds ten behoeve van de 
instandhouding in plaats van liquidatie van agrarische bedrijven. 

De CPN wijst elke tegemoetkoming af aan de reactie die com
munistische partijen wenst in te passen in haar EEG-politiek en 
ze wil isoleren van andere gelederen van de internationale com
munistische beweging. 

Overleg van partijbesturen der communistische partijen, uitwis
seling van ervaringen en samenwerking zijn noodzakelijk met be
trekking tot de gemeenschappelijke vraagstukken in de EEG
landen en de kapitalistische landen van Europa in het algemeen. 
De CPN streeft hierbij naar gemeenschappelijke actie voor de 
vrede en de belangen van de werkers, tegen EEG-dictaten en de 
politiek van de multinationals. 

V. Neo-kolonialisme en bevrijdingsstrijd 

29 
IN de strijd voor de vrede, tegen de agressieve inperialistische 

plannen, is een gemeenschappelijk optreden, een samengaan van 
de massa's in de hoogontwikkelde kapitalistische landen, de vol
keren van de socialistische landen en de massa's in de vroeger di
rect koloniaal bestuurde landen onontbeerlijk. 

Dit samengaan is van de grootste betekenis - zeker in een 
tijd, dat het bestaan van een socialistisch wereldstelsel nieuw per
spectief opent voor de strijd van alle volkeren voor vrijheid en 
werkelijke nationale onafhankelijkheid. 

Sinds de tweede wereldoorlog hebben de massa's in de kolon
iaal overheerste landen belangrijke successen geboekt in de vrij
heidsstrijd. Deze successen zijn onuitwisbaar en zijn mijlpalen in 
de geschiedenis van de z.g. "derde wereld". De oude imperialisti-
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sche mogendheden zijn niet in staat gebleken hun ouderwetse 
koloniale regiems te handhaven. Na de wereld-veranderende Rus
sische revolutie, de ineenstorting van het Duitse fascisme in Euro
pa en van het Japanse fascistische rijk in Zuidoost Azië, de vesti
ging van de Chinese Volksrepubliek en de glorieuze overwinning 
van de Democratische Republiek Vietnam, is het getij gekeerd. 
Ook de consolidatie van het socialisme in Noord-Korea en in Cu
ba vormt daarvan een sprekend bewijs. Aan deze trend in de ont
wikkeling is niets te veranderen - wat er ook van de zijde van 
de imperialisten geprobeerd wordt om de vrijheid in bloed te 
drenken en door middel van staatsgreep-regiems te smoren (Indo
nesië, Chili, enz.) 

De vrijheidsstrijd heeft in de overgrote meerderheid van de 
koloniale landen geleid tot het afdwingen van de staatkundige 
zelfstandigheid: een duidelijk eerste doel van iedere nationale de
mocratische beweging. 

De staatkundige onafhankelijkheid is een onontbeerlijke voor
waarde voor het bereiken van een ontwikkeling in een democrati
sche en socialistische zin. De staatkundige onafhankelijkheid werd 
niet liefdadig geschonken, doch in oorlogen, met zware offers, 
bevochten. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag, met name op 
het Mrikaanse continent waar Guinee-Bissau, Angola en Mozambi
que zich aandienen als jonge, onafhankelijke staten. 

Solidariteit met de bevrijdingsstrijd blijft een eerste plicht van 
de arbeidersbeweging en de communistische partijen in de hoog
ontwikkelde kapitalistische landen. 

Het is een revisionistische tendens om de verovering van de 
staatkundige zelfstandigheid te zien als de werkelijke en uiteinde
lijke bevrijding van de koloniale exploitatie en overheersing. Het 
is een sektarische (blind voor de resultaten van de massastrijd 
zijnde) tendens om de positieve betekenis te ontkennen van de 
formele staatkundige zelfstandigheid, waarmede het feit samen
hangt dat talrijke nieuwe staten hun intrede hebben gedaan in de 
Verenigde Naties en betrekkingen hebben aangeknoopt met socia
listische staten. 

De staatkundige onafhankelijkheid luidt een nieuwe periode in, 
allereerst in de strijd van de volkeren voor hun vrijheid (be
kroond door een eerste grote overwinning), maar ook voor de 
koloniale politiek, die oude doelstellingen nastreeft onder nieuwe 
omstandigheden en met nieuwe middelen. 

Het neo-kolonialisme is het kolonialisme in het tijdperk van de 
formele nationale zelfstandigheid als overheersende staatkundige 
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werkelijkheid in de vroegere koloniale wereld. Het neo
kolonialisme is de aanpassing van het kolonialisme bij dit nieuwe 
tijdvak. Het specialiseert zich in staatsgrepen en is, juist door de 
heftiger tegenstand, de gegroeide tegenkrachten in de wereld en 
de diepere gespletenheid in het imperialistische kamp zelf, van 
een nog grover en cynischer karakter. Het streven van het impe
rialisme is gericht op de beheersing van de grondstoffenbronnen 
(bijv. olie, uranium, bauxiet, tin), op het veroveren van afzet
markten en de export van kapitaal. 

Daarbij treedt als nieuw verschijnsel ook op het overbrengen 
op grote schaal van moderne produktiebedrijven (textiel, confec
tie) naar gebieden met goedkope arbeidskrachten en ook met mo
gelijkheden om belastingen te ontduiken. 

De imperialistische activiteit, de neo-koloniale politiek, moet 
bestreden worden in al zijn verschijningsvormen. 

30 
IN het kader van deze opgave moet ook de z.g. ontwikkelings

hulp worden bezien. Deze hulp is bedoeld als een doorvoeren en 
gedeeltelijk ook financieren van de neo-koloniale politiek van de 
monopolies, die daarvoor direct gebruik maken van het staatsap
paraat en de staatsfinanciën. De regering Den Uyl trad daarvoor 
op- hetgeen in strijd is met de belangen van de bevolking in de 
ontwikkelingslanden als ook met die van de bevolking in ons ei
gen land. 

De ontwikkelingshulp appelleert aan een gevoel van solidariteit 
dat veld gewonnen heeft onder de brede massa's van de werken
de bevolking in de hoog-ontwikkelde kapitalistische landen. Dit 
solidariteitsgevoel is zeker in ons land één van de vruchten van 
de activiteit, die de CPN door de jaren heen (in de moeilijkste 
perioden) ontplooid heeft toen het ging om steun aan de natio
naal-democratische beweging in Indonesië, met als haar dappere 
voorhoede de Partai Komrounis Indonesia. Deze verbondenheid 
is altijd één van de belangrijke kenmerken geweest van de bin
nenlandse, zowel als de buitenlandse politiek van de CPN -ze
ker ook waar het ging om de betrekkingen met zusterpartijen en 
haar optreden binnen de internationale communistische beweging. 
Het is een verbondenheid ook met de nationaal-democratische 
beweging in Suriname en· de Antillen. De consequente afwijzende 
houding van onze partij tegenover iedere vorm van rassisroe (vóór, 
tijdens en na de tweede wereldoorlog) heeft de weg geplaveid 
voor een brede solidariteit, die aan de hand van de historische er
varingen alleen maar versterkt kan worden en diepere inhoud kan 
krijgen. Van grote actuele betekenis is de strijd tegen het bloed
bevlekte, door de imperialisten nog steeds overeind gehouden 
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apartheidsbewind in Zuidelijk Mrika, dat zijn toevlucht neemt tot 
nieuwe misdaden tegen het in opstand komende volk. Nederland 
dient jegens Zuid-Mrika een economische boycot door te voeren 
en hiervoor ook internationaal op te treden. 

Onze partij begroet de brede solidariteit die thans onder de 
massa van het volk leeft, zoals wij tegelijkertijd iedere poging 
verachten en veroordelen die deze positieve gevoelens tracht uit 
te buiten voor geheel andere doeleinden. 

De CPN heeft een grote traditie in de solidariteit met de mas
sa's, die zich bevrijden van het juk van de tirannie. 

De met haar verbonden jeugdorganisatie, het ANJV, draagt 
daarvan de merktekens in haar eigen geschiedenis. Talrijke strij
ders van de arbeidersbeweging in Nederland werden op jonge 
leeftijd- als leden en leiders van het ANJV- veroordeeld tot 
zware gevangenisstraffen, omdat zij zich niet wilden verlagen tot 
koloniale werktuigen en optraden tegen de koloniale oorlogen. 

Deze traditie houden wij hoog. Het gaat erom deze verder te 
ontplooiïen. Allereerst betekent het, dat gestreden moet worden 
tegen de activiteit van de multinationals, waarvan een aantal van 
de allerbelangrijkste hun zetel hebben in Nederland (Shell, AK
ZO, Philips, Unilever) en die de massa's in de tropische gebie
den, zowel als in de hoog-ontwikkelde landen, uitbuiten en tegen 
het offensief van het Amerikaanse en Westduitse imperialisme dat 
zijn economische, militair-strategische en politieke posities tracht 
uit te bouwen. 

Dit staat op het ogenblik voorop. 
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ALS er wordt gesproken over ontwikkelingshulp, dan gaat het 

over hulp aan de "derde wereld". 

Maar is er één "derde wereld" als gemeenschappelijke noemer 
voor verschillende landen, met hun eigen ontwikkelingsgeschie
denis, hun eigen cultuur, economie en interne krachtsverhouding
en? 

Dat is niet aan te nemen. Tot de derde wereld behoren enkele 
socialistische landen en feodaal-kapitalistische, ja zelfs landen, die 
een imperialistische politiek voeren. 

De leninistische stelling van de ongelijkmatige ontwikkeling 
van het kapitalisme geldt ook voor de derde-wereldlanden. Hét 
ontwikkelingsland bestaat in wezen niet. De situatie is niet in alle 
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tropische landen gelijk. Het verschil in posltle van deze landen 
hangt nauw samen met de stand van de bevrijdingsbeweging, met 
de meer of minder krachtige positie van de inheemse bourgeoisie. 
In sommige gevallen neemt die bourgeoisie (bijv. India, Brazilië) 
deel aan investeringen in andere ontwikkelingslanden, ten koste 
zelfs van de oplossing van de problemen in eigen land. Een zeer 
aparte plaats nemen wat dat betreft enkele rijke olie-landen in 
het Midden-Oosten in: terwijl een alzijdige economische ontwik
keling achterwege blijft, de bewapening op extreme wijze wordt 
opgevoerd en de overgrote meerderheid van het volk verkom
mert, worden de miljarden aan olie-royalties in andere landen 
geïnvesteerd en voor de praalzucht van de olie-sjeiks gebruikt. 

Optreden voor de ontwikkeling van de derde wereld betekent 
voor progressieve mensen dat zij solidair zijn met de revolutio
naire vrijheidsbeweging in Azië, Mrika en Latijns-Amerika. 

Het is mogelijk door middel van massabeweging het neo
koloniale karakter van de ontwikkelingshulp te doorkruisen. De 
massaal ingezamelde steun voor Vietnam, zowel als acties voor 
Angola en andere landen in Zuidelijk Afrika hebben ongetwijfeld 
in een aantal gevallen invloed gehad op de besteding van de zo
genaamde ontwikkelingsgelden. 

De doelstelling van progressieve mensen moet dan ook zijn om 
door middel van strijd de invloed van de monopolies op het re
geringsbeleid terug te dringen. 

32 
EEN strategie voor een werkelijke ontwikkelingssamenwerking 

moet uitgaan van: 
- materiële steun aan vrijheidsbewegingen, die optornen tegen 
feodale en corrupte regiems welke krampachtig door buitenlandse 
imperialisten in stand worden gehouden; 
- boycot van de apartheidsregiems in Zuidelijk Atrika en hulp 
voor degenen, die door deze regiems vervolgd worden, doch deze 
met vereende krachten en in internationale verbondenheid ten val 
zullen brengen; 
- het isoleren van de junta in Chili en het op deze manier doen 
doorwerken van eenheid, die in Nederland bereikt is in een actie
ve solidariteit met de Chileense patriotten; 
- het opeisen en afdwingen van vrijheid voor alle politieke ge
vangenen in Indonesië, het herstel van de volksrechten, de vrij
heid van organisatie van politieke partijen (allereerst PKI en 
PNI), vakverenigingen, boerenorganisaties en culturele organisa
ties, die vanaf het begin van dt;ze eeuw reeds een belangrijke bij
drage hebben geleverd aan de nationale en revolutionaire bewust
wording in Indonesië, het recht op vrije verkiezingen; 
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-stopzetting van de hulp aan het concentratiekampenbewind van 
Suharto; 
- oorwikkeling van bilaterale economische en culturele betrek
kingen met landen, die een duidelijk anti-imperialistische koers 
varen en waar de volksrechten gegarandeerd zijn - voor dit doel 
moeten naast andere middelen ook de ontwikkelingshulp-gelden 
worden aangewend, bijv. als het gaat om Vietnam, Cuba, Angola, 
Guinee-Bissau en Mozambique; 
- geen ontwikkelingshulp-gedrag naar de richtlijnen van de 
EEG, het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank, 
maar uitgaande van wederzijdse belangen en op bilaterale basis; 
- actieve ondersteuning van de voorstellen, die in het kader van 
de Verenigde Naties door de niet-gebonden landen worden ge
daan en die erop gericht zijn de arme landen niet verder op te za
delen met schuldenlasten en met een hulp die uitsluitend ten 
goede komt aan voorzieningen waarvan in de eerste plaats de bui
tenlandse investeerders profiteren. 

De CPN is voor een ontwikkelingshulp, die gestalte krijgt door 
de impulsen vanuit de massabeweging in Nederland voor solidari
teit met de derde-wereldlanden en die een duidelijk anti
imperialistisch en anti-koloniaal karakter heeft. 

Vl. De CPN en de internationale 
communistische beweging 

33 
ONZE partij is onverbrekelijk verbonden met de internationale 

communisische beweging, de meest vooruitstrevende en invloed
rijke politieke kracht van onze tijd. Zij treedt op voor versterking 
van de internationale solidariteit 
- in de strijd voor de vrede, in het bijzonder tegen de door de 
imperialisten aangestookte bewapeningswedloop; 
- tegen de multinationals, die in de crisis de uitbuiting verscher
pen en massa-ontslagen doorvoeren; 
- voor de actieve ondersteuning van de bevrijdingsbewegingen 
der onderdrukte volken. 

Voor deze doeleinden willen zij in concrete acties samenwer
ken met alle communistische partijen zonder uitzondering. In de 
internationale communistische beweging streeft de CPN naar be
trekkingen tussen partijen die gericht zijn op gemeenschappelijke 
actie, waarbij geen enkele partij het recht heeft zich te mengen in 
de zaken van een andere partij. 
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34 
DE CPN bepaalt haar politiek zowel in binnenlandse als in in

ternationale vraagstukken volstrekt autonoom en is hiervoor uit
sluitend verantwoording schuldig aan de arbeiderklasse en de pro
gressieve krachten in Nederland. Wij onderstrepen de conclusies 
van de conferentie van communistische en arbeiderspartijen van 
Europa in Berlijn (juli 1976) waarin ondubbelzinnig de gelijkbe
rechtiging en onafhankelijkheid van de deelnemende partijen 
werd vastgelegd en de vrije keuze van uiteenlopende wegen in de 
strijd voor progressieve maatschappelijke hervormingen en voor 
het socialisme werd gerespecteerd. De resultaten van de Berlijnse 
conferentie zijn voor het ontwikkelen van betrekkingen tussèn 
partijen en hun gemeenschappelijk optreden van groot belang. 

Nog meer dan in voorgaande tijden wakkert de crisis de tegen-. 
stellingen aan tussen de imperialisten en groepen van imperialis
ten. De communistische partijen zijn hierdoor absoluut verplicht 
tot een grondige zelfstandige oriëntatie op basis van het marxis
me-leninisme, met inachtneming van de eigen omstandigheden en 
tradities, onder besliste afwijzing van elk sjabloon of model, ge
richt op de belangen van de volksmassa's en de natie. Alleen zo 
kan een bijdrage worden geleverd aan de internationale eenheid 
voor vooruitgang en vrede en een vruchtbaar gebruik worden ge
maakt van de ervaringen die de internationale strijd oplevert. 

35 
TEGENOVER de oorlogszuchtige krachten van het imperislis

me staat de reusachtige macht van de socialistische landen, de 
massastrijd van de arbeidersklasse en alle progressieven in de ka
pitalistische wereld, de zich ontplooiende vrijheidsbeweging in de 
voormalige koloniën. De krachtsverhoudingen in de wereld zijn 
hierdoor grondig veranderd, ten gunste van de vredesstrijders, 
doch alleen eenheid van actie kan dit volledig tot gelding breng
en. Praktische internationale solidariteit kan de anti
imperialistische krachten coördineren en zal hun succes verzeke
ren. 

Daarbij zijn de socialistische landen voor de Nederlandse ar
beidersklasse onmisbare bondgenoten in de strijd tegen de geva
ren van de bewapeningswedloop, voor de integrale uitvoering van 
het Akkoord van Helsinki, voor een vredelievend en zelfstandig 
Nederland. Zestig jaar lang, sinds de Oktober-revolutie een 
nieuw tijdperk inluidde in de wereldgeschiedenis, is de Sowjet
Unie een steunpunt voor de vrede. Onze partij is met haar op 
ontspanning en vreedzame coëxistentie gerichte koers solidair, zo
als zij tijdens de ontmoeting van delegaties van de CPN en de 
CPSU in Moskou in april 1977 tot uitdrukking bracht, en zij 
neemt stelling tegen de reactionaire inmenging in de binnenland-
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se aangelegenheden van socialistische landen, die tot doel heeft 
het socialisme te bestrijden, de spanning te vergroten en een oor
tagshetze te ontketenen. 

Onze erkenning van en waardering voor de rol van de socialis
tische landen betekent geenszins, dat wij elke handeling van rege
ringen daar en toestanden waarvoor wij· geen verantwoordelijk
heid dragen, verdedigen. Wij zijn er ons van bewust dat de socia
listische landen onopgeloste problemen, tegenstrijdigheden in de 
interne ontwikkeling en onderlinge moeilijkheden kennen. Wij 
gaan er echter van uit, dat het overwinnen hiervan allereerst de 
verantwoordelijkheid is van de communisten en de bevolking van 
deze landen. 

36 
IN haar strijd voor democratie, nationale zelfstandigheid en te

gen de afwenteling van de gevolgen van de crisis op de werkers 
streeft onze partij ernaar met andere communistische partijen te 
komen tot gemeenschappelijk optreden voor gemeenschappelijke 
doelen. 

Van bijzonder actuele betekenis hierbij is dat de communisten 
in kapitalistisch Europa hun krachten bundelen. Zij worden ge
confronteerd met de rol van de EEG en moeten zich verweren 
tegen de ondermijning van de nationale soevereiniteit en de de
mocratie, die vooral plaats heeft als gevolg van het optreden van 
de Westduitse reactie voor politieke en militaire integratie. 

Geplaatst voor de taak, de massa hiertegen in strijd te brengen, 
de actie te organiseren tegen militarisering door de NAVO en te
gen fascistische en terroristische tendenzen, voor sociale vooruit
gang en het terugdringen van de macht van de multinationals, 
moeten de communisten in de kapitalistische landen nieuwe we
gen zoeken en hierbij ook samenwerken. 

Uitgaande hiervan heeft de CPN in de afgelopen periode o.m. 
contacten gehad met de communistische partijen van Frankrijk, 
Italië, West-Duitsland, Portugal en Spanje. 

37 
IN daden van praktische solidariteit moet de onverbrekelijke 

band met de strijdende massa's in de neo-koloniaal onderdrukte 
gebieden gestalte krijgen. Steun aan de vrijheidsbewegingen in 
Azië, Mrika en latijns-Amerika is een internationalistische plicht, 
die nimmer mag worden verzaakt. De successen in de strijd voor 
het afwerpen van het imperialistische juk betekenen tegelijkertijd 
een heldhaftige bijdrage voor een succesvol optreden van de 
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werkers in de hoogontwikkelde Westerse landen, zoals is bewezen 
door de overwinning in Vietnam. Onze partij is trots op haar 
hartelijke betrekkingen met de Vietnamese communisten. Altijd 
heeft zij de wederzijdse ondersteuning en gemeenschappelijke 
strijd tot uitgangspunt genomen bij het bepalen van haar houding 
ten aanzien van de revolutionaire beweging tegen kolonialisme en 
neo-kolonialisme, in het bijzonder in Indonesië. Altijd houdt zij 
haar tradities van lotsverbondenheid met de Partai Kommunis In
donesia hoog. 

