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De internationale politieke 
toestand en de strijd voor vrede 

en veiligheid en voor verdediging 
van het levenspeil 

In de allereerste plaats wil ik u, gedelegeerden, gasten, vertegenwoordi
gers van de pers namens het Partijbestuur van harte welkom heten. 
Dat deze landelijk partijconferentie van de Communistische Partij 
van Nederland op een uiterst belangrijk moment plaats heeft, bleek 
al uit de voorbereidingen voor deze conferentie die in de afgelopen 
weken volop in de partij zijn getroffen. 
In alle afdelingen van onze partij hebben over het algemeen zeer 
druk bezochte ledenvergaderingen plaatsgehad. Er is zeer intensief in 
onze partij en ook met sympathisanten van onze partij gediscussieerd 
over de rol die onze communistische partij te spelen heeft, alsmede 
over de punten die aangegeven zijn in de door het partijbestuur 
opgestelde agenda voor deze conferentie en de toelichting daarop. 
Het is duidelijk, dat op deze conferentie de actuele gebeurtenissen, 
vooral de zogenaamde 'olie-crisis' centraal ter bespreking staan. 
Ik geloof echter dat we vooral erg veel aandacht zullen moeten 
besteden aan de beraamde aanvallen op het levenspeil door alles wat 
rechts is in dit land. In het middelpunt zal staan hoe onze partij deze 3 
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opzet kan doorkruisen. Hoe we de actie zullen orgamseren voor 
verbetering, tegen elke verslechtering. 
Op deze conferentie zullen we bespreken hoe we apathie en 
berusting kunnen doorbreken. 
Uit de suggesties, gedaan in de afdelingsledenvergaderingen, èn in de 
beraadslagingen, die nu dit weekend zullen plaatsvinden, zal het 
partijbestuur conclusies trekken en besluiten nemen. 
Sinds de publikatie van de agenda op 9 november j .1. in De 
Waarheid zijn de ontwikkelingen stormachtig geweest. Politieke 
commentatoren, regeerders zijn werkelijk dolgedraaid, hebben paniek 
onder de mensen gebracht, met als gevolg dat sommigen uit de 
bevolking aan het hamsteren sloegen. Maar het allerergste is, dat 
achter dit hamsteren een wereld van angst en vrees schuilgaat. 
Het gescherm met distributie riep, vooral bij ouderen, visioenen op 
uit de oorlog en de vooroorlogse crisisjaren. 
Als we ons dat realiseren, dan is er werkelijk geen enkel goed woord 
te vinden voor diegenen, die zich te buiten zijn gegaan in de afge
lopen weken aan paniekzaaierij, in de kranten, voor de radio en de 
televisie. 

Bovendien is deze campagne, gevoerd door de rechtsen in dit land, 
een campagne geweest vol leugen en bedrog. Want niemand van de 
tientallen voorlichters, woordvoerders en voorspellers, niemand van 
hen heeft de mensen verteld, wat er nu werkelijk aan de hand was. 
Maar in de regering en vooral onder de leiders van de grote inter
nationale concerns, in het bijzonder de olieconcerns, zijn er toch die 
van de hoed en de rand weten, doch evengoed weigeren om open 
kaart te spelen. 
\X' el worden verhalen afgestoken om 'aan te tonen', dat we met min 
of meer onvoorziene omstandigheden te maken hebben, met een 
soort natuurverschijnsel dat gekomen is als een donderslag uit een 
heldere hemel. Dat zou dan over ons zijn neergedaald en de be
volking zou het - volgens deze commentatoren, regeringsmensen -
maar lijdelijk moeten ondergaan, Of zoals de regering zegt: 'We 
moeten ons daarbij aanpassen'. 
Wij ontkennen dat echter. Er is niets bovennatuurlijks gaande in 
deze weken in Nederland, er valt niets te vergoelijken met algemene 
praatjes. Er zijn schuldigen en wij zullen deze schuldigen aanwijzen. 
Wat er nu gebeurt, vloeit voort uit het kapitalisme, uit de almacht 
van de internationale concerns, waarbij grote kapitaalsmachten elkaar 
naar de strot vliegen in een jacht op energie, op winsten en meer 
macht. 
Dat zullen we de mensen duidelijk moeten maken, dat zullen de 
mensen moeten doorzien. Want weten hoe de vork in de steel Zlt, 

dat staat aan het begin van de strijd die bitter nodig zal zijn. 

Energiecrisis kunstmatig 

We hebben in ons dagblad De Waarheid, in de Tweede Kamer, in 
4 verklaringen van het dagelijks bestuur, herhaaldelijk èn als enigen in 
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dit land, gewezen op de complotten van de internationale concerns 
en van de kapitalistische grootmachten. 
Nog maar kort geleden heeft de minister van buitenlandse zaken van 
de Verenigde Staten van Amerika, Kissinger, in een redevoering, ge
houden in Londen voor de Pilgrim Society op 12 december 1973, uit
eengezet wat in deze situatie de voornaamste doelstellingen zijn van 
de Verenigde Staten in de energiecrisis. Het komt kort gezegd hierop 
neer, dat daar grofweg zonder veel omhaal, mei: zweep en met 
stroopkwast bij de hand, door Kissinger wordt bevestigd, dat de 
energiecrisis van nu helemaal niets te maken heeft met de oliesjeiks 
in het Midden-Oosten. 
Het heeft allemaal wèl te maken met de noodzaak om bij de 
gestegen behoefte aan energie te zoeken naar nieuwe energiebronnen 
en vooral naar de toepassing van atoomenergie. Dat kost enige tijd, 
daarom moet een doelmatig gebruik gemaakt worden van de 
bestaande energiebronnen, zoals Kissinger te kennen gaf. 
Het is natuurlijk duidelijk, dat vooral ook de toepassing van de 
atoomenergie en het aanboren van nieuwe olievoorraden ontzaglijk 
veel geld kosten. Daarom eisen de Verenigde Staten een samenwerking 
met Europa en Japan onder leiding van Amerika. Die leiding van de 
Verenigde Staten wenst Kissinger, want - zo zegt hij - de Ver
enigde Staten beschikken over de kennis en vooral ook over de grond
stoffen en de macht. 
De Europese Economische Gemeenschap, de EEG, dat wil zeggen 
West-Duitsland als voornaamste economische en politieke kracht 
daarin, en ook Frankrijk, moeten zich daarbij neerleggen met de 
belofte van de zijde van Amerika, dat er in de toekomst meer overleg 
gepleegd zal worden. Daarover is tezelfder tijd een geweldige ruzie 
uitgebroken in de EEG. 
Zo wordt opnieuw bevestigd, dat de huidige oliecrisis een kunst
matige crisis is en dat de opgewekte schaarste aan olie en alles wat van 
olie wordt afgeleid, wordt gebruikt om concurrenten, die over 
geringere energiebronnen beschikken beentje te lichten. 
Maar vooral wordt deze opgewekte schaarste gebruikt om de prijzen 
van olie op te jagen. Dat alles, omdat de concerns weigeren op 
kosten van hun enorme winsten die ze in de afgelopen jaren hebben 
geboekt, miljardenwinsten, nieuwe bronnen, die nog overvloedig in 
de wereld aanwezig blijken te zijn, aan te boren. 
Hoe brutaal ze daarbij te werk gaan wordt geïllustreerd door het feit, 
dat deze concerns ook de aanpassing van de prijs van het aardgas aan 
de olieprijs eisen. Er is nu te verwachten, dat er naast een geweldige 
stijging van de olieprijzen, een minstens zo geweldige stijging zal 
plaatsvinden van de aardgasprijzen. 
Op deze wijze worden dus de gewone mensen, via hun autootje, via 
hun gascomfoortje uitgemolken om de kosten van nieuwe energie
bronnen en de oorwikkeling van atoomenergie te betalen. 
Dat is er gaande en dat is geen natuurverschijnsel, het is een harde 
kapitalistische realiteit. We moeten die echter niet ondergaan, we 
moeten die bestrijden, dat is de zaak. 
We staan er dan ook niet machteloos tegenover, maar we hebben daarop 
een eensgezind en strijdbaar anrwoord. 5 
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Politiek voor Nederlands belang 