38 
GEZAMENliJKE actie van partijen in vraagstukken van ge

meenschappelijk belang opent de weg naar herstel van de een
heid in de internationale communistische beweging: een eenheid 
in verscheidenheid, zonder centrum of centra. Onze partij zet 
zich hiervoor in en moet met eigen initiatieven hiertoe bijdragen. 
Ideologische geschillen mogen geen hinderpaal zijn voor samen
werking en gemeenschappelijk optreden. Juist de gezamenlijke 
strijd biedt de mogelijkheid ideologische meningsverschillen op 
te helderen en oplossingen te vinden voor nieuwe vraagstukken. 

Van groot belang hierbij is, dat de ervaringen van de massa's in 
de kapitalistische landen - waar in het optreden tegen de crisis 
nieuwe wegen naar vooruitgang worden geopend en nieuwe histo
rische impulsen mogelijk zijn - op een scheppende wijze wor
den verwerkt en dat zij niet worden verstikt in allerlei voor de 
massa oncontroleerbare "polemieken". 

Ook in wetenschappelijke vraagstukken dient de CPN haar 
krachten met die van andere partijen te coördineren, uitgaande 
van eigen wetenschappelijk onderzoek dat onontbeerlijk is voor 
de autonomie van de partij tegenover revisionisme en dogma
tisme. 

Het partijbestuur dient een actieve internationale politiek te 
voeren en op te treden voor samenwerking met alle communisti
sche en arbeiderspartijen. Daarvoor zijn betrekkingen tussen par
tijen van grote betekenis. 

Weifelingen en wankelmoedigheden die in de afgelopen peri
ode vertragend hebben gewerkt als het ging om de contacten met 
andere communistische partijen, zowel van socialistische als van 
kapitalistische landen, moeten worden overwonnen. 

De noodzakelijke samenspraak tussen partijen voor het coördi
neren van gemeenschappelijk optreden in concrete vraagstukken, 
kan gestalte krijgen door bilaterale ontmoetingen, via conferen
ties of andere bijeenkomsten. 
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De verantwoordelijkheid voor deze betrekkingen en de beoor
deling der resultaten is, wat de CPN betreft, voorbehouden aan 
het partijbestuur. Ons criterium hiervoor is of dergelijke contac
ten bijdragen aan de gezamenlijke strijd. 

VII. Het werk van de partij 

39 
ONMIDDELLIJK na de ernstige terugslag bij de Tweede Ka

merverkiezingen is in de partij een omvangrijke discussie begon
nen, waarin de oorzaken daarvan aan de orde kwamen en verbe
teringen in het partijwerk besproken werden. Hoewel de discus
sie zeer kritisch was, bleek dat nergens in afdelingen en districten 
een nederlaagstemming heerste. Integendeel, nog tijdens de dis
cussie werden initiatieven genomen tot versterking van de partij, 
voor het houden van openbare vergaderingen en voor de massale 
demonstratie van 17 september in Den Haag. 

Het is noodzakelijk om bij de voorbereiding van het 26ste par
tijcongres een aantal hoofdconclusies te trekken uit deze discus
sie. 

Hierboven is reeds verscheidene malen gewezen op tekortko
mingen die in het optreden van de partij aanwezig waren. 

In de eerste reactie van het partijbestuur op de verkiezingsuit
slag werd de nadruk gelegd op het feit, dat onze partij zich heeft 
laten verrassen door de komplatachtige manoeuvres van rechts en 
de terreur in de laatste dagen voor de verkiezingen. De oorzaak 
daarvan vergde een diepere analyse, waarbij werd vastgesteld dat 
vooral de overrompeling met de kabinetscrisis door Den Uyl was 
gebruikt om zich in de verkiezingscampagne op te werpen als te
genkracht tegen de CDA-politiek. Een systematische, jarenlang 
gevoerde campagne van rechtse en reformistische zijde, die zich 
richtte op het afzwakken van het klassebewustzijn, had van de 
partij onvoldoende tegenwicht gekregen. Onder velen, die in hun 
bestaanszekerheid bedreigd worden, waren reformistische illusies 
gekweekt over de bescherming die de staat zou bieden tegen de 
gevolgen van de crisis. Bij een beoordeling van de verkiezingsuit
slag moet, ervan uitgaande dat het ongedaan maken van het door 
onze partij geleden verlies geen automatisme kan zijn en grote 
inspanningen vergt, ook de interne toestand in de partij kritisch 
onder ogen worden genomen. 

In de loop van de discussie, in partijbestuur, in kadervergade
ringen en ledenvergaderingen zijn daarbij de volgende punten aan 
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de orde gekomen: 

a) het ontbreken van een operatieve centrale leiding die in staat 
is op alle wendingen en verrassende ontwikkelingen, op alle ma
noeuvres van klassetegenstanders te reageren. De werkwijze waar
bij beslissende terreinen aan de besluievorming en controle van 
het partijbestuur waren onttrokken, heeft negatieve uitwerking 
gehad. Het verslag van werkzaamheden van het dageliiks bestuur, 
dat in de zitting van het partijbestuur van 12 augustus is uitge
bracht, geeft daarvan een overzicht. Dit verslag is in kader- en le
denvergaderingen van de partij besproken en zal naast ander toe
lichtend materiaal op deze stellingen worden gepubliceerd. 

Overigens mag het niet blijven bij een passieve constatering; de 
reeds getroffen maatregelen tot verbetering moeten worden door
gezet. Het congres zal besluiten dienen te nemen om herhaling 
of terugval in methoden die strijdig zijn aan de organisatiebegin
selen en statuten van onze partij onmogelijk te maken. 

b) Het partijleven blijkt in de afgelopen tijd te weinig ont
plooid te zijn. Enerzijds straalden de besluiten van het partijbe
stuur en het dagelijks bestuur te weinig door in de partij en werd 
daardoor onvoldoende inspiratie geboden. Aan de andere kant 
drongen kritiek en ook voorstellen tot verbetering van het werk 
te weinig en te moeizaam tot de partijleiding door. Het democra
tisch centralisme veronderstelt een wisselwerking van ervaringen 
en kennis van het partijbestuur naar de afdelingen en van afdelin
gen naar het partijbestuur. Stagnatie daarin leidt tot verstarring, 
tot het voortwoekeren van rechts-opportunistische en sektarische 
tendensen. Dit heeft op delen van de partij een verlammende in
vloed gehad en een achterblijven in het nemen van initiatieven en 
het leidinggeven aan de actie veroorzaakt. 

c) Uit de verkiezingsuitslag is gebleken, dat de partij tijdelijk 
het contact met de massa had verloren. Wat het partijwerk be
treft, moet dit vooral gezocht worden in de al eerder aan de orde 
gestelde verwaarlozing van het bedrijfswerk; een te oppervlakkige 
propagandistische activiteit van de partij, die niet was afgestemd 
op het direct antwoord geven op de vraagstukken die in de strijd 
optraden en op de campagnes van de tegenstander; het onvol
doende duidelijk maken van de praktische invloed en betekenis 
die de positie van onze partij in vertegenwoordigende lichamen 
heeft voor de belangen van de bevolking; het tekortschieten in 
overtuigende kritiek op rechtse vakbondsbestuurders die voor de 
arbeiders en de kiezers een demagogische val hadden opgezet, 
een sektarische afgeslotenheid van de partijleiding, waarbij de le
den te weinig direct optraden in de acties en voor het uitdragen 
van de opvattingen van de partij; het koesteren van illusies over 
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de invloed op de massa van de groei van de partij, die geen syste
matische versterking inhield en onder bedrijfsarbeiders en werk
lozen stagneerde; in de leidingen van de partij werden te weinig 
partijgenoten betrokken die in de actie naar voren waren geko
men en zo dit wel het geval was, werden hun strijdervaringen 
overwoekerd door routine en naar binnen gerichte activiteiten; de 
door de tegenstander gevoerde campagne tot ideologische afstom
ping werkte ook door in de partij, mede doordat het ideologisch 
werk in de partij ernstig tekort schoot, zowel bij het vervaardigen 
van materiaal als bij de organisatie van de scholing. 

40 
IN de partijdiscussie, waarin deze kritiek in alle scherpte naar 

voren kwam, werden tevens in positieve zin voorstellen tot verbe
tering gedaan, wat aantoonde dat onze partij ondanks de verliezen 
bij de verkiezingen aan span- en veerkracht niets heeft ingeboet 
en dat bij de overgrote meerderheid van de leden geen sprake is 
van enige capitulatiestemming. In deze geest werd de in de loop 
van de discussie ondernomen poging om in strijd met de partijbe
ginselen en -statuten de partij leiding- en stuurloos te maken, af
gewezen. 

Terugblikkend op de partijdiscussie na de verkiezingen kan nu 
worden geconel udeerd, dat zowel van buitenaf als van binnenuit 
gestreefd werd naar capitulatie en liquidatie van de partij; er werd 
bescheidenheid gepredikt met het doel de partij van de actie af te 
houden; er wordt opgetreden voor scheuring van de partijleiding 
en van de gehele partij, o.a. door de suggestie van het bestaan 
van tegengestelde stromingen in de leiding en het bestaan van be
voorrechte categorieën in de partij. De vijandige pers, radio en 
televisie hebben dit optreden aangegrepen en als aanmoediging 
gezien voor hun anti-communisme en anti-sowjetisme. 

De partij heeft echter, van de partijleiding tot aan de afdeling
en, dit met grote eensgezindheid afgewezen en weerstaan. In een 
uiterst moeilijke situatie, die een zeer kritisch onderzoek van het 
partijwerk nodig maakte, werd terzelfdertijd met alle beslistheid 
de poging tot scheuring en liquidatie van de partij afgewezen. 
Opnieuw is bewezen van welk een onschatbaar belang daarbij het 
optreden is van beproefde kaders, zoals de communistische vete
ranen die reeds voor de oorlog tot de partij toetraden, zij die in 
het verzet tegen de nazi's naar voren traden, zij die gedurende de 
koude oorlog onschatbare diensten aan de zaak van vrede en socia
lisme bewezen, zij die de partij succesvol verdedigden tegen de 
revisionistische scheurmakers, zij allen die schouder aan schouder 
optraden met kameraden die gedurende de laatste tijd de rijen 
van de partij hebben versterkt en voor het eerst deelnamen aan 
de noodzakelijke interne partijstrijd. 
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Verdere grote waakzaamheid blijft geboden. Opnieuw is bewe
zen, dat interne partijstrijd niet uit de weg gegaan mag worden, 
maar dat ze ons juist in staat stelt aarzelingen op te heffen en rot
te plekken uit de partij weg te nemen. Ze zal leiden tot grotere 
strijdvaardigheid, tot eenheid op marxistisch-leninistische grond
slag, tot nieuwe groei van de partij, ideologisch en in omvang. 

In deze geest zullen onze partij en haar congres de vraagstuk
ken van de partij moeten onderzoeken en verbeteringen aanbren
gen. 

41 
DE toename van het ledental van de partij en de oprichting 

van meuwe afdelingen in de laatste jaren zijn van uitzonderlijk 
belang. 

Door de ontwikkeling van het kapitalisme is de arbeidersbe
weging, het moderne industrieproletariaat en alles wat daarmee 
verbonden is, meer gedifferentieerd geworden in samenstelling. 
Gemeen hebben allen, dat ze uitgebuit worden door de grote on
dernemers en door een regeringspolitiek die het kapitaalbelang 
als uitgangspunt neemt. Het is voor de toekomstige ontwikkeling 
van de partij van beslissende betekenis, dat de besten uit de strijd 
daartegen tot onze partij toetreden. 

Vele communisten hebben in acties op bedrijven, in kantoren, 
op universiteiten, in onderwijs, gezondheidszorg en welzijnswerk 
een leidende rol vervuld. Onder hen zijn er velen die op alle ni
veaus de leidingen van de partij moeten versterken. 

Zo kan de partijleiding zich ook losmaken van sektarische afge
slotenheid, die veroorzaakt werd door de werkwijze van de lei
ding. Om dit tot stand te brengen, zullen het partijbestuur en het 
dagelijks bestuur in de toekomst over beraadslagingen en beslui
ten ook meer voorlichting en informatie moeten geven. 

42 
DE strijd voor vrede, veiligheid en nationale onafhankelijkheid 

vereist, dat het partijbestuur veel krachtiger dan tot dusver op
treedt in vraagstukken van internationale politiek en voor hereni
ging, voor eenheid van actie, van alle communisten in de wereld. 
Het congres zal het partijbestuur moeten opdragen voor versterkt 
optreden in internationale vraagstukken de nodige maatregelen te 
nemen. Ook hier moet afger.ekend worden met tendenties die de
ze verantwoordelijkheid aan het partijbestuur willen onttrekken 
en daarmee de internationale verbondenheid van onze partij met 
strijders in andere landen schaden. 
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43 
DE politiek die de CPN voorstaat en de perspectieven die zij 

toont, moeten in op massaschaal gegeven voorlichting verduide
lijkt worden. De propagandistische activiteit van de partij dient 
erop gericht te zijn het klassebewustzijn en het zelfvertrouwen 
van de arbeiders te versterken. Pogingen van de heersende krin
gen om moedeloosheid en berusting te kweken, moeten worden 
bestreden. 

De voorlichting van de CPN dient tot ver buiten de directe 
aanhang te reiken. Daarom is een duidelijke en direct aanspre
kende argumentatie vereist. Het voornaamste doel van openbare 
vergaderingen, manifesten, brochures e.d. is snel en doeltreffend 
te reageren op de gebeurtenissen, waarbij iedere routine-achtige 
benadering vermeden moet worden. Het gaat er vooral om de 
mensen te bereiken die opheldering vragen over de concrete 
vraagstukken, waarvoor zij in het dagelijks leven en in de actie 
worden gesteld. Het is noodzakelijk openbare vergaderingen ook 
te beleggen in plaatsen die door onze partij op dit moment nog 
nauwelijks bereikt zijn. Ook zijn bijeenkomsten nodig met een 
informeel karakter, waarop de aanwezigen aan de orde kunnen 
stellen wat hen beweegt en waar de partij de bevolking raad
pleegt. Hiermee zijn reeds een aantal goede ervaringen opgedaan. 

Grotere manifestaties, die een mobiliserend karakter hebben, 
verdienen eveneens veel aandacht. In dit verband verdient het 
aanbeveling om voor de versterking van de band van De Waar
heid met haar lezers, sympathiserenden en vrienden als massaal, 
strijdbaar en feestelijk gebeuren regelmatig Waarheid-festivals te 
beleggen. 

In het komende jaar, aan het einde van 1978 en het begin van 
1979 zal veel aandacht worden besteed aan de zestigste verjaar
dag van de CPN, die voortgekomen is uit de strijd van de Neder
landse arbeidersklasse en sinds haar vorming nauwe banden van 
strijd en solidariteit heeft aangeknoopt met de internationale 
communistische en arbeidersbeweging. 

De volstrekt ondemocratische situatie op het gebied van televi
sie en radio - waar communistische opvattingen in de praktijk 
taboe zijn of vervalst worden - berooft de bevolking van de mo
gelijkheid om zich via deze media een eigen oordeel over de 
CPN en haar politiek te vormen. De officiële zendtijd van de 
CPN is niet meer dan een kruimel in vergelijking met het dage
lijkse radio- en tv-geweld. Dit dwingt echter tevens om deze tot 
het uiterste beperkte mogelijkheden optimaal te benutten. In de 
afgelopen periode is dit te weinig gebeurd en is onvoldoende ge
bruik gemaakt van de kennis en ervaringen die op dit terrein wel 
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degelijk in de partij aanwezig zijn. Terzelfdenijd moet scherpe 
kritiek worden geleverd op het misbruik van radio en televisie als 
machtsmiddel van de klassetegenstander en moeten alle inspan
ningen worden verricht om de boycot van onze panij te doorbre
ken. 

Ten aanzien van de brochures die de partij uitgeeft, is het van 
grote betekenis daarin de opvattingen van de communisten op 
grondiger voorbereide en op een meer uitgewerkte wijze onder 
de bevolking te brengen. 

44 
EEN taak van de eerste orde is het versterken en verbeteren 

van De Waarheid. Als orgaan van onze panij en van de arbeiders
klasse heeft zij tot taak allen die strijd en actie voeren te steu
nen, voorlichting en leiding te geven en alle progressieve en de
mocratische krachten informatie en argumentatie te verschaffen. 
Met haar verzetsverleden en haar optreden in de jaren na de 
tweede wereldoorlog heeft zij een rol van historische betekenis 
voor de Nederlandse arbeidersklasse vervuld. De betekenis van 
de krant is verder toegenomen, gezien de concentraties in de dag
bladpers en vooral de hersenspoeling door de tv. Daar moet aller
eerst de dagelijkse voorlichting en argumentatie tegenover wor
den gesteld van de enige krant die niet onderworpen is aan het 
kapitalisme en onafhankelijk is van de monopolies. 

Bij het gestadig werken aan de verbetering van de inhoud van 
de krant moet het streven gericht zijn op helderheid, begrijpelijk 
taalgebruik en een concreter, minder algemene behandeling van 
de vraagstukken. In de kolommen van De Waarheid dient mede 
met het oog op de vele nieuwe lezers meer geschreven te worden 
over de geschiedenis van de arbeidersbeweging en de grondslagen 
van de communistische partij, in het bijzonder het onderscheid 
met het reformisme. 

In de praktijk is gebleken, dat de berichtgeving in De Waar
heid over de sociale vraagstukken een belangrijke functie in de 
actie heeft. Van des te meer betekenis is het dat voondurend kri
tisch wordt nagegaan hoe de inhoud van de krant nog meer kan 
bijdragen aan het tot stand komen van eenheid van actie. 

Wat internationale vraagstukken betreft moet de berichtgeving 
van De Waarheid - zowel over de socialistische landen als de 
kapitalistische wereld, en in het bijzonder over de communisti
sche beweging - worden toegespitst en verbeterd door corre
spondenties uit het buitenland en het uitzenden van redacteuren 
die de strijd van de massa's belichten en de lezer informatie ver
schaffen om zich zelf een oordeel te kunnen vormen over belang-
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wekkende nieuwe verschijnselen. 

Ruime aandacht moet er zijn voor de cultuur, waarbij het ac
cent ligt op de vrijheid van schepping en de verdraagzaamheid die 
wij voorstaan, op de veelzijdigheid aan vormen en denkbeelden, 
waarvoor de krant een platform moet bieden. Vanuit haar positie 
behoort zij daarnaast speciaal aandacht te besteden aan die cul
tuuruitingen die positie kiezen voor de verdrukten en uitgebuiten. 

In het algemeen moet De Waarheid met haar strijdbare com
munistische visie en scherpe kritiek bijdragen aan het zoeken van 
oplossingen voor de problemen waar de bevolking steeds meer: 
mee te maken heeft, ook zaken als de onveiligheid in de steden, 
stadsvernieuwing en milieuvraagstukken, onderwijsvernieuwing, 
gezondheidszorg, enz. 

De Waarheid is een wapen in de actie. De redactie moet dan 
ook voortdurend impuls geven aan de lezers om de krant te ge
bruiken voor het doorgeven van hun eigen ervaringen en denk
beelden. Ook moet zij de in de arbeidersbeweging aanwezige 
krachten op brede wijze inschakelen. 

Daarbij moet zij een podium bieden voor gedachtenwisseling 
en meningsvorming over de vraagstukken die aan de orde komen 
bij het streven naar een nieuwe coalitie voor een andere rege
ringspolitiek. 

De versterking van de krant is ondenkbaar zonder de regelma
tige, taai-volhardende wervingsactiviteit van de partijafdelingen. 
De beste resultaten zijn daar geboekt, waar de werving is georga
niseerd als onderdeel van de gehele politieke activiteit. De wer
ving mag nooit een "mechanische" activiteit of sleur zijn, maar 
vergt de gespannen aandacht, het initiatief en de overtuigings
kracht van alle communisten. Een positieve ontwikkeling die 
moet worden gestimuleerd, is de vergrote aanwezigheid van de 
krant op de bedrijven, in kantines, op kantoren, bouwobjecten, 
universiteiten, niet alleen als er acties worden gevoerd, maar per
manent. 