Wat is de houding van de Nederlandse regering in deze situatie? 
Den Uyl en zijn medeministers prediken aan de lopende band aan
passing. Lubbers van de KVP, Westerterp van de KVP, samen met 
Boersma van de Anti-Revolutionairen - dat zijn trouwens tegen
woordig de voornaamste woordvoerders van het kabinet-Den Uyl -
werpen zich op als propagandisten voor een schaarste-politiek in dit 
land. 
De uitkomst zal wel zo zijn, dat de handel in benzinebonnen de 
schaarste voor de rijken opheft. De benzinebonnenhandel zal wel het 
feitelijke effect hebben, dat de man aan de pomp in wezen veel 
hogere prijzen voor een liter benzine zal betalen; want wie zal met 
vijftien liter kunnen toekomen? Vooral op het platteland is het 
natuurlijk uitermate dubieus dat men daarmee toe zal komen. 
Trouwens het getal 15 wordt zo langzamerhand een magisch getal 
voor de regering. Je krijgt vijftien liter benzine in de week en je 
krijgt vijftien gulden in de maand, maar het is duidelijk, dat je noch 
met het een, noch met het ander toekomt. 
En dat terwijl steeds duidelijker wordt hoe onbetrouwbaar, volstrekt 
onbetrouwbaar, alles is geweest wat tot nu toe gezegd is over de olie, 
over de olieboycot en de oliecrisis. 
Deze week nog hebben we minister Lubbers in de Tweede Kamer 
horen verklaren, dat de olievoorraden in dit land uiterst bevredigend 
zijn. Elders zijn loslippige beschouwingen gegeven, die als inhoud 
hebben dat er nog maar nauwelijks sprake zou zijn van verlaging van 
de invoer van olie. 
In elk geval is wel één ding zeker, namelijk dat de olieconcerns geen 
enkele informatie wensen te geven aan wie dan ook en zîj winnen de 
olie, zîj distribueren haar en zîj leggen, zoals de laatste gegevens 
bewijzen, enorme voorraden aan op zee in tankers. 
Dat is de toestand, en in deze hele oliecrisis wordt in de EEG 
Nederland door het heen en weer zwalken van Den Uyl en Van der 
Stoel tot een soort speelbal gemaakt van elkaar heftig bestrijdende 
partijen. 
Kopenhagen, de topconferentie en vooral de gebeurtenissen die 
daarna hebben plaatsgevonden, laten geen enkele illusie meer 
bestaan over de zogenaamde Europese eenheid. Juist ons eigen land 
echter verkeert met zijn aardgasbel, de grootste van de hele wereld, 
juist in een positie om een eigen, zelfstandige, op Nederlands belang 
gerichte politiek te voeren. 
De communistische partij zal daarvoor in de allereerste plaats optre
den, want het grote gevaar van deze wereldomvattende kapitalistische 
machtsstrijd is, dat ons land steeds nauwer gekoppeld wordt aan de 
Verenigde Staten en vooral aan West-Duitsland, waarbij krachten in 
het spel zijn zoals de revanchisten. Zij zien er niet tegenop, ook in deze 
huidige situatie niet, deel te nemen aan gewapende conflicten, dan 
weer hier, dan weer daar in de wereld. Deze koppeling van Neder
land aan West-Duitsland doemt in het bijzonder op als we zien 
hoezeer Den Uyl met zijn maatregelen in de oliecrisis zich aansluit 

6 bij en geïnspireerd wordt door bondskanselier Willy Brandt. 
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In een aantal zaken moeten we zelfs zeggen, dat de regering-Den Uyl 
nóg verder gaat in het doorvoeren van verslechteringen dan Brandt -
vooral bij het afwentelen van de gevolgen van de crisis op de 
schouders van de werkers. 

Staatkundige neutraliteit 

Wij van onze kant zeggen, dat de enige politiek die ons kan be
schermen tegen internationale intriges, die op het ogenblik ten volle 
worden uitgesponnen een politiek is van staatkundige neutraliteit, 
een politiek van veiligheid door verminderen van bewapening en ver
wijdering van buitenlandse bases van ons grondgebied. 
Het is een politiek die gericht moet zijn op onafhankelijkheid, op 
Nederlands belang, op de verdediging van de democratie en het 
levenspeil. 
De progressieve mensen, de vredelievende mensen in dit land, zullen 
bij zulk een buitenlandse politiek ook invloed kunnen krijgen en 
invloed kunnen uitoefenen op die politiek. 
De werkende mensen zullen daardoor bij stukje en beetje de 
Nederlandse buitenlandse politiek kunnen ontrukken uit de beklem
mende greep die de rijken, de banken, de internationale concerns, de 
NAVO en de EEG erop hebben. Want zo is dan toch de roestand na 
het optreden van de rechtse regeringen met Luns als een soort gaper 
aan de gevel van de koude-oorlogsdrogisterij geworden. 
Staatkundige neutraliteit betekent ook strikte afzijdigheid van ons 
land bij de conflicten zoals die gaande zijn in het Midden-Oosten. 
Hoe huichelachtig alle campagnes rondom het tragische conflict daar 
zijn geweest blijkt nu wel. 
Want wie van de predikanten, van de energiepredikanten op het 
ogenblik, praten nog over de belangen van Arabische volkeren of 
over de veiligheid van Israël? Alle praatjes wat dat betreft zijn ver
dwenen. Wordt dan ook niet volstrekt bevestigd wat wij van het 
begin af aan hebben gezegd, namelijk dat deze hele zaak in het 
Midden-Oosten, dit hele gewapende conflict daar alleen maar naar de 
olie stonk? Daarom traden wij en treden we op voor een onmiddellijk 
staken van het vuren en voor politieke regelingen. 
Een ernstige belemmering voor een politieke regeling in het Midden
Oosten is ongetwijfeld het streven van heersende kringen in Israël 
naar gebiedsuitbreiding. 
Deze kringen zijn absoluut ten onrechte door de Nederlandse 
regering gesteund, maar natuurlijk heeft Israël, waar vijfenzeventig 
procent van de bevolking in dat land geboren is, recht op een veilig 
bestaan. Dit land tot een vredelievend land maken is de taak van het 
volk van Israël zelf. 
Tot nu toe zijn de UNO-resoluties krachteloos gebleken, er is zelfs 
nog geen begin van een uitvoering van die resoluties gemaakt. 
Maar we moeten ons ernstig afvragen wat het gevolg kan zijn van het 
feit, dat daar in het Midden-Oosten UNO-resoluties die gericht zijn 
op de vrede niet worden uitgevoerd, zelfs niet door de partijen die 
die resoluties hebben aanvaard. 7 



Dat kan alleen maar betekenen dat de UNO steeds machtelozer, 
steeds krachtelozer wordt, ook als er elders in de wereld oorlogen 
uitbreken. 
Wie zal ontkennen, dat dit soort gevaren op het ogenblik bestaan? 
En daarom zijn wij communisten voor een strikte uitvoering van de 
op vrede gerichte activiteiten van de UNO. Wij achten dat onont
beerlijk voor de wereldvrede in het algemeen. 

Strijd tegen internationaal revisionisme 

Op de agenda van deze conferentie stelde het partijbestuur ook aan 
de orde, hoe en op welke terreinen onze partij strijd heeft moeten 
leveren tegen het internationale revisionisme en hoezeer de praktijk 
ons daarbij in het gelijk heeft gesteld. 
Dat heeft dan ook op de ledenvergaderingen van onze partij 
algemene instemming gekregen. 
Bij dit alles, ook bij het optreden tegen het internationale 
revisionisme, is onze partij altijd uitgegaan van de noodzaak van 
actie, van de noodzaak van strijd, van haar eigen verantwoordelijk
heid in eigen land. 
Ik wil er de aandacht op vestigen, dat ook de delegatie van onze 
partij, bestaande uit Joop IJ is berg en mij, dit als richtsnoer heeft 
genomen op de consultatieve bijeenkomst van communistische 
partijen uit kapitalistische landen, die in september 1973 in 
Stockholm is gehouden. 
Ook daar hebben we uiteengezet, dat onze partij haar politiek zelf 
bepaalt op grondslag van het marxisme-leninisme en de toepassing 
daarvan, uitgaande van de realiteit in Nederland en van de noodzaak 
van internationale strijd tegen het oorlogsgevaar. 
Wij wijzen daarbij elke inmenging af, omdat dit verlammend werkt 
en omdat daardoor juist onze tegenstanders in de kaart worden ge
speeld. Daarom zullen we, zoals we hebben gezegd in de agenda en 
in de toelichting daarop, onze waakzaamheid vergroten tegen alle 
praktijken van inmenging op welke wijze die ook geschiedt. 
Wij doen dat in het belang van de actie, wij doen dat in het belang 
van de groei van de partij, omdat we weten dat we daardoor een 
toenemend vertrouwen kunnen verwerven onder de massa van de 
Nederlandse bevolking. 
In de voorbereiding van deze conferentie heeft ook een discussie 
plaats gevonden in De Waarheid. Ik wil wijzen op een discussie
bijdrage, die in De Waarheid heeft gestaan op 30 november jl. van 
een lid van de Centrale Ondernemingsraad van Rijn-Schelde
Verolme. Daarin werd door die kameraad gezegd dat de ontwikkeling 
in het NVV waarbij - anders dan vroeger - communisten en socia
listen samenwerken, niet alleen tot stand is gekomen door verande
ringen bij het NVV. 
Zij kwam ook tot stand door veranderingen bij de CPN, waarbij, 
zoals de schrijver zegt, het in de afgelopen jaren steeds duidelijker is 
geworden, dat de CPN een CPN is met de nadruk op de N van 