45 
HET werk van de partij op ideologisch gebied stagneert reeds 

geruime tijd. De herhaaldelijk gesignaleerde zwakten op dit ter
rein tasten de strijdvaardigheid van de partij aan en belemmeren 
het tot stand komen van een juiste oriëntatie in vaak uiterst ge
compliceerde toestanden. 

In de afgelopen periode is het IPSO, dat aanvankelijk enkele 
waardevolle bijdragen had geleverd, in toenemende mate tekort-
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geschoten. Ook dit is in de partijdiscussie aan de orde gekomen 
en gekritiseerd. Er werd nauwelijks gebruik gemaakt van het arse
naal aan kennis en bekwaamheid in de partij en in de internatio
nale communistische beweging. Ook onttrok het zich aan de be
oordeling van het partijbestuur en de partij. Er ontstond een 
scheiding tussen theorie en praktijk. 

De aanpak onder leiding van het partijbestuur van het weten
schappelijk werk vereist het overwinnen van de minachting voor 
dit werk alsook het afwijzen van vulgarisatie en subjectivisme. 

In de discussie is met klem aan de orde gesteld, dat er meer 
wetenschappelijk uitgewerkt materiaal ter beschikking van de par
tij moet komen. Dit zal de communisten in hun strijd sterken, 
een meer gefundeerd platform scheppen voor eenheid van optre
den en zal de overtuigingskracht van de partij vergroten. 

De scholing in de partij moet gebaseerd zijn op het aandragen 
van materiaal en kennis op grond waarvan de leden van onze par
tij zich verder zelf kunnen oriënteren door studie en in de prak
tijk en gericht zijn op de verwerving van de ervaringen van de 
partij en de arbeidersklasse en van inzicht in de marxistisch
leninistische opvattingen. 

Het tijdschrift Politiek en Cultuur heeft hierbij een belangrijke 
taak te vervullen. Het nieuwe partijbestuur zal moeten onderzoe
ken hoe een frequenter verschijnen van dit blad tot stand kan 
worden gebracht. De uitgeverij Pegasus zal naast het publiceren 
van de klassieke theoretische literatuur het verschijnen moeten 
bevorderen van werken waarin actuele vraagstukken en ervaring
en worden behandeld. 

Aan het 26ste congres van de Communistische Partij van Ne
derland wordt voorgesteld het partijbestuur opdracht te geven 
een program te ontwerpen, waarin op basis van de congresbeslui
ten, uitgaande van de marxistisch-leninistische beginselen, onze 
doelstellingen en perspectieven zijn neergelegd. Het zal een par
tijprogram zijn voor de Nederlandse weg naar het socialisme. 

Het kapitalisme biedt crisis, bestaansonzekerheid en oorlogsge
vaar. Denk- en daadkracht, creatieve vermogens van de mens, 
worden door deze maatschappij misbruikt en verspild ten bate 
van winstbejag, onderdrukking en bewapening. Kennis en weten
schap, die in dienst van de gemeenschap het leven op elk terrein 
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zouden kunnen verrijken, liggen braak. Veel talent en bekwaam
heid van de werkers wordt aan banden gelegd door het afknijpen 
van ontplooiïngsmogelijkheden, verminkt door aanslagen op cul
turele tradities en verworvenheden of te gronde gericht door het 
egoïsme en de ontreddering van dit stelsel zonder toekomst. Uit 
de chaos van het kapitalisme is het socialisme de uitweg. 

Het is nu, onder de huidige omstandigheden, nodig alle krach
ten te verzamelen die de aanslagen op de vrede, levenspeil en de
mocratie afweren en verwerkelijking van de eisen van de werkers 
af te dwingen. Daarop richt zich de strijd van de CPN voor pro
gressieve machtsvorming, daarop richten zich haar ideeën voor 
nieuwe coalitievorming, gebaseerd op initiatieven uit de massa. 
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Communiqué van het partijbestuur 

CPN CONGRES OP 20 
21 EN 22 JANUARI 

Het partijbestuur van de CPN was op zaterdag 22 en zon
dag 23 oktober in Amsterdam bijeen ter bespreking van de 
voorbereidingen van het 26ste partijcongres. 

Besloten werd het congres bijeen te roepen op 20, 21 en 22 
januari 1973 in Amsterdam. 

de agenda voor het congres werd als volgt vastgesteld: 
1. Verslag van de politieke toestand en het werk van de 
partij door H. Hoekstra. 2. Financieel verslag. 3. Verkiezing 
van het partijbestuur. 

Het partijbestuur heeft een discussiegrondslag opgesteld: 
"Stellingen voor het 26ste Congres van de CPN". Deze 
stellingen zullen worden gepubliceerd in De Waarheid van 
vrijdag 28 oktober a.s. 

Uit De Waarheid van 24 oktober 1977 
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POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Van Den Uyl/Van Agt naar 
Wiegel/VanAgt 

Als, in de eerste weken van december, deze kanttekeningen bij de 
kabinetsformatie worden geschreven, is die nog steeds niet formeel 
afgerond - al is ze de laatste maand met de vorming van de 
Wiegel-VanAgt-combinatie in een versnelling gekomen. 
Onder het toeziend oog van de rechtse Nijmeegse jurist en 
commissariaten-verzamelaar Van der Grinten, eens de man die de 
corporatieve erfenis van Mussolini en de Ponugese Salazar in het 
Nederlands omzette als Publiek Rechtelijke Bedrijfsorganisatie 
(PBO), waaraan we nog de SER, de bedrijfsschappen en de onder
nemingsraden (als 'organen van het hele bedrijf) te danken 
hebben, - onder Van der Grinteos haviksoog dus hebben de 
heren Van Agt en Wiegel een stuk bijeengeschreven dat in al holle 
fraseologie de feitelijke aankondiging is van hogere bewapening en 
afbraak van sociaal-culturele voorzieningen. 
Nadat het tweetal met niet gespeelde trots aan de informateur, aan 
hun fracties en aan het Nederlandse volk hun produkt bekend 
hadden gemaakt, werd hier, vooral door het CDA, een emmer vol 
wijzigingen op voorgesteld. Maar het is tekenend voor het program 
en de beide heren, dat al die wijzigingen met het grootste gemak 
werden aangebracht, en dat het resultaat in feite hetzelfde is ge
bleven. Nog steeds meer bewapening, nog steeds afbraak, matiging 
voor de niet-rijken en méér winst voor de rijken. 
Het verschil met het eerste ontwerp is voornamelijk, dat het nu in 
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woorden en opbouw nog meer is gaan lijken op de overeenkomst, 
die Van Agt en Den Uyl in de maanden daarvoor tot stand hadden 
gebracht. 
De groeiende waarschijnlijkheid dat een kabinet Van Agt-Wiegel 
tot stand zou komen, heeft een golf van verontrusting gewekt bij 
grote delen van de bevolking, tot binnen het CDA aan toe. Wat 
velen nog tijdens de verkiezingsactie een onmogelijkheid leek, wat 
voor anderen een boze droom was, werd werkelijkheid. Een directe 
rechtse machtsgreep, met alle gevolgen vandien voor bestaanszeker
heid en veiligheid. 
De oproep van het Dagelijks Bestuur van de CPN om de handen 
ineen te slaan tegen het overval-achtige optreden van Van Agt en 
Wiegel vond dan ook grote weerklank. In De Waarheid reageerden 
progressieve mensen van buiten de communistische partij positief, 
vergaderingen die de CPN in Amsterdam en elders belegde tegen 
de rechtse dreiging trokken veel publiek, ook niet-communistisch 
publiek. 
Dat wat in de Stellingen van het Partijbestuur van de CPN voor het 
26e Congres als noodzakelijk perspectief voor de komende tijd 
wordt geschilderd, de totstandkoming van een nieuwe coalitie van 
progressieve, democratische en vredelievende krachten met de 
communisten daarin als onmisbare partners, gaat voor velen die 
dat eerst als iets onwerkelijks beschouwden, snel tot een reëel 
denkbeeld worden. 
Voor hen heeft de gang van zaken van de laatste tijd een aantal 
dingen duidelijk gemaakt. 

Reactionair offensief 

In de eerste plaats hebben wij te maken met een heftig offensief, 
internationaal zowel als nationaal, van al wat rijk en reactionair is. 
Sedert duidelijk is geworden dat er een aantal economische crisis
elementen van lange duur werkzaam zijn, ontwikkelt het grote 
kapitaal overal initiatieven om de eigen machtsposities te behouden 
en te versterken, door verscherpte uitbuiting van de werkers, door 
aantasting van de positie der sociaal gesteunden en door een ver
scherping van de internationale verhoudingen, die als alibi moet 
gelden voor hogere bewapeningsuitgaven en de daaraan verbonden 
winsten. 
De regering-Carter heeft in die zin een reeks van stappen genomen, 
ook in West-Europa vindt een bundeling van reactionaire krachten 
plaats die via de EEG een anti-democratische, op matiging en be
wapening gerichte koers willen afdwingen. 
In Nederland is op initiatief van de multi-nationale onder
nemingen allangere tijd een campagne voor vergrote uitbuiting en 
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sociaal-culturele afbraak gaande. Terroristen hebben een provoca
teursrol vervuld bij het lanceren van anti-democratische orde-en
gezag-plannen; de Nederlandse diplomatie is ingezet om, onder 
meer op de Helsinki-vervolgbijeenkomst in Belgrado, een inter
nationale sfeer op te roepen die herinnen aan de koude oorlog en 
die dienen moet om een verscherpt militarisme te rechtvaardigen. 
Er is een feitelijke samenhang tussen het vaandurend toenemende 
geklaag over dure sociale voorzieningen en arbeidskosten, het 
geroep om 'bescherming tegen terrorisme' dat uitmondt in meer 
politie en minder democratie, en de campagnes over Oosteuropese 
dissidenten gekoppeld met de kreten dat 'onze veiligheid op peil 
gehouden moet worden'. 
De Van Agt-Wiegel-combinatie is de belichaming van deze 
politiek. Maar het is een zorgwekkend verschijnsel dat zovele van 
de tot deze politiek behorende elementen ook in het program van 
Van Agt-Den Uyl de centrale plaats innamen. 

Geen 'brug' 

Het is, in deze omstandigheden, met name het optreden van de 
CDA-top als zodanig, dat velen met de neus op de feiten heeft 
gedrukt. 
Jarenlang is door de leiding van de PvdA het CDA, inclusief en 
onder leiding van Van Agt, voorgesteld als DE panner voor wat 
dan heet, progressieve samenwerking en progressief regeren. 
Vooral in de beginperiode van het kabinet-Den Uyl waren de jubel
kreten over de 'brug' die geslagen werd voor duurzamer op voor
uitgang gerichte samenwerking, niet van de lucht. Gedurende de 
gehele verkiezingscampagne heeft de PvdA niet nagelaten, het 
kabinet-Den Uyl met wat het deed en naliet, als voomekker van 
vooruitstrevendheid te kenschetsen. 
Nu liggen er een paar simpele feiten op tafel. 
De Van Agt waarmee Den Uyl en Van Thijn in geen half jaar tot 
overeenstemming konden komen, was het praktisch onmiddellijk 
eens met Wiegel van de VVD. De heren hoefden elkaar bij wijze 
van spreken maar even over de rand van het goede glas dat zij zo 
graag samen nuttigen, in de ogen te kijken, of de gezamenlijke 
programpunten rolden uit de schrijfmachines. 
De redenen liggen voor de hand. Al voor de verkiezingen was door 
VVD-ers en CDA-ers vastgesteld, dat de doeleinden van hun beider 
parrijen elkaar niet veel ontliepen. Bij het CDA zeggen ze het 
allemaal een beetje bijbelser, maar de top daarvan is net zo oer
kapitalistisch als die van de VVD. Zeker gaan onder het christelijk 
vaandel vanouds meer stromingen en bedoelingen schuil, moet het 
evangelisch woord aaneenlijmen wat maatschappelijk tegengesteld 
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is, maar over de ware richting van de confessionele leiders is, voor 
wie de feiten durft te erkennen, nooit twijfel mogelijk geweest. 
Waar die bestond, heeft Van Agt er nu zelf een eind aan gemaakt. 
Voor socialisten moet het ondenkbaar zijn dat men morgen weer op 
de knieën gaat voor wie zo'n hartelijke geestverwantschap met 
Wiegel blijken te bezitten. 

Betekent dat, dat samenwerking met confessioneel georiënteerden 
daarmee van de baan is? 
Ook op dat punt zijn nieuwe feiten op tafel gekomen. 
Binnen de CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft zich, tijdens de 
onderhandelingen van Van Agt met Wiegel, een minderheid af
getekend die niet met de VVD in zee wilde. Ze bestond voor het 
merendeel, maar niet alleen, uit Anti-Revolutionairen. 
De houding van deze groep was: niet akkoord gaan met de binding 
van de CDA-fractie aan het gezamenlijk program met de VVD, wel 
bereidheid om een CDA-VVD-regering niet te laten vallen. 
De opstelling is dubbelzinnig. Men wil niet regeren met Wiegel, 
maar maakt het wel mogelijk. 
Door Den Uyl en de zijnen is deze groep, waarvan Aanties de 
meest naar voren tredende woordvoerder is, geestdriftig toege
juicht. En het bestaan etvan is ook van grote betekenis. Het laat 
zien dat het CDA geen eenheid is, zoals de Steenkamps maar 
voortdurend het volk toeroepen, maar dat diepe tegenstellingen 
deze groepering verscheuren. 
Reacties in de lagere regionen van het CDA onderstrepen ook, hoe 
fundamenteel die tegenstellingen zijn. Ze gaan niet in de eerste 
plaats, of in hoofdzaak, over de vraag of men Den Uyl verkiest 
boven Wiegel of - wat een overwegend punt is bij mensen als 
Aanties zelf - over de noodzaak om bij voorgenomen ver
slechteringen gebruik te maken van de minister-steken van PvdA
coryfeeën. 
De werkelijke tegenstellingen gaan over de grote sociale en inter
nationale vraagstukken. Ze hebben betrekking op de dreigende 
onderschikking van het CDA aan de Duitse CDU-CSU in EEG
verband, op de atoombewapening - en dan speciaal, nu, de 
N-bom. In die kring wordt terecht gevreesd dat een Wiegel-Van 
Agt-combinatie mede onder Amerikaans-Westduitse druk gevormd 
wordt, om zodoende over het brede verzet in ons land heen de 
Nederlandse instemming met inschakeling van het N-wapen te 
bereiken. 
Maar juist daar schuilt de gevaarlijke kant van het optreden van 
Aanties. Het kan ten gevolg hebben dat het werkelijke confessio
nele verzet tegen deze dreiging zich door hen vertegenwoordigd 
acht, terwijl hij in werkelijkheid, al morrend, de kwalijke hande
lingen van de Wiegel-VanAgt-combinatie dekt. 
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Twee programs 

Eén ding is de laatste weken in elk geval als een paal boven water 
komen te staan: De topleidingen van VVD en CDA zijn, bij het tot 
stand komen van hun overeenkomst, in grote mate geholpen door 
het program dat Den Uyl en Van Agt hadden opgesteld. 
De verhoging van de bewapening in het CDA-VVD-program stond 
ook in het CDA-PvdA-program en was onderbeid met een opzette
lijk uitgelekt memorandum van de PvdA-defensieminister Stemer
dink, waarin werd uiteengezet welke miljarden-verhogingen 
volgens het defensie-apparaat nodig zijn in de komende paar jaar. 
De wettelijke voorzieningen inzake de abortus-kwestie, rijp voor 
een snelle afhandeling, werden in dat program weer in de ijskast 
gestopt. 
Over de te treffen bezuinigingen bij onderwijs, sociale voor
zieningen e.d. was feitelijke overeenstemming; Wiegel en Van Agt 
konden het opgestelde programpunt praktisch zo overnemen. En 
tenslotte, maar niet in de laatste plaats, was men het eens 
geworden over wat de grote lijn in de sociaal-economische ont
wikkeling zou moeten zijn: bij een voortdurende en forse 
produktiestijging in de industrie, zouden lonen en salarissen in 
feite met een paar procent per jaar gaan dalen; de hieruit voon
vloeiende baten zouden slechts in geringe mate naar de overheid 
gaan (en dan nog voornamelijk voor vermeerdering van defensie
uitgaven) en zouden hoofdzakelijk dienen om de winst- en ver
mogenspositie van de grote ondernemingen te versterken. 
Op dit program legde zich ook de vakbondstop vast, die genoegen 
nam met de feitelijke afbraak van de prijscompensatie welke al 
heeft plaatsgevonden, o.a. doordat daar de B1W uitgelicht werd. 
De aardgas-prijsverhoging is het eerste, grove gebruik dat van deze 
maatregel wordt gemaakt. De zogenaamde nul-lijn, die in 
werkelijkheid neerkomt op een inkomensachteruitgang, werd door 
de FNV-leiding geaccepteerd en zelfs de voorheen gestelde eis dat 
de door matiging opgeblazen winsten zichtbaar in meer werk 
zouden resulteren, werd steeds meer verwaterd. 
Kok, Spit en Groenevelt accepteerden het program van Den Uyl en 
Van Agt en maakten het tot het hunne. De gevolgen heeft ieder 
kunnen zien. Van Agt en Wiegel namen in feite het program over 
en verwachten nu, dat de PvdA-ers in de vakbondstop als hun 
uitvoerders optreden! 

Het zijn al deze feiten, die op dit ogenblik op ons afkomen en die 
een nieuwe situatie scheppen, waarin velen zich ook opnieuw 
moeten en willen oriënteren. 
Voorstellingen van zaken die in de verkiezingscampagne en daarna 
werden gepresenteerd, illusies die daarna werden gekweekt in de 
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kabinetsonderhandelingen, zijn ruw verstoord. De keiharde 
omstandigheden zelf dwingen tot nadenken, tot het zoeken van 
een alternatief voor een van het CDA afhankelijke politieke koers. 
De CPN heeft haar oplossing voor dit wezensvraagstuk van de 
politiek aangegeven en in de discussie aan de orde gesteld: een 
nieuwe, op eenheid van actie onder de bevolking gebaseerde, 
coalitie die door haar kracht en haar maatschappelijke gewicht ook 
in de partijpolitieke opvattingen en in de regeringsvorming tot uit
drukking zal komen. 
De uiteenlopende acties die er zijn, voor de vrede, verdediging van 
loon en werk, van culturele en sociale voorzieningen, de eenheicis
organen die in die acties vanuit de massa worden geschapen, ze 
moeten in een brede bedding tezamen de kacht vormen waarop 
zo'n nieuwe politiek van vrede en veiligheid, werk en democratie 
gebaseerd zou zijn. 
Maar een dergelijke, ernstig en verreikende doelstelling, die voor 
een toenemende groep van mensen de enige reële mogelijkheid van 
een uitweg biedt, kan niet gebaseerd zijn op een goedwillend 'alles 
vergeven, alles vergeten'. Het is daarvoor nodig te onderzoeken, 
waar de dode sporen van nu vandaan komen en wie verantwoorde
lijk zijn voor de uitzichtloze rit daarop. 
Het is nodig, te zien hoe een kabinetsformatie van Den Uyl zich 
zover ontwikkelde, dat voor Van Agt en de zijnen nog slechts een 
klein sprongetje nodig was om bij de VVD terecht te komen. 
Vandaar een aantal kanttekeningen bij het gebeuren van de laatste 
driekwart jaar. 

Kabinetscrisis en onderhandeling 

Op 22 maart viel het kabinet-Den Uyl, 9 weken voordat de Tweede 
Kamerverkiezingen zouden plaatsvinden. 
Aanleiding tot de breuk was de grondpolitiek. 
Een door het kabinet overeengekomen en door Van Agt getekend 
wetsontwerp dreigde door de KVP, met steun van VVD en andere 
confessionele partijen, te worden gewijzigd in die zin, dat bij ont
eigening van grond niet de gebruikswaarde, maar de handelswaarde 
van die grond prijsbepalend zou zijn. 
Tijdens kabinetsvergaderingen voordat de crisis een feit werd, was 
men elkaar in werkelijkheid zo dicht genaderd over een oplossing, 
dat na de verkiezingen over dit vraagstuk op de kortste termijn 
eenstemmigheid werd bereikt. 
Desondanks viel het kabinet uiteen -hetgeen zowel Den Uyl als 
Van Agt een aanzienlijke vrijheid tot verlakkerij schonk tijdens de 
verkiezingscampagne die hierop losbarstte. 
De stellingen van het partijbestuur der CPN voor het 26e congres 

238 



zeggen hierover: 
'Deze regeringscrisis, waarbij een geschil over de grondpolitiek 
werd aangegrepen dat later in een handomdraai werd bijgelegd, 
speelde Den Uyl uit om zich in schijn te distanciëren van Van Agt 
en van verslechteringen waarvoor hij samen met Van Agt verant
woordelijk was (een grof voorbeeld was de wijze, waarop Den Uyl 
op het laatste ogenblik voor de verkiezingen de voorgenomen ver
laging van de WAO, die hij zelf als regeringsmaatregel aan de orde 
had gesteld, terugtrok - MB). 
Hij schiep de door de CPN niet weersproken illusie dat hij achter 
de eisen van de massa zou staan en bediende zich daarbij van de 
steun van rechtse vakbondsbestuurders. Met alle middelen van de 
demagogie, zoals manipulatie met 'opiniepeilingen', en misbruik 
van de massa-communicatiemiddelen, werd de indruk gewekt dat 
Nederland een 'driestromenland' zou zijn en dat er een niet te 
overbruggen tegenstelling zou bestaan tussen Den Uyl en Van Agt. 
De ontwikkelingen sindsdien hebben dit alles gelogenstraft'. 
Op 25 mei waren er de verkiezingen, met het bekende resultaat. 
De VVD won, maar lang niet in de mate die aanvankelijk voor
speld was; het CDA wist tijdelijk de stelselmatige teruggang van de 
afgelopen periode stop te zetten, de PvdA won tien zetels, maar 
geheel ten koste van CPN, PPR en PSP - dat wil zeggen van links. 
Reeds enkele dagen na de verkiezingen werd Den Uyl, als lijst
aanvoerder van de partij die het grootste zetelaantal in het 
parlement had, als kabinetsformateur aangewezen. En omiddellijk 
begon hij de onderhandelingen met Van Agt, zijn collega-Ïninister 
en quasi-tegenstander uit de verkiezingstijd. 
Het begon o, zo vlot. Van Agt deponeerde zijn eis dat het CDA in 
een nieuw kabinet-Den Uyl evenveel ministersposten zou bezetten 
als de PvdA, maar was best bereid om dit punt achter op de agenda 
te zetten en eerst over het regeringsprogram te praten. De fameuze 
vier punten van 'maatschappij hervorming', waarmee Den Uyl en 
de zijnen een schrikbarende demagogie hadden bedreven, gingen 
zo vlot als dat te verwachten was, onder de hamer door. Eerst de 
grondpolitiek, toen de ondernemingsraden en de 'selectieve 
investeringen', en na enige strubbelingen ook de Vermogens
Aanwas-Deling. 
Bij de grondpolitiek was men betrekkelijk snel klaar, aangezien 
partijen reeds vóór de kabinetsformatie van maart nog slechts door 
een vliesdun verschil van mening gescheiden waren. De gigantische 
dramatiek van Van Thijn tijdens de verkiezingsperiode, waarin de 
grondpolitiek als het kernconflict tussen progressief en conservatief 
was voorgesteld, dat reeds decennia lang het Nederlandse politieke 
leven beheerste, ging weer naar de boekenplank terug. 
Bij de ondernemingsraden viel er niet veel te onderhandelen, 
omdat het slechte wetsontwerp dat in behandeling was, elks 
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instemming had. Het zelfde was het geval met de 'selectieve 
investeringen', het miljarden-premie-systeem voor de (grote) 
ondernemers. Dat bleef overeind volgens het model-Lubbers. 
Alleen de Vermogens Aanwas Deling (V AD) leverde problemen. 
Tenslotte kwam er een systeem uit de bus (na tussenkomst van 
informateur Albeda, die opgetreden was omdat de formatie-Den 
Uyl op dit punt gestrand was en nadat Van Agt een formateurschap 
geweigerd had.) De uitkomst was er tenslotte een waarbij, zoals 
verscheidene personen hebben uitgerekend die een blik in de 
keuken hebben kunnen werpen, vrijwel het gehele VAD-fonds 
gevuld zal worden met gelden, afkomstig van de... aardgas
wmsten. 
Een 'maatschappijhervorming' dus die neerkomt op herverdeling
op-termijn van een klein deel der reusachtige winsten, welke 
gemaakt worden door de voortdurende prijsverhogingen van het 
aardgas, dat in feite ons aller gezamenlijke bezit is. 
Dat was dan de 'winst' van de Partij van de Arbeid bij de kabinets
formatie- het herhalen, in een voor de kapitaalbezitters gunstiger 
vorm, van datgene wat met dezelfde Van Agt reeds in de vorige 
kabinetsperiode geregeld was geweest. 

Prijs van een schijn-succes 

Maar welk een prijs was er betaald voor dit schijn-succes! De PvdA
leiding was bereid gebleken zonder meer de theorie van de onder
nemers over de 'noodtoestand' waarin zij heten te verkeren, over te 
nemen. De miljarden-overheveling naar hun brandkasten die in het 
program voorzien werd, moest betaald worden met een jarenlange 
matiging die, zoals zowel de minst als de meest ondernemersgezin
de rekenmeesters aantoonden, neer zou komen op een feitelijke 
loonsverlaging van enkele procenten per jaar. 
De reeds ingezette operatie ter besnoeiing van sociale, culturele en 
onderwijsvoorzieningen zou in verscherpt tempo worden doorgezet, 
de bewapeningsuitgaven daarentegen zouden krachtig blijven 
groeten. 
Door het demissionaire kabinet, bestaande uit de vertegenwoordi
gers der beide onderhandelingspanners, ingediende wetsvoorstellen 
illustreerden het onrwerp-program. 
De nieuwe begroting sneed in het onderwijs en gaf bij defensie. 
Voor een verhoging van de aardgasprijs werd een sluwe methode 
uitgedacht: verhoging van de BTW op aardgas, zodat de onder
nemers niet zouden hoeven te compenseren. Nog bij wat het 
scheiden van de markt leek te worden, het ogenblik toen de CDA
PvdA-formatie mislukt was, kwam Boersma, die de laatste 
maanden al zijn activiteiten gewijd heeft aan pogingen om de vak-
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beweging op de matigingspolitiek vast te nagelen, met een wets
ontwerp waarin de nullijn dwingend wordt opgelegd voor alle 
lonen en salarissen, ook van hen die niet onder een CAO vallen. 
Zo betaalde Den Uyl met de inkomens en voorzieningen van het 
volk voor de goedwillendheid van Van Agt c.s. om de quasi
hervormingen, die jaren geleden al overeengekomen waren, in een 
voor de grote ondernemers geschiktere vorm alsnog te accepteren. 
Verwezen zij overigens naar de in P. en C. rus. 4 en 5 van deze 
jaargang opgenomen artikelen van resp. Boe Thio en Henk 
Hoekstra, waarin op deze onderhandelingen wordt ingegaan. 
Nadat aldus een aantal hoofdzaken geregeld was, de PvdA-top met 
in zijn voetspoor een aantal FNV-leiders, zich vastgelegd had op 
een drastische matigingspolitiek voor een reeks van jaren, begon de 
kabinetsformatie duidelijk te vertragen. Er was een eindeloos ge
chicaneer over de abortusparagraaf en na enig gerommel van 
informateur Veringa eindigde dit punt met een dubbelzinnig 
besluit, dat in elk geval de zaak weer voor jaren opschoof. 
Toen tenslotte het hele program, waarin de matiging als enig 
punt recht overeind stond, was afgesloten, liep de zaak definitief in 
het slop bij de zetelverdeling. 
Het geharrewar, waarin op een gegeven moment nog weer rwee 
nieuwe informateurs uit de hoed werden getoverd (Verdam en 
Vrolijk) eindigde met het loslaten van de eis die de PvdA-leiding 
vanaf het begin hoog in het vaandel had gehad: een meerderheid 
van PvdA-ministers in de regering. 
Dat was het ogenblik waarop de partijraad van de PvdA ging 
rebelleren en een nieuw congres afdwong. Voordat dit echter 
bijeenkwam, had Den Uyl zijn opdracht opnieuw teruggegeven. 
De ruzie over de schuldvraag daarbij gaat nog steeds door, maar 
zeker is dat de PvdA-leiding hierdoor een directe botsing met 
althans een groot deel van de eigen partij - met alle gevolgen van 
dien - ondiep. Korte tijd later kregen de onthutste PvdA
stemmers te horen, dat Van Thijn had aanbevolen om nu maar ... 
een VVD-CDA-regering te gaan vormen. 
De verbijstering die Van Thijn een week later ten toon spreidde, 
toen Wiegel en Van Agt het eens geworden waren, was dan ook de 
onoprechtheid ten top. Hijzelf had tot de combinatie geadviseerd. 

De groeiende kritiek 

Toen op 25 oktober een speciale partijraadsvergadering van de 
PvdA met 53 tegen 35 stemmen het standpunt van de PvdA-fractie 
verwierp, dat akkoord gegaan moest worden met een gelijk aantal 
ministerszetels voor PvdA en CDA, kwam daarmee een crisis 
binnen die partij tot uiting, die in de afgelopen maanden lang-
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zamerhand was gaan groeien. 
Over het algemeen was er weinig voor of tegen de met het CDA 
overeengekomen programpunten gezegd, omdat die zich, ondanks 
de schijnbare openheid der onderhandelingen, moeilijk voor een 
heldere beoordeling leenden - in het bijzonder vanuit de refor
mistische matigings-zienswijze, die Den Uyl en de zijnen er de 
laatste jaren ingeheid hebben. liJ werd het sociaal-economische 
akkoord met Van Agt vanuit zovele hoeken zovele malen aan- en 
uitgekleed, dat er voor de meeste PvdA-ers geen touw aan vast te 
knopen was. De mededeling dat dit akkoord in feite neerkwam op 
een paar procent loon- of salarisverlaging per jaar, in koopkracht 
gemeten, kwam nauwelijks verder dan de economische krante- en 
tijdschriftenrubrieken. Ook het FNV-bestuur deed zijn uiterste best 
om de werkelijke feiten voor de loon- en salaristrekkers verborgen 
te houden. 
Slechts het opnieuw op de lange baan schuiven van de abortus
kwestie was een zichtbaar negatief resultaat, maar dat leidde dan 
ook onmiddellijk tot protesten van die groepen, die rond dat 
vraagstuk als voortrekkers van een verlichte wetgeving optraden. 
Bracht, behoudens bij de abortuszaak, het langdurig overleg van 
Den Uyl en Van Thijn met Van Agt dus geen openlijke reacties 
vanuit de PvdA, wel was er een hoorbaar groeiend onbehagen over 
wat zich nu eigenlijk aan het ontwikkelen was. liJnder dat 
onbehagen was ondenkbaar geweest dat de bewuste parrijraads
vergadering rond de zetelkwestie opeens tot een uitspraak van 
wantrouwen tegen de eigen onderhandelaars - want dat was die 
53-35-motie - kwam. Vijf maanden na de opzienbarende zetel
winst werd het beleid van Den Uyl/Van Thijn publiekelijk afge
keurd. 
De grondoorzaak van deze ontwikkeling was de wijze waarop Den 
Uyl en Van Thijn het verkiezingsresultaat van hun panij hadden 
gehanteerd. 
Zij hadden vóór de verkiezingen een beroep op de massa gedaan, 
om Wiegel en Van Agt tegen te houden - daarbij gebruik 
makend van de grofste demagogie en met toepassing van een heftig 
anti-communisme. Na de verkiezingen echter was er hen alles aan 
gelegen om de massa passief te houden, om haar buiten de onder
handelingen te plaatsen- om de eenvoudige reden dat die onder
handelingen in hun opvatting zouden moeten leiden tot be
zuiniging en het aanhalen van de broekriem. Den Uyl riep bij de 
onderhandelingen de bevolking, zijn kiezers niet te hulp - niet 
alleen omdat in zijn groep een diepe vrees bestaat voor mensen die 
in beweging komen, maar omdat in de massabeweging eisen 
zouden worden geformuleerd, die niet strookten met het program 
dat hij zelf nastreefde. 
Steeds meer kon de kritiek worden gehoord, dat Den Uyl de 10 
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zetels winst die zijn panij bij de verkiezingen had gehaald, ver
kwanselde. 
Op zichzelf is het juist, dat er een hoogst vreemde ontwikkeling 
plaats vond als men keek naar de zuivere verkiezingsresultaten. In 
de vorige regering had de PvdA, met 43 zetels in het parlement, in 
de regering één zetel meer dan KVP I AR, terwijl ze naast zich, 
behalve de ex-VVD-er Gruyters voor D'66, twee PPR-ministers 
had. 
In de nieuwe regering zou ze, met tien parlementszetels meer, een 
gelijk aantal zetels krijgen als het CDA - met naast zich een 
enkele D'66-er en geen andere verwanten. 
In die zin was de redenering dat tien zetels verkiezingswinst 
verkwandeld werden, niet onjuist. 
Ze laat echter het totaal van de verkiezingsuitslag buiten be
schouwing, en die speelt hier een grote rol. 
De tien zetels winst van de PvdA zijn, vergeleken met de vorige 
samenstelling van de Twee de Kamer, terug te rekenen in: 5 ten 
koste van de CPN, 4 ten koste van de PPR en 1 ten koste van de 
PSP. 
Het was, parlementair gezien, een verzwakking van links. De 
parlementaire mogelijkheden om linkse druk op de PvdA uit te 
oefenen werden in de nieuwe samenstelling van de Kamer minder, 
en daarbij ook de steun voor, of, naar de omstandigheden liggen, 
druk op dat deel van de PvdA-fractie, dat zich het meest 
progressief opstelt. 
De teruggang met name van de CPN vergrootte de greep van Den 
Uyl en andere rechtsen binnen de PvdA op hun eigen aanhang, gaf 
hem, althans tijdelijk, meer ruimte voor een rechtse koers. 
Het zijn deze omstandigheden geweest die het Den Uyl mogelijk 
maakten om onmiddellijk na de verkiezingen, met verloochening 
van alles wat hij had beloofd of had schijnen te beloven, met Van 
Agt in zee te gaan. 
De PvdA had wel gewonnen, maar niet van rechts. 
Rechts had de VVD gewonnen en was zelfs het CDA nog een 
zeteltje vooruitgegaan. De PvdA had, door haar bekrompen op
stelling tegenover de middengroepen en door een schijnnivellering 
die zich niet tegen grote winstmakers maar wel tegen middelbare 
inkomens richtte, groepen die door hun maatschappelijke positie 
aan de kant van de tegenstanders van het kapitaal horen te staan, 
naar CDA en VVD toegedreven. Een van de gevolgen was dat voor 
het eerst sinds jaren VVD en confessionelen weer een, zij het 
krappe, meerderheid in het parlement bezaten. 

Van die positie, en met name van de ernstige verzwakking van 
CPN en PPR in het parlement heeft Van Agt gebruik gemaakt. Hij 
en de zijnen wisten, dat ze daardoor Den Uyl, die alles liever doet 

243 



dan zijn kiezers te hulp te roepen, en die al eerder de versterking 
van het kapitaal als uitgangspunt voor zijn economische politiek 
had genomen, steeds verder naar rechts zouden künnen trekken -
als ze er maar tijd voor namen. 
En dat namen ze. M en toe wat gekerm over de PvdA die zoveel 
uit de onderhandelingen sleepte (de 'hervormingen' van Ed van 
Thijn, waar we hiervoor over schreven) en nu en dan een formatie
breuk, het was allemaal voldoende om de PvdA-leiders uiteindelijk 
zover te krijgen dat ze hun laatste show-nummer, de minister
meerderheid, opgaven. 
De zaak barstte tenslotte toen de CDA-ers hun hele reactionaire 
hap van Van Agt, Andriessen en Kruisinga in het kabinet wilden 
dumpen. Van verscheidene kanten is gesuggereerd dat Den Uyl ook 
dat nog wel had willen slikken, als daar maar niet de opstand in 
zijn eigen gelederen was geweest, tot uitdrukking komend in de 
uitspraak van de partijraad. 

De positie van de CPN 

Overziet men deze gang van zaken, dan springt in het oog hoe 
nadelig voor a ll e vooruitstrevende krachten de verkiezings
terugslag van de CPN is geweest. 
Den Uyl heeft de zetelwinst van de PvdA niet beschouwd en ge
hanteerd als een versterking in de onderhandelingen, hij heeft die 
geheel opgevat als vermindering van een krachtige linkse oppositie, 
die hem het doen van concessies aan Van Agt bemoeilijkt zou 
hebben. 
Op indirecte wijze wordt hierdoor aangetoond, hoezeer krachtige 
posities van de CPN in vertegenwoordigende lichamen, ook als <!ij 
niet in directe bestuursmacht tot uitdrukking komen, in het 
algemeen belang zijn - behalve in dat van de grote binnen- en 
buitenlandse bezitters, uiteraard. 
Zelfs de meest verstokte rechtse sociaal-democratische leider moet 
daarmee rekening houden - zowel vanwege de standpunten die de 
CPN zelf inneemt en de verbinding daarvan met de buiten
parlementaire beweging, alsook door de invloed die van een sterke 
communistische vertegenwoordiging uitgaat op het standpunt van 
delen der sociaal-democratie, op de linker vleugels van sociaal
democratische fracties en, laat ons dat niet onderschatten, op die 
van confessionele fracties. De activiteit van communisten in ver
tegenwoordigende lichamen is nooit meer dan een deel van de 
activiteit van de communistische partij, een deel dat ook wisselt van 
gewicht, met de wisseling der omstandigheden; maar juist de 
recente ontwikkelingen laten, zij het in negatieve zin, zien hoe 
groot het gewicht van zo'n vertegenwoordiging is bij de standpunt-
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bepaling van anderen, tot bij de regeringsvorming toe. Er kan geen 
twijfel over bestaan dat bij een heel andere verkiezingsuitslag voor 
de CPN, ook de regeringsformatie anders verlopen zou zijn, dat de 
totale linkse druk op Den Uyl vanaf de eerste formatiedag veel 
groter zou zijn geweest. Een sterke communistische venegen
woordiging is veel meer dan een panijbelang, het is het belang van 
alle niet-reactionairen. Dat moeten we uitleggen als de CPN het 
verloren terrein gaat terugwinnen. 