8 Nederland. 
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Nu kunnen we nog vele geleerde betogen opzetten over de politiek 
van autonomie van onze partij en wat we met die politiek hier in 
Nederland hebben bereikt. 
Maar wat dat lid van de Centrale Ondernemingsraad van Rijn
Schelde-V erolme heeft gezegd, is zo precies en doeltreffend uitge
drukt, dat eigenlijk een verdere toelichting niet meer nodig is. 

Tegen inmenging 

We keren nog even terug naar Stockholm, waar het helaas heel wat 
mistiger was dan bij deze verklaring. Wij hebben ook daar duidelijk 
verklaard, dat waar wij Nederlandse communisten tegen inmenging 
in onze zaken zijn, wij ook tegelijkertijd geweigerd hebben deel te 
nemen aan elke poging de Communistische Partij van China en de 
Indonesische Communistische Partij te excommumceren of te 
scheuren. 
Wij zijn van mening dat, als op het ogenblik gesproken wordt over 
hereniging van de internationale communistische beweging, dat 
alleen maar mogelijk is op grondslag van het marxisme-leninisme 
door strijd tegen revisionisme en dogmatisme. 
Tezelfder tijd is onze partij van mening, dat gemeenschappelijke 
actie mogelijk en noodzakelijk is. 
Daarom zijn we niet passief gebleven, maar hebben we concrete voor
stellen gedaan die dat beogen. 
We hebben bilateraal overleg en samenwerking tussen de communis
tische partijen voorgesteld, directe verbindingen tussen communisten 
en partijgroepen uit, laten we zeggen, de 'nederzettingen' van de 
internationale concerns. 
Wc hebben uiteengezet dat de betrekkingen tussen communistische 
partijen informeel moeten zijn, zonder facade, zonder opsierderij, 
zonder alle mogelijke rim-ram, waar arbeiders niets mee van doen 
hebben en wat hun vreemd is en dat eigenlijk meer verbergt dan het 
openbaart. 
Het moet dan ook gericht zijn op praktische informatie en praktische 
doel treffende samenwerking. 
Vooral wat de EEG betreft hebben wij voorgesteld, dat een 
conferentie bijeengeroepen zou worden van communistische partijen 
uit de EEG-landen, grondig voorbereid èn openbaar. 
Wij vinden dat de partijen in deze toestand verplicht zijn tot samen
werking tegen de EEG, juist nu dag in dag uit blijkt welke 
economische chaos binnen de EEG en bij de EEG-lidstaten heerst. 
Vooral in Engeland en Denemarken, die met veel stroop binnen de 
EEG zijn gehaald, waar verteld is tegen de bevolking dat er geen 
betere stap in de buitenlandse politiek mogelijk zou zijn, heerst 
werkelijk de grootste misère, de grootste economische chaos. 
Juist daarom moet er actie tegen de EEG worden gevoerd, nu er 
aanhoudend ook propaganda wordt gemaakt voor praktische stappen, 
die moeten leiden tot een Europese Politieke Unie, tot een Europese 
kernmacht, tot een Europese sociale politiek - het stokpaardje van 
Willy Brandt. 9 