Maar er is natuurlijk meer. 
We hebben hiervoor reeds gezien, dat bij de abonusregeling voor 
het eerst de kritiek uit kringen van de sociaal-democratie begon los 
te komen. 
Dit was een direct aanwijsbaar gevolg van het optreden der 
communisten tegen de abortus-paragraaf zoals die werd afgesloten. 
Van Thijn schilderde die af als een overwinning, de argwaan moest 
door communisten (en met name communistische vrouwen) 
worden opgewekt. 
De motie van afkeuring van de panijraad der PvdA kwam, nadat 
zeer kon tevoren een congres van de PvdA had plaatsgevonden. Op 
dat congres had Ed van Thijn zeer nadrukkelijk de mogelijkheid 
van een gelijke zetelverdeling tussen PvdA en CDA opengehouden 
en het congres had hem toegejuicht. Kone tijd later slechts was die
zelfde gelijke zetelverdeling aanleiding tot de breuk tussen de 
meerderheid van panijraad en Den Uyl/Van Thijn nadat het in het 
panijbestuur een haar had gescheeld of reeds daar was de afkeuring 
uitgesproken. 
Deze vrij snelle verscherping van tegenstellingen binnen de Panij 
van de Arbeid kwam niet uit de lucht vallen. Ze vloeide voon uit 
een verduidelijkt inzicht in de gedragingen van Van Agt, op een 
zelfde moment dat de ondernemers een keihard standpunt gingen 
ontwikkelen over de prijscompensatie. 
Maar ze weerspiegelde ook een stemming die zich ver van onder
handelingstafels, onder het volk ontwikkelde. Binnen de vak
beweging nam duidelijk de weerstand toe tegen de matigings
politiek van de FNV-leiding. In onderwijs- en welzijnskringen 
begon beweging te groeien. De petitie tegen de neutronenbom 
begon een massakarakter te krijgen. 
In al deze ontwikkelingen werd een uiterst belangrijke rol gespeeld 
door de Communistische Panij, die reeds in augusn1s met een grote 
manifestatie in Den Haag het sein gaf tot verzet en actie had 
gegeven. Zij had de kop genomen in de actie 'Stop deN-bom', in 
de onderwijsbeweging, in de strijd tegen liquidatie van de scheeps
bouw, waarvan de Schiedamse Gusto-aetie de eerste massale vorm 
zou zijn. Op haar initiatief ontstonden in een reeks van plaatsen 
werklozen-belangen-verenigingen. die zich tot een landelijke 
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organisatie verenigden. In al deze strijdvormen zochten en vonden 
communisten samenwerking met anderen, met socialisten, vak
bondsmensen, mensen uit de kerkelijke vredesbeweging. 
De terugslag bij de verkiezingen was in de CPN, begrijpelijk, hard 
aangekomen. Maar de reactie daarop was overal van een eens
luidende strijdbaarheid. Pogingen om op grond van de verkiezings
uitslag de partij te desorganiseren werden in een grondige discussie 
eenstemmig en vastberaden van de hand gewezen, op scheuring 
gerichte machinaties kregen geen poot aan de grond. 
De CPN deed het enige wat gedaan kon worden: Terwijl zij haar 
standpunten uitwerkte en de richting aangaf voor een eenheids
politiek die tot een andere koers in het land moest leiden, nam zij 
de kop in de strijd die gevoerd moest worden en doorbrak zij de 
door de reformisten gepredikte houding van afwachten tijdens de 
kabinetsformatie en tijdens het voorspel van de loononderhande
lingen. 
In de ontwikkelingen binnen de PvdA, zoals wij die hiervoor 
hebben genoemd, is het effect van dit optreden, van de 
bewegingen die daaruit resulteerden, terug te vinden. 
De communistische partij had vastgesteld, na de verkiezingen, dat 
zeker in de nu ontstane situatie de buitenparlementaire actie van 
beslissende betekenis zou zijn. 
Op die koers is ze aan het werk gegaan en reeds nu blijkt, dat het 
de juiste is. 
Maar de buitenparlementaire beweging die gaat loskomen, de 
eenheid van actie voor de vrede en tegen de afbraak, geeft tege
lijkerrijd aan de communistische venegenwoordigingen in openbare 
lichamen weer een bijzonder gewicht. Hun stem is die van het 
maatschappelijk leven, ze moet dat ook weerspiegelen. Dat geldt 
voor parlementsleden, dat geldt in niet geringere mate voor Staten
en gemeenteraadsleden. 
Het zal voornamelijk dit feit zijn, dat het optreden van de 
communisten bij de komende verkiezingen zal bepalen. 

MARCUSBAKKER 

246 



Politieke discriminatie op de 
Vrije Universiteit 

In de afgelopen twee jaar is er met succes een harde strijd gevoerd 
door progressief gezinde mensen op de Vrije Universiteit tegen 
vormen van discriminatie om politieke redenen. Studenten met 
linkse sympathieën dreigden geweerd te worden van bestuurs
organen; personeelsleden dreigden een soon 'christelijk' beroeps
verbod te krijgen. Beide praktijken werden gedekt door een botte 
anti-communistische campagne. De strijd bienegen heeft in Neder
land veel aandacht gekregen. Vooral door De Waarheid is regel
matig en uitvoerig bericht over de ontwikkeling van de strijd tegen 
deze politieke discriminatie. 
De betekenis daarvan ging boven de universiteit uit. Een aantal 
ervaringen zullen in dit anikei behandeld worden. 

Waar begon het mee 

Het sein tot de aanval wordt gegeven in september 1975 door de 
beruchte AR-politicus prof. dr. I. A. Diepenhorst, toen rector
magnificus van de VU en als zodanig ook lid van het College van 
Bestuur. Hij stelt in een besloten gedeelte van een vergadering van 
de Universiteitsraad aan de orde dat er een raadslid was (een 
student), die blijk gegeven had van communistische sympathieën, 
doordat hij een oproep aan aankomende eerstejaars om De 
Waarheid te lezen had ondenekend. Hij vraagt zich af of zo 
iemand wel raadslid kan zijn, gezien de doelstelling van de VU. 

Een lid van de Universiteitsraad heeft namelijk een verklaring 
onderrekend die luidt: 
'Ondergetekende ( ... ) verklaan dat zij I hij instemt met de 
doelstelling van de Vrije Universiteit: 'De Universiteit stelt 
zich ten doel, overeenkomstig de grondslag der Vereniging 1), 
al haar arbeid in gehoorzaamheid aan het evangelie van Jezus 
Christus te richten op het dienen van God en zijn wereld' ( ... ) 
'dan wel dat zij I hij bekend is met de doelstelling van de Vrije 
Universiteit, en verklaan dat zij /hij bereid is naar haar I zijn 
vermogen in de geest van deze doelstelling te werk te gaan in 
het besturen van de universiteit'. 
Dit is de zogenaamde bewilligingsverklaring, beter bekend ge
worden als de 'dan wel' -verklaring. 

Het initiatief vindt niet direct weerklank. Wel krijgt een werkgroep 
van de UR die zich met het gestalte geven aan de doelstelling 
bezighoudt, de zg. Werkgroep Doelstelling, de opdracht zich over 
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deze materie te buigen. 
Later in het najaar komen andere pogingen los. Met name wordt in 
de subfaculteit politicologie tot tweemaal toe een student geweerd 
uit een benoemingscommissie. De eerste poging strandt snel op 
groot verzet. De tweede poging leven een half jaar van strijd op en 
is dan teruggedrongen. 
De strijd begint op de hele universiteit los te branden als 
Diepenhorst in maan 1976 buiten medeweten van zijn mede
bestuursleden om een groot stuk in Ad Valvas laat publiceren met 
het opschrift: 'Communistische sympathisant als bestuurder aan 
VU niet acceptabel'. Hij betoogt hierin dat de 'dan wel' -verklaring 
een niet goed werkbaar compromis is tussen de eisen van 
democratisering uit de Wet Universitaire Bestuurshervorming 
(WUB) en de consequenties van de Doelstelling zoals hij die 
interpreteert. Hij opent dan de aanval op de CPN en schrijft: 
'Wie het lezen van De Waarheid aanbeveelt of het lidmaatschap 
van de Communistische Panij Nederland bepleit is wat hij ook 
moge aanvoeren als bestuurder der Vrije Universiteit op welke 
plaats ook, niet acceptabel en mag, al is hij mogelijkerwijs ge
kozen, geen zitting krijgen'. 
In april komt dan een verklaring uit van zeven als zeer rechts 
bekend staande professoren (Fokkema, Wytzes e.a.) die later mede 
ondertekend werd door 70 stafleden. Onderwijl verschijnen ook 
regelmatig hetzerige stukjes in Ad Valvas van de rechtse studenten
kiesvereniging VUSO. 
Door het College van Bestuur wordt aan de hoogleraren Blauw en 
Verkuyl advies gevraagd over de zaak. Zij steunen praktisch het 
standpunt van Diepenhorst. 
Tenslotte wordt op de medische faculteit een progressief christelijk 
staflid zijn benoeming als onderwijscoördinator onthouden, 
zogenaamd omdat hij de ondertekening van de doelstelling te 
pretentieus vindt, als christen. 

Lede ogen 

Het is niet toevallig dat in deze jaren door de meest rechtse groe
peringen op de VU naar het middel van het anti-communisme 
wordt gegrepen. De hoofdfiguren hierbij hebben ·namelijk daarvoor 
enkele fikse nederlagen geleden en zagen hun macht tanen. 
Na een succesvolle democratiseringsstrijd, die met onderbrekingen 
duurde van '68 tot '7 2, had het rechts-confessionele bestuur van de 
VU een aanzienlijk deel van de macht uit handen moeten geven 
aan studenten, wetenschappelijk en administratief personeel. 
De zo verworven posities konden later goed gebruikt worden bij de 
verdediging van de boycot van de 1000 gulden collegegeld. De 
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verbinding van massa-actie van studenten met optreden namens 
hen in de gedemocratiseerde bestuursorganen, had resultaat. 
In de sociale faculteit werden verbeteringen in het studiepakket 
bereikt, betere studieregelingen, en ook enige aandacht voor de 
marxistische wetenschapsbeoefening. Studentenvoorzieningen kon
den verdedigd of uitgebreid worden. In de strijd tegen de 
herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs werden 
resultaten bereikt en door de Universiteitsraad werden, na veel 
strijd, de banden met de universiteit van Potchefstroom in Zuid
Mrika verbroken. 
De progressieve beweging van studenten vond vaste vorm in de 
studentenvakbond SRVU, die in staat bleek op dit brede terrein de 
strijd van de studenten te organiseren. 
Al tijdens de collegegeld-boycot openden de rechtse krachten op de 
VU het vuur op de studentenvakbond. Met een discussie over de 
toelaatbaarheid van bezettingen probeerde het College van Bestuur 
de SRVU aan banden te leggen. De poging mislukte echter. 
Zo is de studentenvakbond ook op de VU, evenals in het land, tot 
een politieke machtsfactor geworden. Juist de ervaring dat vak
bondsstrijd niet eng moet worden opgevat, maar verbonden is en 
moet zijn met de strijd van de arbeidersklasse voor een progressieve 
politiek tegen de heerschappij van de monopolies in de produktie, 
in de staat en indirect in onderwijs en wetenschap, maakt de kracht 
uit van deze beweging. Op grond van die ervaring en strijdbare 
opstelling van de CPN werden veel studenten ook lid van de partij. 
Juist daarom richtte de tweede aanval van hen die in deze jaren 
zovele nederlagen hadden moeten verkroppen zich tegen de 
communisten. 

Eensgezind nee 

De poging van Diepenhorst en de zijnen in het voorjaar van '76 om 
communisten uit te sluiten van besturen en de doelstelling meer te 
gaan hanteren als politiek selectiemiddel, wordt onmiddellijk 
opgevat als een aanval op de progressieve beweging als geheel. 
Er is overal op de universiteit een grote verontwaardiging. De strijd 
van de studentenvakbond SRVU wordt gesteund door veel leden 
van de wetenschappelijke en de technisch-administratieve staf. Ook 
studentenpredikanten treden scherp op. Een handtekeningenactie 
in april/mei levert zo'n 3.000 ondertekenaars op. Op de dag van 
de beslissing wordt een succesvolle demonstratie gehouden. Rechts 
moet onder druk van honderden aanwezigen op de raadsver
gadering, en onder het oog van de televisie, bakzeil halen. 
In de campagne had de SRVU duidelijk gemaakt dat de strijd zich 
concentreerde op het passief kiesrecht. Maar op de achtergrond 
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daarvan speelde de strijd om het niveau en de inhoud van het 
wetenschappelijke onderwijs en de wetenschapsbeoefening. 
Een oorzaak van de grote eensgezindheid is gelegen in het feit dat 
de kwestie van de doelstelling al eerder in de democratiseringsactie 
inzet was geweest van felle strijd. 
Omdat in '72 aan studenten maar 8 van de volgens de wet 
toegepaste 11 zetels in de universiteitsraad waren toebedeeld en alle 
kandidaten instemming met de doelstelling van de VU moesten 
betuigen, werd door de SRVU een grootse actie georganiseerd. Het 
nog in aanbouw zijnde hoofdgebouw van de VU werd dagenlang 
bezet. De eisen werden op dat moment niet ingewilligd. Een half 
jaar later, na een effectieve boycot van de verkiezingen door 
studenten en staf, kwam de toch geïnstalleerde schensraad met een 
compromis. De studenten kregen 11 zetels en de beroemde 
'dan-wel' -verklaring werd ingevoerd. 
Dit na zoveel strijd verkregen compromis werd door Diepenhorst 
weer aangevochten. 

Over rechten en pluriformiteit 

De gebeurtenissen op de VU hebben het recht op bijzonder 
onderwijs weer eens ter discussie gebracht. 
Een belangrijke stroming stelt zich tot op de dag van vandaag op 
het standpunt dat dit recht een exclusieve betekenis heeft, d.w.z. 
dat met dit recht andersdenkenden in hun rechten kunnen worden 
beknot. Dat betreft hier: 
• het recht op werk - voor een benoeming moet men instemmen 

met de doelstelling en wordt men op zijn christen-zijn ge
screend; 

• het recht op onderwijs - voor het behoud van het 'eigen 
karakter' kunnen ideologische achtergronden als toelatings
selectiecriterium gaan gelden; 

• het recht op vrije meningsuiting - onder druk van sancties kan 
men niet openlijk optreden; 

• het recht op medezeggenschap - het passief kiesrecht wordt 
ingeperkt. 

Tegen aantasting van deze democratische rechten d.m.v. exclusieve 
interpretaties van het recht op bijzonder onderwijs, is op de VU het 
uitgangspunt van de pluriformiteit op de voorgrond geplaatst. 
Diepenhorst meende een indrukwekkend argument te kunnen 
leveren door te zeggen dat zij die zich aangetrokken voelden tot het 
marxisme een eigen universiteit konden en maar moesten stichten 
(met dito doelstelling). 
Terwijl overal in de wereld christenen en marxisten met elkaar in 
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discussie zijn over levensbeschouwelijke, wetenschappelijke en 
praktisch politieke vraagstukken, dacht Diepenhorst met passer en 
lineaal de grenzen van zijn koninkrijk te kunnen bepalen. 
Het recht op bijzonder onderwijs wordt synoniem verklaard met het 
recht op politieke discriminatie. Dit soort argumentatie is als 
strijdig met beginselen van democratie en wetenschapsbeoefening 
afgewezen. 
Rechtse hoogleraren in de sociale wetenschappen reageren kramp
achtig op de uitgading van het marxisme. Zelf weten ze geen raad 
met de brandende vraagstukken van deze tijd. In de huidige 
economische crisis blijkt de analyse van het kapitalisme van Marx 
steeds weer actueel te zijn en niet 'weerlegd', zoals van vele 
katheders wordt verkondigd. Daarom willen studenten er kennis 
van nemen. Dat is een gezonde wetenschappelijke instelling die de 
ja-knikkers van de koude oorlog niet kunnen volgen. 
Strijd tegen anti-communisme en voor pluralisme in de weten
schap, met erkenning van de waarde van het marxisme, is een zaak 
waarmee de kwaliteit van de wetenschap gemoeid is en dus niet 
alleen een taak voor communisten maar voor de gehele 
democratische beweging op de universiteit. 

Terug naar de actie: het tweede jaar 

In augustus/september 1976 komt de strijd tegen de uitsluiting van 
een studentlid uit een benoemingscommissie op de subfaculteit 
politicologie tot een hoogtepunt. Met een kortstondige bezetting 
wordt door de studenten afgedwongen, dat de discriminerende 
regeling volledig wordt teruggedrongen. Tekenend is hierbij het 
optreden van Diepenhorst. Op de laatste dag van zijn functie als 
rector-magnificus kondigt hij nog tuchtmaatregelen aan, die zijn 
opvolger zou moeten uitvoeren. 
De nieuwe rector-magnificus, prof. De Ruiter, dacht er echter 
anders over dan zijn voorganger. Hij heeft er weinig zin in, zijn 
nieuwe loopbaan op een dergelijke wijze te stanen. 
Vanaf november '76 worden door rechtse groeperingen binnen de 
UR voortdurend nieuwe intriges op touw gezet. Er worden 
maatregelen bedacht die een regelrechte inquisitiepraktijk tot 
gevolg zou hebben. Door het bestuur van de vereniging, waar de 
VU vanuit gaat, wordt een verdergaande inperking van het passief 
kiesrecht voorgesteld door van bestuurders van (sub)faculteiten 
voortaan instemming met de doelstelling te eisen en van de leden 
van de (sub)faculteitsraden of zelfs commissies ondertekening van 
de 'dan wel'-verklaring. Terwijl tot dan toe de rechtse groeperingen 
een aantal keren verdeeld waren geweest over de vraag, hoe ver te 
gaan met de reglementering van de doelstelling, lukt het hen 
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enkele keren, nl. in december en in maan, op de valreep en zonder 
openbare discussie op de universiteit en zelfs niet in de UR kongsies 
te sluiten die de weg naar politieke discriminatie openen. 
Gealarmeerd door de overvalmethode in november I december '7 6 
wordt door deSRVUvanaf februari 1977 een grootscheepse hand
tekeningencampagne georganiseerd op de VU, die leidt tot het 
ongekende aantal van 5.000 ondenekenaars. Ook worden op 
voorstel van studenten in vele (sub)faculteiten moties aangenomen 
tegen de uitbreiding van de 'dan wel' -verklaring en tegen de 
instemmingsverplichting voor de bestuurders. Voor de beslissing in 
deUR wordt een meeting en een demonstratie georganiseerd. 
Toch komt er in een stemming op 21 maan een minimale rechtse 
meerderheid van 20-19. Daarop wordt door het actiecomité 'Geen 
politieke discriminatie' een nacht en een dag de universiteitsraads
zaal bezet. 
Door het felle protest dat overal loskwam durft het bestuur van de 
vereniging het niet aan het voorstel er door te drukken en wint de 
opvatting veld, dat er een soon 'afkoelingsperiode' moet komen 
voor enkele jaren. Er wordt een informatieve ronde gehouden bij 
alle sub-faculteitsbesturen, die unaniem de voorstellen afwijzen. 
De achterban van de vereniging wordt op de hoogte gesteld van de 
meningsverschillen en 'geraadpleegd'. En uiteindelijk wordt op 
30 augustus 1977 door de meerderheid van de UR besloten dat er 
niet verder gediscrimineerd moet worden. Konom, politieke 
discriminatie wordt afgewezen. Een overwinning voor de gehele 
progressieve beweging op de VU. 

De opstelling van de staf 

Vanaf het eerste moment hebben ook grote groepen stafleden, 
pastores en studentendekanen zich verzet tegen de manoeuvres van 
Diepenhorst c.s. Daarbij spelen verschillende factoren mee. 
Onder invloed van het wegebben van de koude oorlog is in de 
zestiger jaren onder christenen een progressieve beweging opge
komen die i.p.v. de beslotenheid in eigen kring, de discussie met 
andersdenkenden zoekt. Die beweging heeft de VU niet onberoerd 
gelaten. 
Door de sterke groei van de universiteit zijn studenten en stafleden 
van velerlei pluimage de universiteit binnen gekomen. 
Voor velen op de VU was ook de vraag, wat de doelstelling nog 
voor verband hield met het wetenschappelijk werk. 
Tenslotte speelt ook een rol dat door de democratisering een 
grotere verscheidenheid aan wetenschapsopvattingen een kans 
gekregen heeft. 
Dit alles resulteen in een vaandurende verbreding van de doel-
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stelling van de VU, van gereformeerd vroeger tot algemeen 
christelijk nu. De werkgroep Doelstelling van de VU stelt expliciet 
dat 'we afmoeten van de bolwerkgedachte'. Daarmee keen ze zich 
tegen de wijze waarop het bijzonder onderwijs in het verleden heeft 
gefunctioneerd. 
Al deze mensen hadden van de door Diepenhorst ingeslagen weg 
niets te verwachten dan aantasting van hun belangen (geen vaste 
aanstelling of promotie) en beperking van hun vrijheid in denken. 
Daarnaast heeft ongetwijfeld meegespeeld, dat in gereformeerde 
kring een democratische en nationale traditie bestaat. De bezorgd
heid die bij hen leeft over de ontwikkeling in West-Duitsland was 
een reden om elke stap in die richting onmiddellijk de pas af te 
snijden. 
Bovendien zijn er ook wetenschappers op de VU die de bestudering 
van of confrontatie met het marxisme noodzakelijk achten en 
daarin niet belemmerd wensen te worden. 
Tenslotte is van belang dat de SRVU al sinds de democratiserings
bezetting in '72 met het progressieve deel van de staf samenwerkt. 
Nu kon deze samenwerking uitgebreid worden tot allen die, om 
wat voor reden dan ook, tegen deze ondemocratische aanvallen 
waren. Het tot stand brengen van deze eenheid werd mogelijk door 
de actie te concentreren op de verdediging van democratische 
rechten, met erkenning van de verscheidenheid aan opvattingen en 
motieven. 

Het optreden van de CPN 

Door de communisten is de strijd op de VU steeds als een zaak van 
groot belang beschouwd. Verscheidene communistische studenten 
hebben een leidende rol vervuld in de acties en permanent 
prioriteit aan deze zaak gegeven. De CPN heeft steeds duidelijk 
gemaakt dat de aanval op de communisten een aanval op de hele 
progressieve beweging was door middel van het zaaien van ver
deeldheid en het isoleren van strijdbare mensen, niet alleen op de 
VU, maar ook voor daarbuiten. 
Regelmatig is door De Waarheid bericht over de ontwikkelingen. 
Soms kon de krant bij de plotselinge noodzaak van het organiseren 
van massameetings een organiserende rol vervullen door de aan
kondiging ervan. Ook konden de lezers, waaronder mensen van de 
VU, goed kennis nemen van de verschillende standpunten van hen 
die zich gezamenlijk tegen Diepenhorst c.s. verzetten, studenten 
en progressieve stafleden. 
Daarnaast is op de VU met gericht materiaal gewerkt. Door het 
district Amsterdam is een brochure verspreid 'De CPN en het 
Christendom', waarin de standpunten van de panij met betrekking 
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tot de christelijke levensovenuiging in het kort worden uiteengezet. 
Gebruikt daarvoor is een redevoering van Joop Wolff n.a.v. het 
ontslag van een godsdienstonderwijzer in 1974, wegens zijn lid
maatschap van de CPN. Wolff maakt hierin duidelijk dat het niet 
gaat om de keuze tussen atheïsme en niet-atheïsme, maar om de 
vraag: waar staat iemand in de klassenstrijd. De uitgave vond veel 
aftrek. En dat gold ook voor de uitgave van Pegasus: 'Over Gods
dienst, staat en het Joodse vraagstuk' van K. Marx. Zij die bereid 
waren zich te laten informeren konden lezen wat Marx nu werkelijk 
had gezegd. 
Dat was wel nodig, want er werden nogal wat vervalsingen over het 
marxisme-leninisme rondgespuid t.a.v. het vraagstuk van de 
godsdienst. Grof was bijvoorbeeld de wijze van citeren uit een 
artikel van Marcus Bakker in de 'Uitdaging van het marxisme' 
(1966). Daarin stond een zinsnede: 'De daadwerkelijke maatschap
pelijke actie, resulterend in het communisme, die het bewijs levert 
van de mogelijkheden van de mens om de maatschappij te be
heersen, neemt uiteindelijk de grondslagen van het geloof weg.' 
Weggelaten werd echter de direct daaropvolgende zin: 'Dit weg
vallen van de grondslagen van het geloof kan alleen het gevolg zijn 
van de maatschappelijke en wetenschappelijke activiteit van de 
mens en nooit van vervolging, uitbanning of welk ingrijpen van 
staatszijde ook.' De bedoeling van dit weglaten was om het tegen
deel te suggereren van wat in de laatste zin staat, bij het inter
preteren van de eerstgenoemde zin. 
De communisten hebben verder duidelijk gemaakt dat zij, hoewel 
in principe voorstander van openbaar onderwijs, het recht op bij
zonder onderwijs erkennen. Geconstateerd wordt door Joop Wolff 
in een artikel in De Waarheid dat Diepenhorst juist dit recht 
aantast door het te misbruiken voor politieke doeleinden. Op
merkelijk hierbij is het gemak van dezelfde Diepenhorst waarmee 
hij de C van christelijk, dat bij zijn CDA zo voorop heet te staan, 
opzij schuift in het streven naar de vorming van een Europese 
partij. Hierop wordt nader gewezen in de brochure 'Over CDA en 
nationale onafhankelijkheid' die op de VU is verkocht (districts
uitgave). 
De belangstelling voor de standpunten van communisten is ook tot 
uiting gekomen in de collegecyclus 'Marxisme en Christendom' in 
het kader van het Studium Generale op de VU i·n 't voorjaar van 
1977. 
In deze cyclus werd voor het eerst op de VU een lid van de CPN 
uitgenodigd voor het verzorgen van een college, nl. JoopWolffen 
wel over het thema: 'Ethiek en samenleving van marxistische zijde 
besproken'. Er waren ruim 500 belangstellenden. 
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Enkele conclusies 

Men kan concluderend stellen dat de belangstelling voor de stand
punten van de CPN en voor het marxisme-leninisme is 
toegenomen. Het botte anti-communisme heeft een gevoelige 
nederlaag geleden. De politieke doeleinden van Diepenhorst c.s. 
zijn mislukt. De progressieve beweging op de VU heeft haar eens
gezindheid bewaard en is versterkt uit de strijd naar voren 
gekomen. 
Dat betekent niet dat de zaak afgelopen is. Op het gebied van be
noemingen zijn de democratische rechten nog niet voldoende be
veiligd. De discriminatie van een staflid op de medische faculteit is 
nog niet ongedaan gemaakt. En elders dreigen soongelijke 
gebeunenissen nog steeds voor te komen. De ABVA heeft hier
tegen al duidelijk stelling genomen, maar de strijd gaat nog verder. 
Daarom zijn de ervaringen op de VU ook van belang voor de 
democratische strijd op andere (confessionele) onderwijsinstellin
gen. Centraal heeft steeds gestaan dat het niet ging om het 
bijzonder onderwijs maar om de bestrijding van een rechtse 
politiek. Zo heeft de CPN ook het probleem gesteld van de 
confessionele panijen. Dit is juist gebleken. Hoe belangrijk de 
filosofische en ideologische strijd kan zijn, beslissend is en blijft de 
concrete politieke opstelling. Dit is een keerpunt van de materia
listische opvattingen. Deze opvatting is overigens niet het 
monopolie van marxisten-leninisten. Ze keen in analoge vormen 
terug in de chtistelijke problematiek van de verhouding tussen 
dogmatiek en praktisch geloof, eenvoudigweg omdat het leven zelf 
dit aan goedwillende mensen opdringt. Tegen de achtergrond van 
de kapitalistische chaos en uitbuiting is niet voor niets in de 
Universiteitsraad van de VU de gevleugelde uitdrukking ontstaan: 
'Waar gaat het om, steun aan de christenen, onderdrukker of niet, 
of steun aan de onderdrukten, christen of niet.' (gebezigd door 
woordvoerders van de PKV in 1975 en 1976). 
Een ander aspect is dat het nodig is in de universitaite strijd de 
belangen op het gebied van goed onderwijs en goede voorzieningen 
en de belangen op het gebied van de inhoud van onderwijs en 
onderzoek e.d. niet tegen elkaar uit te spelen, maar systematisch in 
hun eenheid te zien en praktisch aan te vatten. Voor de versterking 
van de progressieve strijd is 't van groot belang dit in één politiek en 
organisatorisch verband te brengen in plaats van dogmatische discus
sies van of het één of het ander. De ervaring dat op ge~1eel verschillen
de terreinen voor een deel dezelfde rechtse tegenstanders waren te 
lokaliseren, heeft bijgedragen tot zo'n brede en massale steun als nog 
niet was venoond. Eén en ander is ook vergemakkelijkt door een 
zekere traditie van de studentenbeweging op de VU om op meerdere 
terreinen van de belangenstrijd tegelijk in een zelfde organisato-
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risch verband op te treden en daarin de kaders te scholen. 
Juist omdat we het optreden van Diepenhorst analyseerden als een 
poging van rechtse krachten in het CDA om de greep op de 
universiteit te versterken en de gehele progressieve beweging op 
ideologisch, materieel en democratisch gebied een halt toe te 
roepen, waren we in staat alle krachten hiertegen in het geweer te 
brengen. Door aan te sluiten bij de specifieke tradities van de VU 
en de veranderingen daarin van de laatste jaren, de ontwikkeling 
van de progressieve beweging naar een strijd op velerlei terrein en 
door alle anti-communisme te bestrijden en te weerleggen door 
openlijk optreden van de partij, waren we in staat alle krachten te 
verenigen tot democratische machtsvorming. 
Ondanks de meerderheid van rechts in de belangrijke bestuurs
organen moest men bakzeil halen. Dat is de kracht van 
democratische machtsvorming aan de basis. Op de VU op deze 
wijze, elders onder andere verhoudingen op een andere wijze. 

]EROEN SARIS 

1) De vereniging van Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeer
de Grondslag. 

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER 

M. Bakker, lid van het dagelijks bestuur van de CPN, lid van de 
Tweede Kamer; 
drs. J. Saris, socioloog, lid van het Amsterdamse districts besuur van 
de CPN; 
H. Odink, student medicijnen, lid van het Amsterdamse distriets
bestuur van de CPN; 
Jaap Wolff, lid van het dagelijks bestuur van de CPN; 
D. Verhaar, leraar Nederlands. 
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Solidair met Zuidelijk Mrika! 
Het beeld van Mrika - eens het continent van de slavenhalers, 
later van de missie en tenslotte van de multi-nationals- is door de 
nationale vrijheidsstrijd beslissend veranderd. Deze strijd heeft zich 
de laatste tijd in het deel dat Zuidelijk Mrika heet, explosief 
ontwikkeld. 
Toch dateen die bevrijdingsstrijd niet van vandaag of gisteren. 
'Want,' zo schreef de Ponugese consul Singelmann te Bronswiek in 
april1912, 'Ovamboland dat in Angola een deel omvat zo groot als 
het koninkrijk Wüntemberg, en een deel zo groot als het 
koninkrijk Sachsen in Duits Zuid-West Mrika, vormde met haar 
onrustige bevolking een grote hindernis in het verkeer. Met name 
door de ver uitgestrekte rooftochten van de Kuanjama-stammen, 
die pas door de militaire expedities onder Rocadas (1907) en 
Almeida (1909-1910) uit de weg werden geruimd, wat echter nog 
geen garantie voor stabiliteit biedt.' Militaire expedities, die geen 
garantie op stabiliteit bieden. Toen ook al, in 1912. 
In veel opzichten is 1921 een belangrijk jaar voor Zuidelijk Mrika. 
In Ovamboland, het grensgebied tussen Angola en de toenmalige 
Duitse kolonie Zuid-West Mrika, leven de plaatselijke bevolking 
strijd tegen de koloniale overheersing uit Europa, terwijl in Zuid
Mrika de oprichting plaats vindt van het Mrican National Congres, 
het ANC, de latere bevrijdingsbeweging. We staan dan aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog, waarbij Duits
land zijn kolonie Zuid-West Mrika, maar nog niet al haar invloed 
in dit gebied, verliest. 
Sinds april 1912 is er veel veranderd. Vooral de wereldverhou
dingen, in het bijzonder door de vestiging van de Sowjet-Unie. 
Want, zoals de Angolese president Agostinho Neto heeft verklaard, 
zonder de Oktoberrevolutie zou de overwinning van het Angolese 
volk niet mogelijk zijn geweest. Op zijn beun heeft de oprichting 
van de Volksrepubliek Angola het tij in Zuidelijk Mrika grondig 
doen keren. Want het kapitaal zond opnieuw een militaire 
expeditie naar Angola. Nu echter niet onder Rocadas of Almeida, 
maar onder Vorster. Er was echter niet voorzien in een smadelijke 
aftocht. Voor het eerst in de geschiedenis van Mrika moest het 
racisme wijken, wijken voor de vrijheidswil van het Angolese volk 
en de internationale solidariteit. 
En zo kunnen de volkeren in Zuidelijk Mrika zich opnieuw 
opmaken voor de strijd, van Kaapstad tot Salisbury, van Johannes
burg tot Windhoek. De gevolgen zijn genoegzaam bekend. Terwijl 
de strijd in Namibië onder leiding van de SWAPO escaleen, zet 
het Patriottisch Front in Zimbabwe (Rhodesië) Ian Smith met de 
rug tegen de muur. Maar alles overheersend is de roep om vrijheid 
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uit de getto's van Soweto, die overal in Zuid-Mrika wordt gehoord 
en in de gehele wereld doorklinkt. 
Deze kreet zwelt sinds de junidagen aan tot een machtig protest en 
wordt beschouwd als het begin van een nieuwe fase in de be
vrijdingsstrijd in Zuidelijk Mrika. 
Voorop gaan de jongeren, in strijd tegen het gehate onderwijs
systeem dat hun door de apartheid wordt opgelegd. Voorop gaat de 
dertien-jarige Hector Peterson, die als eerste door het vuur van de 
politie in koelen bloede wordt vermoord. Speciale eenheden, tot de 
tanden toe bewapend, worden opgeroepen om tegen kinderen te 
worden ingezet. Dat is de dialoog-politiek van Vorster, dat is het 
systeem van de apartheid in zijn naakte verschijning. Meer dan 
duizend mensen worden vermoord, een veelvoud raakt gewond. 
Het minderheidsbewind heeft zich voorzien van zogenaamde 
veiligheidswetten, waarmee iedereen die voor 'terrorist' wordt aan
gezien, kan worden opgepakt en onbeperkt worden vastgehouden. 
Duizenden arrestaties volgen dan ook, terwijl anderen al jarenlang 
hun leven achter de tralies op bijvoorbeeld het beruchte Robben
eiland slijten. Zoals Nelson Mandela, de voorzitter van de be
vrijdingsbeweging ANC. Joseph Mdluli, kaderlid van de vak
beweging SACTU daarentegen wordt meteen na zijn arrestatie 
dood geslagen. De recente moord op Steve Biko doet een golf van 
afschuw en protest door de wereld gaan. Ondertussen staan twaalf 
leden van het ANC terecht in een schijnproces te Pretoria. De 
Pretoria-12, die in de kettingen geslagen de eerste keer de rechts
zaal worden ingevoerd, worden direct met de doodstraf bedreigd. 

Multinationals en mensenrechten 

Het optreden van de racisten, hun moorden, heeft echter de tegen
overgestelde uitwerking gehad. Want steeds zelfbewuster worden 
de acties voorbereid en uitgevoerd, steeds frequenter vinden ze 
plaats, maar bovenal steeds massaler. Geconfronteerd met deze 
ontwikkeling kan Vorster buigen of barsten. Vorster heeft besloten 
te barsten. Het besluit, 18 democratische organisaties en een aantal 
kranten te verbieden, heeft een brede oppositie vogelvrij verklaard. 
Het zal tot een verscherping van de onderdrukking en terreur 
leiden. Maar deze maatregel zal niet ongestraft kunnen blijven. 
Want het terugdringen van de sterke democratische krachten in de 
illegaliteit kan slechts van tijdelijke aard zijn. 
Daarom treden er nu ook zulke diepe scheuren in het apartheids
bewind zelf aan de dag, terwijl van buiten met tal van ingrepen, 
van Carters shocktherapie tot de EG' s 'gedragscode', getracht wordt 
de bakens nog op tijd te verzetten. Maar het is het voortbreien op 
bekende patronen, met het doel de investeringen en winsten veilig 
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te stellen. 
In dit voetspoor volgt ook de Nederlandse regering. Ze heeft zich 
jaren laten leiden door wat ze een 'kritische dialoog' durft te 
noemen. In het kort gezegd komt deze politiek er op neer, dat 
bijvoorbeeld middels het Cultureel Akkoord samenwerking op 
nucleair gebied tot stand is gebracht. Een vreemd soort dialoog 
dus, vooral omdat Nederland zich in de Verenigde Naties bij 
stemming over Zuid-Mrika altijd afzijdig heeft gehouden. Alsof in 
Zuid-Mrika het vraagstuk van de mensenrechten van generlei 
belang zou zijn! Nee, neem dan de conferentie van Belgrado. Daar 
weet Van der Stoels afgezant zijn standpunt, gericht tegen de 
socialistische landen, met luide trom te verkondigen! 
Trouwens, Van der Stoel zelf kan er ook wat van. Het personeels
blad Parade van de scheepvaartmaatschappij Nedlloyd heeft hem 
erover geïnterviewd: 
'Parade: Welke rol zouden internationaal werkende bedrijven 
kunnen spelen bij het bevorderen van de eerbiediging van mensen
rechten?' 
De minister: Er zijn in de eerste plaats een aantal fundamentele 
rechten, vooral die van sociaal-economische aard zoals het recht op 
gelijk loon van gelijke arbeid, het recht op periodieke vakanties 
met behoud van loon, op de verwezenlijking waarvan bedrijven een 
directe of indirecte invloed uitoefenen. In de tweede plaats kunnen 
en moeten internationaal werkende bedrijven een belangrijke 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de sociaal-economische 
omstandigheden in de landen van de niet-geïndustrialiseerde 
wereld. Ik meen tenslotte dat deze bedrijven - uiteraard binnen 
de sfeer van hun competentie - situaties, waarin de universeel 
erkende rechten van de mens worden geschonden, behoren te voor
komen of te beëindigen.' 
De hypocrisie ten top! Maar alvorens op Van der Stoels woorden 
verder ingegaan wordt, moet hier volledigheidshalve toch wel op
gemerkt worden dat de Neddlloyd in 1973 door een commissie van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op de vingers werd 
getikt, omdat drie van haar parade-paardjes, namelijk de Merwe 
Uoyd, de Musi Uoyd en de Marne Uoyd, het embargo tegen 
Rhodesië hadden geschonden! Zo gaat dat met 'internationaal 
werkende bedrijven.' 
Ook in de beoordeling van het vraagstuk van de mensenrechten 
geldt: 'wie is vriend en wie is vijand.' De competentie van multi
nationals is immers het maken van winst, superwinst. Daarom 
schendt ook de Shell via haar dochterondernemingen in Zuid-Mrika 
het embargo tegen Rhodesië, daarom voorziet de Shell, samen met 
BP, Zuid-Mrika van 185.000 vaten olie. Dagelijks, wel te verstaan. 
Ze voorziet daarmee in 45% van Zuid-Mrika's totale behoefte. 
Van der Stoel weet dat. De Shell tekent er zelf bij aan: 'Onze deel-
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name in de ontwikkeling van Zuid-Mrika is onze manier om 
metterdaad te bewijzen dat wij geloven in de opkomende grootheid 
van deze natie ... Wij staan achter Zuid-Mrika.' Over mensen
rechten gesproken ... 
Heeft de Nederlandse regering trouwens ook niet de levering van 
atoomreactorvaten voor kerncentrales te Koeberg serieus in over
weging genomen? Juist nu wordt nog eens onderstreept, welk een 
funeste en gevaarlijke politiek dat is. Want Vorster is bezig de 
vinger aan de atoomtrekker te leggen, om een atoombom 
operationeel te maken. En als Vorster een atoombom operationeel 
maakt, reken er dan maar op dat hij dat niet doet om mee te 
spelen. 
Wie denkt dat de Nederlandse regering geen handjeklap wil maken 
met de oorlogszuchtige kringen rond Vorster komt bedrogen uit. 
De feiten, de wapenleveranties van Fokker-VFW en Philips, 
spreken maar al te duidelijke taal. 
Als er wat te verdienen valt, zijn de multinationals er als de kippen 
bij. Ten behoeve van hen worden ook, het kan niet vaak genoeg 
worden gesteld, de belangen van de Nederlandse bevolking, 
inclusief de scheepsbouworders, uitgeleverd. Want terwijl de 
regering de Nederlandse scheepsbouw wil saneren, bouwt Verolme 
met het geld dat hij uit de RSV-fusie heeft verkregen, een dok voor 
de bouw van gasmammoettankers in de Saldanha-baai. Ja precies, 
dezelfde Saldanha-baai, waar de Nederlandse staat via overname 
van het failliete Nederhorst-concern nu samen met OGEM voor 50 
miljoen deelneemt in de aanleg van de diepzeehaven aldaar. In het 
Saldanha-Sishenproject, omvattend een haven, verbonden via een 
spoorlijn van 853 kilometer met de ijzermijn in Sishen en een 
gigantische staalfabriek, neemt uiteraard ook Estel deel. Hier 
arbeidsplaatsen bij Hoogovens in gevaar brengen en daar, in Zuid
Mrika, in de produktie investeren! Dat is de 'competentie' van 
Estel. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit de waslijst van de 
Nederlandse belangen in Zuid-Mrika. 

Betekenis van de solidariteit 

Juist in deze tijd van expansieve kapitaalsexport, op kosten van de 
werkende bevolking, in een tijd van crisis waarin de onderlinge 
tegenstellingen tussen de kapitalisten steeds meer toenemen, groeit 
het gewicht van de internationale solidariteit. Een internationale 
solidariteit, die slechts één uitleg kent. Een solidariteit, niet van het 
soort waarmee in Nederland de loonmatiging wordt gepredikt, 
zogenaamd ten behoeve van de allerarmsten in wat de Derde 
Wereld wordt genoemd. Loonmatiging leidt tot winstvergroting 
van de multinationals en winstvergroting leidt tot verhoogde 
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kapitaalsexport. Het is juist deze kapitaalsexport die de binnen
landse economie in de tropische landen op wrede wijze vernietigt 
en de onderdrukte massa's onderdanig maakt aan de winsthonger 
van de multinationals, en tevens miljoenen de hongersnood in 
drijft. Zo betaalt Unilever in Zuid-Mrika aan de zwarte arbeiders in 
haar bedrijven gemiddeld een loon van zegge en schrijve 77,40 
gulden per week. Over mensenrechten gesproken! 
Nee, dan heeft de arbeidersklasse een geheel andere opvatting van 
internationale solidariteit. Dat is de opvatting die geboren is in de 
strijd tegen het kapitalisme, de opvatting dat de klassenstrijd in de 
geïndustrialiseerde landen en de nationale vrijheidsstrijd in de 
tropische landen elkaar, als een tangbeweging, in de vernietiging 
van het imperialisme zullen steunen. En die solidariteit is juist nu 
meer dan ooit geboden met de vrijheidsstrijd in Zuidelijk Mrika. 
Want er staan beslissende ontwikkelingen te wachten. Daarom 
hebben we de plicht 'n machtige solidariteitsbeweging op te bouwen. 
Zoals 'De Waarheid' in een commentaar heeft gesteld: 'Een 
machtige solidariteitsbeweging - dat wil zeggen een beweging van 
de massa's - is zonder enige twijfel mogelijk, want de overgrote 
meerderheid van het Nederlandse volk verfoeit en vervloekt de 
apartheid en allen die dit mensvijandige systeem in stand houden. 
Maar zoals de ervaring, onder meer in de solidariteit met Vietnam, 
heeft geleerd is de ontplooiing van een massabeweging geen zaak 
van mooie woorden: het vereist politieke wil, initiatieven en ver
eniging van krachten.' 
Alleen een machtige solidariteitsbeweging zal bij machte zijn de 
politieke eisen te verwezenlijken die op dit moment van zo'n groot 
belang zijn. Zo heeft de regering dan nu onder druk van de ont
wikkelingen het Cultureel Akkoord met Zuid-Mrika moeten 
opzeggen. Daarmee kan niet duidelijker worden onderstreept welke 
funeste politiek de regering jarenlang met de uitvoering van dit 
akkoord heeft gevoerd. Funest voor de democratische krachten in 
Zuid-Mrika, funest voor Nederland. Jarenlang is in ons land tegen 
het Cultureel Akkoord geageerd. Naar nu blijkt, met succes! 
Het komt er nu op aan niet lijdzaam af te wachten, niet de politiek 
van de Amerikanen de kopiëren. Waar het nu op aankomt is het 
treffen van eigen, nationale maatregelen. Maatregelen, die afge
stemd zijn op de ondersteuning van het ANC. Maatregelen, die 
leiden tot een volledige isolering van het apartheidsbewind. 
Daarvoor is een economische boycot noodzakelijk. Een boycot, die 
uitgevoerd zal moeten worden totdat Vorsters vervloekt racisme van 
deze aardbol is weggevaagd. 

HENKODINK 
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De inspiratie van de 
Oktober-revolutie 

Van 10 tot 12 november 1977 is er in Moskou door een aantal 
instituten op het gebied der maatschappijwetenschappen een 
conferentie gehouden over het onderwerp 'De Oktober
revolutie en het huidige tijdperk'. Er werd aan deelgenomen 
door vele wetenschappelijke werkers uit de Sowjet-Unie en 
door vertegenwoordigers van ruim tachtig communistische 
partijen, enkele socialistische partijen en afgevaardigden van 
nationale bevrijdingsbewegingen. 
Voor de CPN namJaap Wolff deel aan deze conferentie. Zijn 
bijdrage, die werd uitgesproken in een der drie secties van de 
conferentie, drukken we hieronder af. 

De Oktober-revolutie is en blijft een onuitputtelijke bron van 
inspiratie voor allen die vooruitgang en vrede willen. Elke dag weer 
wordt bevestigd, dat de grote, zich verbredende stroom van massale 
bewegingen en diep-ingrijpende ontwikkelingen die het gezicht 
van onze tijd bepalen, niet begrepen kan worden zonder de samen
hang te beseffen met de grootse gebeurtenissen van zestig jaar 
geleden. 
In dit verband komen ook nog niet bekende of weinig behandelde 
aspecten aan de orde; hoe rijk het materiaal reeds is, dat verzameld 
is over de blijvende invloed van de Oktober-revolutie op de strijd 
van de arbeidersbeweging in de kapitalistische landen, op het 
streven naar uitbreiding van democratische rechten en op de 
nationale bevrijdingsbeweging, toch blijkt het historisch onderzoek 
voortdurend nieuwe, voordien buiten zicht gebleven bijzonder
heden te kunnen opleveren, waardoor weer een helderder licht 
wordt geworpen op de samenhang van de maatschappelijke 
verschijnselen. 
Er is door de historici nog onvoldoende aandacht gewijd aan de 
invloed die de Oktober-revolutie in Nederland had. Zowel in ons 
land als elders is hierover slechts weinig gepubliceerd. Dit is des te 
opmerkelijker, omdat de Nederlandse SDP (Sociaal-Democratische 
Partij) naast de Bulgaarse Enghartigen de enige partij was die zich 
reeds voor de Oktober-revolutie net als de bolsjewiki reeds voor de 
Oktober-revolutie had afgescheiden van de rechtse sociaal-demo
craten en een zelfstandige organisatie had gevormd. Zij had ook de 
beschikking over een eigen dagblad; haar orgaan 'De Tribune' was 
dankzij grote opofferingen in de jaren van de Eerste Wereldoorlog, 
op 17 april 1916, dagelijks gaan verschijnen. Weliswaar was de SDP 
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klein in ledental en heerste er in theoretisch opzicht veel 
onduidelijkheid, maar zij oefende in het bijzonder in de oorlogs
jaren, tijdens welke ook in het niet aan de oorlog deelnemende 
Nederland de werkende bevolking diep getroffen werd, grote 
invloed uit; haar initiatief leidde tot het ontplooien van massale 
acties tegen armoede en ontrechting. 

Oude banden 

Reeds lang hadden er banden bestaan tussen de SOP, waarvan de 
leden en aanhangers naar de naam van hun blad meestal 
Tribunisten werden genoemd, en de bolsjewiki. Lenin kende velen 
van hen persoonlijk en voerde een briefwisseling met hen. De 
oprichting van de SDP in 1909 stond trouwens mede in verband 
met de weerslag van de Russische revolutie van 1905. 
Het is dan ook begrijpelijk, dat de berichten die sinds het begin 
van 1917 uit het verre Rusland kwamen, door de linkse socialisten 
in Nederland met hartstocht werden gevolgd. De februari-omwen
teling werd warm begroet en in het algemeen werd beseft, dat deze 
slechts het begin kon zijn van een verdere ontplooiing van de 
revolutie. Bij de terugkeer van Lenin in Petrograd zond de redactie 
VStn 'De Tribune' hem een telegram, waarin de oproep om te 
komen tot de proletarische revolutie en om de vrede af te dwingen, 
geestdriftig werd ondersteund. 
Deze houding stak scherp af tegen de opvattingen in burgerlijke 
kringen en ook in de leiding van de reformistisch gezinde rechtse 
SDAP. De reformisten achtten Rusland gezien de laag ontwikkelde 
economische toestand en het bestaan van nog voor-kapitalistische 
feodale toestanden volkomen ongeschikt voor veranderingen in 
socialistische zin. De grote bourgeoisie voelde zich overtuigd, dat 
het onmogelijk zou zijn om de macht van het kapitaal zelfs maar 
aan te tasten. Uit een onderzoek naar de uitlatingen in de Neder
landse pers in die dagen (zie: dr. Th. H. ]. Stoelinga. Russische 
revolutie en vredesverwachtingen; maart 1917-maart 1918. Bussum 
1967) blijkt dit heel duidelijk. Op de dag na de Oktober-revolutie 
schreef het 'Algemeen Handelsblad', toen en nog steeds - een 
gezaghebbend blad van het grote kapitaal, dat het bewind van 
Lenin geen langer leven zou zijn beschoren dan 'de tijdsduur van 
een morgen'. Het blad 'De Nederlander' verklaarde zeker te zijn 
van de snelle val van de Sowjet-macht. 
Daar tegenover geeft de begroeting van de Oktober-revolutie door 
de Tribunisten een heel ander beeld. 
Reeds op 9 november 1917 schetste een van haar leiders, 
Wijnkoop, in een hoofdartikel in 'De Tribune' de strekking van de 
gebeurtenissen. Hij wees erop, dat de bolsjewiki zich militair, 
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economisch en politiek aan hun beloften zouden houden. De 
geschiedenis heeft dit bevestigd. 
Enkele dagen later verzond de redactie een telegram aan Lenin, 
waarin de revolutie als weg naar de vrede werd gekenschetst. 
Over de weerklank van de Oktober-revolutie en de invloed die ze 
zou uitoefenen, was echter naast veel optimisme, haast romantisch 
van aard, ook twijfel te bespeuren. Een andere Tribunist, Van 
Ravesteijn, die later met de communistische beweging brak, schreef 
al eind november 1917, dat deze weerklank 'gesmoord en gedoofd' 
ZOU Zljn. 

Reeds enkele dagen na de Oktober-revolutie had er in een van de 
grootste zalen van Amsterdam een meeting plaats waar de 
solidariteit met de Russische werkers werd gedemonstreerd. Op
merkelijk was het optreden van de oprichter van de eerste 
arbeiderspartij in Nederland, eens een medestrijder van Marx en 
Engels maar later naar anarchistische opvattingen overgegaan, 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Deze oude, nog steeds populaire 
patriarch van de Nederlandse arbeidersbeweging begroette de 
Russische revolutie met warmte, schetste haar als een geschiedenis
veranderende gebeurtenis en riep op haar voorbeeld te volgen. 

'Bibberperiode' 

Het bewustzijn versterkte zich bij de werkers, dat er iets enorms 
gebeurde en dit bezielde tot nieuw elan in de acties tegen de oorlog 
en tegen de ellende die deze bracht, terwijl een handjevol 
profiteurs schatten verdiende. In de loop van 1917 hadden de be
wegingen voor een betere voedselvoorziening zich uitgebreid en 
was er op grote schaal gedemonstreerd. In 1918 kwam het tot 
heftige botsingen, vooral in Amsterdam, en werd er op grote schaal 
gestaakt. Het ledental van de vakbonden vergrootte zich en ook in 
het leger ontstond onrust. De SDP verscheen met een 'Soldaten
Tribune' en er werden enkele soldatenraden gevormd. 
Vooral na de november-revolutie van 1918 in Duitsland breidde de 
beweging zich uit. De oproep tot revolutie die toen klonk, was in 
het licht van de toen in ons land heersende omstandigheden niet te 
verwezenlijken, maar wel dwong het opvlammen van de strijdwil 
de bourgeoisie tot grote concessies. De communist Louis de Visser, 
later door de nazi's vermoord, sprak over hun 'bibberperiode' 
waarin het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen werd ver
worven, de 8-urendag werd ingevoerd en een reeks andere sociale 
verbeteringen tot stand kwamen. Ook de reformistische leiders van 
de vakbonden moesten erkennen, dat het revolutionaire optreden 
succes bracht. In hun jaarverslag over 1918 heet het: 'Nimmer 
echter hebben we in Nederland een periode gekend, waarm zo 
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betekenisvolle hervormingen in zo korte tijd werden verkregen ... ' 
(Geciteerd in]. Oudegeest - De Geschiedenis der zelfstandige vak
beweging in Nederland, Amsterdam 1932.) 
In dezelfde maand november 1918 nam het congres van de SDP 
het besluit de naam van de partij te veranderen in Communistische 
Partij van Nederland. Daarmee werd ook in de naam gebroken met 
de sociaal-democratie en haar reformistische opvattingen. De 
communistische partij sloot zich onmiddellijk na de oprichting aan 
bij de Communistische Internationale. 
Op het eerste congres was zij vertegenwoordigd door onze 
kameraad Rutgers. Hij bracht een boodschap van Lenin aan de 
Nederlandse communisten over. Later heeft Rutgers als ingenieur 
meegewerkt aan de industriële opbouw van de Sowjet-Unie in de 
periode van de eerste vijfjaren-plannen. 
Ofschoon de strijd om het tot stand komen van een leninistische 
politiek in onze partij nog vele jaren voortduurde en een reeks ver
keerde opvattingen moesten worden overwonnen - een proces dat 
zich trouwens in het leven van een partij herhaaldelijk voordoet -
werd steeds alle kracht gegeven aan het ontplooien van de inter
nationale solidariteit. Deze kwam tot uiting in de acties en 
stakingen tegen de transporten van wapens en munitie naar de 
interventielegers; in de ondersteuning van de interventie tegen 
Sowjet-Rusland zag het Nederlandse grote kapitaal nog een laatste 
kans om het socialisme neer te slaan. Een van de meest reactionaire 
Nederlandse journalisten die de burgeroorlog en de interventie in 
reportages weergaf, kwam echter al snel tot erkenning, dat dit niet 
lukken zou. Hij schreef over een 'schouwspel van mateloze een
zaamheid', dat de witgardistische troepen opleverden. (Zie Grond
ijs - La guerre en Russie et en Sibérie, Paris 1922.) 
De Oktober-revolutie en de vorming van een Nederlandse commu
nistische partij leidden eveneens tot nauwere banden van 
solidariteit met de revolutionaire krachten in Indonesië. Dit be
vorderde ongerwijfeld het ontstaan van de PKI, die reeds in 1920 is 
gevormd - als één der eerste in Azië - en die sindsdien aan vele 
zware beproevingen is onderworpen, maar daaruit elke keer weer is 
opgestaan. 
Steeds opnieuw blijkt van hoe grote betekenis de internationale 
solidariteit is. Ook nu moet deze versterkt worden in de strijd voor 
de vrede, tegen de macht van de multinationals en voor de actieve 
ondersteuning van de bevrijdingsbewegingen der onderdrukte 
volken. 

Socialistische werkelijkheid 

Door de Oktober-revolutie was het socialisme geen waarschijnlijk-
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heid, geen mooie droom of utopisch verlangen meer; het werd 
werkelijkheid, een werkelijkheid ook met alle moeilijkheden, tegen
slagen en hindernissen vandien. De bevrijding van de kapitalisti
sche overheersing en de opbouw van een nieuw maatschappelijk 
stelsel kent geen mechanische oplossingen of glad-gebaande wegen. 
Vaak is dit spanningsveld dat er steeds bestaat russen socialistisch 
ideaal en werkelijkheid niet beseft: dat leidde dan soms tot teleur
stellingen en wankelmoedigheid, tot schommelingen tussen de 
toppen van de hoogste verwachtingen en de laagten van mede
plichtigheid aan de campagnes van onze klassetegenstanders. De 
werkelijke beweging, waarom het ten slotte echter gaat, toont dat 
in weerwil van alle moeilijkheden het socialisme kan worden 
opgebouwd en ontwikkeld en dat het onder de meest verschillende 
omstandigheden mogelijk is om voortgang naar de socialistische 
omvorming van de maatschappij te bereiken. De groei van de 
Sowjet-Unie op basis van de Oktober-revolutie is van beslissende 
betekenis gebleken bij de overwinning op het fascisme en het 
nazisme. De Sowjet-Unie levert nu bijdragen van grote betekenis 
voor vrede en vreedzame coëxistentie en voor het terugdringen van 
de bewapeningswedloop. 
De diepste invloed heeft de Oktober-revolutie gehad door haar 
ideeën, ideeën die bezielen juist doordat zij de wetmatigheden 
van de historische ontwikkeling belichamen. Ideeën, die geleid 
hebben tot het scheppen van een grote materiële macht in de 
wereld, welke door eenheid van optreden volledig tot gelding kan 
worden gebracht. Het zijn ideeën die steeds verrijkt worden met 
nieuwe ervaringen, samenhangende met de politieke ontwikkelin
gen in landen met eigen historische en culturele achtergronden, 
met eigen bijzonderheden van de klassenstrijd. In dit zoeken naar 
wegen naar het socialisme in onze tijd, in kapitalistische landen 
met ver uiteenlopende omstandigheden gaat het om het kennen en 
veranderen van een levende werkelijkheid; dat is naast de rijke, 
onuitputtelijke ervaringen van voorheen de krachtbron voor nieuwe 
initiatieven. 
Zo willen wij optreden, in de zekerheid dat de ommekeer die in de 
wereldgeschiedenis intrad in oktober 1917 zich onherroepelijk zal 
voortzetten. 

JAAPWOLFF 
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Sprekende gedichten 
een traan of meer 
een pijn in de 
omgeving van je hart woede 
leert je je kracht kennen 
en je beperkingen 
blijf niet alleen 

er wordt gezwegen 
over dingen die jou aangaan 
en je roept als een kind in het donker 
wat willen ze van ons 
laat iemand spreken 

maar er wordt gezwegen 

een traan blijft niet alleen 
je woede bijt op duizend lippen 
wie deed je dan pijn wie 
trapt op jouw en mijn hart 

velen kwetsen zij 
die een volk kwetsen 
speculanten met onze 
rijkdom en gevoelens 

wie zijn het enkele 
vaderlandslozen 
ze hebben geen wortels 
niemand kent ze 

blaas heel hard 
de adem van een volk 

als er pijn in je hart is 
is er hoop in je handen 
leer dan 
je kracht kennen 
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je naakte ziel 
dat hij huile in de nacht 
een kreet voor wie wil horen 

vervloekt zijn wie komen in de nacht 
gehuld in duisternis 
en stilzwijgen je schreeuwen dat het 
alarm sla 

je angstdroom 
dat het een waarschuwing is 
dat we wakker zijn als 
ze komen 

dat zijn de lui die 
ons eng en bekrompen noemen 
die staan te dansen op je 
hart soepel als ijsberen 

liefste waarom ben je zo kwaad 
omdat ze je gevoelens 
krenken en vuil maken 
omdat ze aan je 
hart komen 
omdat het is wat je gemaakt heeft zoals je bent 

het is je hart van 
honderd jaren 
dat in je keel klopt 

ja wie het bloed 
vergeet dat vloeide 
wie de roep van de wolven 
niet verstaat in de avond 

ja wie vergeet 
wat gebeurde 
het zal hem pijn zijn 
in de morgen 



ja als je verder gaat 
weet dan hoe de wind zal zijn 
als die losbreekt 
de wind van de geschiedenis 

er zit een kracht in ons hart 
die we nog niet kennen 
liefste een liefde die niet 
alleen van ons is 

één die pijn doet en 
de handen samenknijpt 
één die roept grijp 
de verraders 

van wat ons samenbindt 
tot een land een volk 

ik heb schoenen om te gaan 

nieuwe schoenen gekocht 
wel vijfenzeventig gulden duur 
niets is goedkoop (meer) 
waarmee je er weer 
tegenkunt 

een goed paar schoenen 
om te gaan 
om er tegenaan te kunnen 
de prijzen worden steeds duurder 
maar ik heb een goed paar schoenen 
om er tegenaan te gaan 

hee man 
kom je mee 

DIKVERHAAR 
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Verklaring van het 
dagelijks bestuur van de CPN 

Steunt de volkspetitie tegen de 
neutronenbom 

In de strijd voor de vrede in de wereld en voor een veilige toekomst 
van ons land is thans het hoogste gebod de Amerikaanse plannen 
tot produktie en invoering van neutronenbom tot mislukking te 
brengen. 
De monsterachtigheid van dit nieuw-ontworpen oorlogstuig en de 
minachting voor de menselijkheid, die de plannenmakers in het 
Pentagon en het NAVO-hoofdkwartier ten toon spreiden, wekken 
golven van afkeer en verontwaardiging. 
Vooral uit de grote weerklank die in ons land het initiatief 'Stop de 
neutronenbom' ondervindt, blijkt hoeveel verontrusting de 
dreigende aanmaak van het nieuwe massa-vernietigingswapen 
oproept onder het Nederlandse volk. 
Invoering van de neutronenbom betekent een nieuwe ronde in de 
kernbewapening en zou een ernstige vergroting van het oorlogs
gevaar inhouden. Als lid van de NAVO is Nederland door dit 
gevaar rechtstreeks bedreigd, temeer omdat hier atoomwapens zijn 
opgeslagen en de regering-Den Uyl-Van Agt overweegt de Lance
raketten met atoomladingen uit te rusten. 
Het plan voor de neutronenbom is een uiting van de agressiviteit 
en oorlogsdrift van het in een crisis verkerende imperialisme, 
gericht tegen de ontspanning tussen Oost en West. Het vormt een 
nieuwe, openlijke bedreiging voor de socialistische landen en een 
aanmoediging voor de meest reactionaire krachten in hun strijd 
tegen democratie en vooruitgang in ons land. In handen van de 
agressieve Amerikaanse en Westduitse NAVO-kringen roept de 
neutronenbom acute gevaren op voor de vrede, voor de veiligheid 
in Europa en de wereld. 
Daarom is een grootscheepse inspanning van alle vredelievende 
krachten geboden: hun protest, hun eensgezinde actie, moet de 
maniakken van de neutronenbom intomen en de stopzetting 
afdwingen van de ontwikkeling van dit wapentuig. 
De krachtsverhoudingen in de wereld maken het mogelijk de 
oorlogskrachten op de terugtocht te drijven en door massa-actie -
internationaal en in ons eigen land - te verhinderen dat de 
NAVO-generaals ooit een neutronenbom in handen krijgen. 
Wie werkelijk verantwoordelijkheid voelt voor de toekomst, moet 
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zich onverpoosd en volhardend hiervoor inzetten. 
De door het initiatief 'Stop de neutronenbom' gestarte volkspetitie 
geeft de mogelijkheid om te komen tot een overweldigende uit
spraak van het Nederlandse volk, een machtige honderdduizend
voudige protestdaad te stellen en de agressieve NAVO-kringen te 
waarschuwen. Daarom roept het dagelijks bestuur van de CPN 
thans alle districten, afdelingen en bedrijfsgroepen van de partij, 
alle leden en sympathisanten op zich voor de petitie tegen de 
neutronenbom in te zetten. Alle besturen in de partij moeten 
maatregelen nemen teneinde deze petitie tot een ongekend massale 
uitspraak te maken. De communisten zullen hiervoor activiteiten 
ontplooien, samen met andere vredelievende mensen en groepe-
nngen. 

Amsterdam, 13 oktober 1977 

Uit De Waarheid van 14 oktober 1977 

Begroeting van het partijbestuur 
van de CPN aan de CPSU 

3 november 1977 

Aan het Centraal Comité van de 
Communistische Partij van de Sowjet-Unie 
Moskou 
USSR 

Het partijbestuur van de Communistische Partij van Nederland 
zendt U en het gehele Sowjet-volk zijn hartelijke en kameraad
schappelijke gelukwensen met de 60ste verjaardag van de grote 
socialistische Oktober-revolutie, die een nieuw tijdperk inluidde in 
de wereldgeschiedenis. 
De onafgebroken leninistische vredespolitiek, die gericht is op 
ontspanning en vreedzame coëxistentie is in het belang van de 
gehele mensheid. 
De Nederlandse communisten, die strijden voor vrede, democratie 
en sociale vooruitgang, beschouwen de opbouw van een hoog
ontwikkelde socialistische maatschappij als een uiting van de 
levenskracht van een nieuw maatschappelijk stelsel, die afsteekt 
tegen de diepe crisis van het kapitalisme. 
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Het partijbestuur van de CPN wenst U nieuwe successen op de weg 
van vooruitgang en vrede. 

Het partijbestuur van de 
Communistische Partij van Nederland 

Ontmoeting delegaties CPN-CPSU 

Op 5 november vond bij het centraal comité van deCPSUeen ont
moeting plaats tussen het lid van het politiek bureau van het 
centraal comité van de CPSU, secretaris van het centraal comité M. 
A. Soeslow, en het kandidaatlid van het centraal comité van de 
CPSU, eerste plv. leider van de internationale afdeling van het 
centraal comité van de CPSU W. W. Zagladin, met de delegatie 
van de Communistische Partij van Nederland, bestaande uit de 
voorzitter van het partijbestuur van de CPN H. Hoekstra en het lid 
van het dagelijks bestuur H. Kleuver, die in de USSR zijn ter ge
legenheid van de viering van de zestigste verjaardag van de grote 
socialistische revolutie. 
De delegatie van de CPN heeft de CPSU en het gehele Sowjet-volk 
namens de Nederlandse communisten met de zestigse verjaardag 
van de grote Oktoberrevolutie hartelijk gefeliciteerd. Zij gaven 
informatie over de strijd van de Nederlandse communisten ter ver
dediging van de elementaire belangen van de arbeidersklasse en 
alle werkende mensen van het land, tegen de bewapeningswedloop 
en de gevaarlijke plannen tot produktie van de neutronenbom. 
De vettegenwoordigers van de CPSU en de CPN hebben van ge
dachten gewisseld over een aantal actuele vraagstukken inzake de 
internationale situatie, de communistische wereldbeweging en 
andere kwesties van wederzijds belang. Zij onderstreepten het 
streven van beide partijen om de wederzijdse betrekkingen te ont
wikkelen en te verdiepen. Het gesprek vond plaats in een vriend
schappelijke atmosfeer en toonde de eensgezindheid aan inzake 
vraagstukken die aan de orde kwamen. 
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Verklaring van het 
dagelijks bestuur van de CPN 

De kabinetscrisis van maan van dit jaar is geworden tot een 
formatiecrisis van ongekende omvang en duur. Het kan en mag zo 
niet langer doorgaan. 
Alle Nederlanders, die de gevolgen van de economische malaise 
aan den lijve ondervinden, die overtuigd zijn van de noodzaak om 
maatregelen te treffen ter bescherming van het levenspeil, die zich 
rekenschap geven van het feit dat juist in deze periode op inter
nationaal gebied vastberaden stappen nodig· zijn tegen het 
opdrijven van de bewapeningswedloop en voor ontspanning en 
vrede, zullen het daarover eens zijn. 
Sinds maan zit er in Den Haag een regering, die demissionair is en 
die daardoor niet meer aan een werkelijke parlementaire controle 
onderhevig is. 
Een dergelijke toestand betekent een ernstige inbreuk op de 
democratie, met alle gevaren vandien! 
Van de verwarring en onzekerheid die thans heersen, maakt de 
reactie gebruik voor politieke kunstgrepen en koehandel binnens
kämers. En dan nog wel over belangrijke beslissingen, die direct het 
leven en de toekomst van de bevolking raken. 
Waar de toestand zo is, moeten de vooruitstrevende en vrede
lievende krachten van hun kant i n i t i a t i e f nemen, zich 
sterk maken tegen bedrijfssluitingen zoals bij Gusto op indruk
wekkende wijze gebeurde, tegen loondruk en verlaging van het 
levenspeil, tegen pogingen om Nederland verder te laten meezuigen 
in de heilloze stroom van de bewapening, in het bijzonder de 
atoombewapening die met de plannen voor de neutronenbom een 
nieuwe fase dreigt te bereiken. 

Den Uyl heeft zijn formatie-opdracht teruggegeven. Hij kwam 
daanoe nadat er binnen de PvdA een breuk was opgetreden als 
gevolg van het stelselmatig toegeven aan de eisen van rechts en 
nadat het CDA en PvdA nog eens extra wilde vernederen in het 
openbaar. De breuk binnen de PvdA tekende zich af onder 
omstandigheden, die zich kenmerken door toenemende onte
vredenheid onder de bevolking, onder de aanhang van de PvdA in 
het bijzonder, over een ontwikkeling die niets meer te maken heeft 
met hetgeen de kiezers indenijd werd voorgespiegeld. 
Van Agt heeft via de televisie laten weten, dat hij er op rekent dat 
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ná het jongste, buitengewone PvdA-congres de PvdA-top alsnog 
verder naar zijn wensen te plooien zal zijn. Dit is, in feite, een 
directe inmenging van het CDA in de zaken van andere 
politieke partijen, hier met name in de PvdA. Het is een 
opwekking om congressen, die bij de PvdA op zijn gunstigst een 
flauwe afspiegeling zijn van wat er onder leden en aanhang leeft, 
uit te schakelen. 
In steeds sterker mate poogt de reactie het partijenstelsel en het 
kiesstelsel, zoals deze in Nederland historisch gegroeid en 
verworven zijn, naar de eigen hand te zetten. Het doel is de 
pluriformiteit (verscheidenheid) te vervangen door een politiek 
drie-stromen-land en de partijverhoudingen te rangschikken naar 
buitenlands model. Ook het geflirt tussen VVD en D'66 hoort bij 
dit gevaarlijke spel. De aanvallen op het partijenstelsel komen voort 
uit enerzijds angst, anderzijds minachting voor de kiezers, voor de 
mensen, die de wrange vruchten plukken van een dergelijke 
politiek. 
Wij blijven dergelijke on-Nederlandse manipulaties ondubbel
zinnig van de hand wijzen. 

* * * 

Het gaat niet aan om de formatie van een nieuwe regering nu over 
te laten aan CDA of VVD. 
Dat is de weg van capitulatie voor rechts en betekent een aan
moediging voor diegenen, die het formatiegeknoei nu willen ge
bruiken om tot een openlijk rechts kabinet te komen. 
Het is juist nodig dat de PvdA - na het teruggeven van de 
formatie-opdracht door Den Uyl - in alle openlijkheid a f -
s t a n d neemt van de reeds gesloten akkoorden, het akkoord 
inzake bevriezing van de lonen, verscherpte bezuinigingen, lasten
verzwaring, het akkoord inzake sabotage van een abortusregeling, 
het akkoord inzake verhoging van de oorlogsuitgaven. 
In ieder geval hebben zij, die de reactie willen steunen en terug
dringen, aan dat soort 'akkoorden' geen enkele boodschap. 
Er moet nu een nieuwe weg worden ingeslagen. 
Het is op dit moment in Nederland onmogelijk tot positieve op
lossingen te komen, uitgaande van het vervalste beeld dat de ver
kiezingsuitslag te zien gaf. 
Gestreefd moet worden naar een kabinet dat uitgaat van de 
werkelijke politieke machtsverhoudingen in het land. 
Er dient een regering te komen, die optreedt 
- tegen de crisis en dus crisisbestrijdingsmaatregelen neemt; 
- voor bescherming van sociale voorzieningen en voor handhaving 

van de koopkracht; 
- voor internationale ontspanning, die niet alleen noodzakelijk is 
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maar waarvoor ook grote mogelijkheden bestaan om deze verder 
af te dwingen. 

Een dergelijke regering zou gedragen moeten worden door en 
samengesteld uit krachten die zich reeds in de actie hebben laten 
gelden, d.w.z. in de buiten-parlementaire actie die een democrati
sche druk kan uitoefenen en ook reeds uitoefent op het parlement. 
De vindingrijkheid en hardnekkigheid, waarmee gestreden wordt 
tegen de bedrijfssluitingen, brengt een bestaand krachtenpatroon 
aan het daglicht. De massale omvang, die de actie tegen de 
neutronenbom heeft aangenomen (met deelname ook van zeer vele 
gelovige mensen van verschillende maatschappij-opvatting), laat 
zien welke stromingen zich baan breken. 
Een nieuwe regering, die uitgaat van de werkelijke politieke ver
houdingen, de nationaal en internationaal dringendste problemen 
aanpakt en bereid is op basis van een nieuw program een beroep te 
doen op de krachten buiten het parlement, zou door de CPN i n 
en buiten het parlement gesteund kunnen worden. Tegen
stand van de zijde van de reactie tegen een dergelijk kabinet zou 
tegemoet getreden moeten worden met acties van de massa en zo 
nodig met nieuwe verkiezingen. 

Uit De Waarheid van 7 november 1977 

Mededeling van het dagelijks 
bestuur van de CPN 

Het dagelijks bestuur van de CPN heeft in zijn vergadering van 
14 november een bespreking gewijd aan de internationale viering 
van de zestigste verjaardag van de Oktober-revolutie. Henk 
Hoekstra en Harry Kleuver brachten verslag uit van de werkzaam
heden van de CPN-delegatie die bij de viering in de Sowjet-Unie 
aanwezig was en die een ontmoeting had met een delegatie van het 
centraal comité van de CPSU, bestaande uit het lid van het politiek 
bureau en secretaris van de CPSU M. Soeslow en het kandidaat-lid 
van het centraal comité van de CPSU W. Zagladin. Het dagelijks 
bestuur heeft het optreden van de delegatie goedgekeurd en als 
zijn mening uitgesproken dat het een belangrijke bijdrage vormt 
aan het streven van onze partij naar eenheid in de internationale 
communistische beweging. 
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Verklaring dagelijks bestuur 
van de CPN 

In het diepste geheim is een grondslag gelegd voor de vorming van 
een rechtse regering van VVD en CDA. Wiegel en Van Agt 
plaveien de weg voor een bewind dat via overrompeling de eisen 
van de grote concerns zou moeten inwilligen, dat de bewapening 
zou opvoeren, de sociale voorzieningen zou aantasten en de 
koopkracht van de massa der bevolking zou afbreken. 
Bijzonder alarmerend is het feit dat de beide groepen die thans een 
rechts kabinet trachten te bekokstoven, geweigerd hebben zich 
tegendeN-bom uit te spreken. 
Deze gang van zaken moet verhinderd worden! 
Tot nu toe hebben Den Uyl c.s. zich slechts verloren in be
spiegelingen over de kans van slagen van een CDA-VVD-kabinet, 
hebben zij hun hoop gesteld op de tegenstellingen die in het CDA 
bestaan en een afwachtende houding aangenomen. Maar de uiterst 
gevaarlijke situatie die ontstaat, voor het land en voor de 
bevolking, verdraagt geen afwachtende houding. 
De huidige toestand is voorbereid door de concessies, die Den Uyl 
en de zijnen in de afgelopen tijd aan Van Agt en aan rechts hebben 
gedaan. Daarmee werden in feite de wapens uit handen gegeven. 
Maar nog steeds gaat deze politiek van concessies voort. 
Op het zelfde moment dat koortsachtig wordt gewerkt aan een 
VVD-CDA-bewind, kondigt de CDA-er Boersma namens het 
demissionaire kabinet-DenUyl nieuwe looningrepen aan. 
Terwijl in de nieuwe begroting de bewapeningsuitgaven weer ver
hoogd worden, treedt de Nederlandse vertegenwoordiging op de 
Helsinki-conferentie in Belgrado op als de kwaadaardigste scherp
slijper, worden maatregelen getroffen om de door West-Duitsland 
geëiste uitbreiding van de Almelose U.C.-fabriek door te zetten en 
wordt de weg open gehouden voor aanvaarding van de neutronen
bom. 
Deze politiek van Den Uyl moedigt rechts aan, terwijl het tegen
houden moet worden. 
Grote delen van de PvdA en haar aanhang zijn ontgoocheld, in het 
bijzonder door de verwachtingen die destijds gewekt werden met 
betrekking tot de verkiezingswinst. Dat blijkt onder meer uit de 
grote absentie en het percentageverlies van de PvdA bij deelver
kiezingen van de laatste tijd. De afwachtende houding van de 
PvdA-leiding moet het feit maskeren, dat binnen haar rijen diepe 
verdeeldheid heerst. Zelfs de schijnvertoning van het laatste congres 
kon dit niet verdoezelen. 
Bij een aantal leidende figuren in de vakbeweging vindt men 
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dezelfde afwachtende dadenloosheid. 
Maar steeds duidelijker wordt ook voor vele socialisten dat een 
andere koers moet worden ingeslagen, en dat daarvoor samengaan 
met communisten geboden is. 
De CPN heeft op de ontwikkelingen van de laatste tijd reeds 
gereageerd in de stellingen voor het komende partijcongres en in de 
verklaring van het Dagelijks Bestuur van 7 november jl. Maar de 
situatie vereist, dat er verder wordt gegaan. Het CDA-VVD
komplot past in de internationale drang tot autoritair optreden, 
zoals die door de monopolies en het wapenkapitaal wordt uitge
oefend. 
De CPN roept op om daartegen de handen ineen te slaan, om op 
te komen voor vrede, verdediging van het levenspeil en vrede. 
De Wiegel-Van Agt-combinatie van VVD en CDA moet voor
komen worden of, indien die tegen alle eisen van democratie in 
toch tot stand zou komen, snel worden verdreven. De positie van 
zo'n bewind onder de bevolking zou uiterst zwak zijn - en ook in 
het parlement zou dat het geval zijn. Maar er mag niet passief 
worden toegezien hoe CDA en VVD bezig zijn. De door de CPN 
aangegeven weg van een nieuwe coalitie moet reeds NU aan de 
orde komen. 
Eenheid is geboden in de strijd tegen de crisis, voor verdediging 
van het inkomen en de sociale voorzieningen, voor de vrede. 
Daarvoor is nodig, dat het regeerakkoord dat eerder tussen Den Uyl 
en Van Agt gesloten is, en dat nu door de CDA-leiding gebruikt 
wordt om de weg te banen voor de VVD, definitief verdwijnt. Voor 
de PvdA is er geen enkele reden, zich aan deze overeenkomst te 
binden. Die kan alleen de strijd tegen Van Agts CDA zowel nu als 
in de toekomst afremmen. 
De CPN roept met grote nadruk op tot een nieuw samengaan, een 
nieuwe coalitie. 
Daartoe moet op alle niveaus het overleg over gemeenschappelijk 
optreden worden geopend, tussen hen die voor zo'n nieuwe coalitie 
nodig zijn: communisten, PvdA-ers, PPR-ers, vakbondsmensen, 
vredesstrijders en anderen. 
De CPN is daarvoor klaar, zij is daartoe onmiddellijk bereid. Voor
beelden zijn reeds geschapen in bedrijven waar eensgezind wordt 
opgetreden voor loon en behoud van werk. De actie 'Stop de 
N-bom' heeft velen verenigd op een essentieel vraagstuk van deze 
tijd. 
Waar door leidingen nog geaarzeld wordt, moet aan de basis het 
initiatief worden genomen. 
Daar waar de kringen van het grote kapitaal en de regerende 
groepen duidelijk in verwarring verkeren en naar wanhoops
middelen grijpen, liggen hier grote perspectieven. Het gaat er om 
de hand aan de ploeg te slaan. Tegen de reactie, voor een nieuwe 
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eenheid van progressieve, vredelievende en democratische krachten. 

Amsterdam, 22 november 1977 

Uit De Waarheid van 22 november 1977. 

CENTRALEP ARTUTAKENEISEN ALLE AANDACHT: 

Henk Hoekstra uit Kamer 

De voorzitter van het partijbestuur van de CPN, Henk Hoekstra, 
heeft in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer mede
gedeeld, dat hij per 2 december a.s. zijn Kamerlidmaatschap be
eindigt. 
Joop Wolff, die de eerstvolgende is op de centrale kandidatenlijst, 
keert in de Tweede Kamer terug. 
In het dagelijks bestuur van de partij heeft tevoren een beraad
slaging plaatsgehad over de werkzaamheden van de partij, die op 
alle gebieden zo effectief mogelijk geleid en uitgevoerd moeten 
worden. Tijdens deze beraadslagingen heeft pgt. Hoekstra, die zich 
de afgelopen maanden als voorzitter zeer intensief heeft bezig
gehouden met uitwerking van de partijpolitiek, met de directe 
vraagstukken van de panij-organisatie en de noodzakelijke ver
sterking van de leiding, aan het dagelijks bestuur voorgesteld hem 
vrij te maken van de parlementaire werkzaamheden, die in de 
komende tijd eveneens veel aandacht zullen vragen en van groot 
belang zijn in het raam van de totale activiteit van de partij. 
Teneinde pgt. Hoekstra in staat te stellen zich volledig te wijden 
aan de centrale vraagstukken, waarmee de partij nu te maken heeft 
en die van beslissend belang zijn voor de ontwikkeling van de 
partij, besloot het dagelijks bestuur het voorstel van Henk Hoekstra 
goed te keuren en hem in de Tweede Kamer te doen opvolgen door 
Joop Wolff. 

Uit De Waarheid van 22 november 1977 
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