Maar al deze zaken, als je ze op de keper beschouwt - al deze 
dingen die voorbereid worden binnen de EEG, dienen alleen het 
Westduitse monopoliekapitaal, dat zoals bekend de voedingsbodem 
van het revanchisme is. 
Het dient alles alleen maar om de macht van de concerns binnen 
Europa door te drammen. Daarom is het partijbestuur vast van plan 
de koers die wij vastgesteld hebben in deze internationale contacten 
voort te zetten. 
Wij doen dat vooral door van onze kant de strijd tegen de EEG en de 
gevolgen daarvan in ons eigen land te versterken. 
Laten we eerlijk zijn, de geloofwaardigheid van gemeenschappelijke 
actie ligt in wat elke partij in haar eigen land presteert in de strijd 
voor de vrede, veiligheid, voor de democratie en voor verdediging van 
het levenspeil. 

loondictatuur naar de knoppen 

Zo komen we weer terug bij de taken, die we in deze tijd hebben te 
verrichten en waarover ook in de loop van deze conferentie Rinus 
Haks en Marcus Bakker verder zullen spreken. 
Wij zullen ons thans met alle macht bezig moeten houden met de 
vraag hoe opgetreden moet worden om de belangen van de werkers 
vezizj; te .rte!len. 
Alles hangt daarbij van ons af. 
De andere partijen hebben- achter het mom van de nationale nood -
als gevolg van de oliecrisis een soort 'godsvrede' gesloten. Het is een 
éénstemmigheid die de aanslagen op het levenspeil als voornaamste 
inzet heeft. Er wordt een soort droomland geschapen voor Bakkenist 
- Van Veen - Rooivink - Lubbers - Wiegel en Boersma, op 
zichzelf echter al ontkracht, door interne tegenstellingen. 
Maar met alle verschillen die ze hebben, over één ding zijn ze het 
eens: de arbeiders, de intellectuelen en middenstanders, die moeten 
betalen. 
Dat is de betekenis van de machtigingswet met zijn voorgenomen 
loondictatuur! 
De debatten in de Tweede Kamer van de afgelopen week hebben 
aangetoond dat ze de maatregelen, die vastgelegd zijn in die machti
gingswet, bij overrompeling willen doorzetten. 

Onze fractie in de Tweede Kamer is daar tegen opgetreden, maar er 
zal meer nodig zijn om deze machtigingswet tegen te houden. 
Zij hebben hem in de Tweede Kamer doorgezet, om daarna met 
vakantie te vertrekken. Wij zeggen: vakantie of geen vakantie, laat 
niemand denken dat daarmee het laatste woord is gesproken. 
Het is niet gesproken in het parlement en het is zeker niet gesproken 
buiten het parlement, in het land, in de fabrieken en op de 
kantoren. 
Er zijn er meer geweest, die Boersma als antirevolutionaire 
mimster zijn voorgegaan, die een loondictatuur naar de knoppen 

10 zagen gaan in een chaos met zwarte lonen, waartoe de arbeiders en 
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de ondernemers vooral uit de niet-monopoliebedrijven hun toevlucht 
moesten nemen. 
Dat is een wijze les uit het verleden. 
Ook vroeger zijn plannen voor invoering van loondictatuur stuk 
gelopen op de eenheid van de massa en dat zal weer moeten ge
beuren. Laat Boersma niet denken dat hij met Den Uyl als dekking 
meer waard is dan zijn geestverwant en partijgenoot Roolvink, die 
precies hetzelfde wilde in vroegere rechtse kabinetten. 
Inmiddels laat de gang van zaken duidelijk zien dat het kabinet-Den 
Uyl steeds meer zijn basis naar rechts verlegt en zich daarbij ook 
steeds meer verwijdert van zijn eigen verkiezingsbeloften. 
Het schijnt dat de rechtsen in het kabinet-Den Uyl steeds meer vrij 
spel krijgen. Van Agt, ook al weer een KVP-minister van justitie, 
meende zelfs dat dit nou uitgerekend het geschikte klimaat was om 
kruip door sluip door zijn ideeën met Rooivink vastgelegd in de anti
stakingswet door te zetten. 
Dat was hem tot nu toe niet gelukt door het verzet van de arbeiders 
en door het verzet van de vakbonden. 
Maar de gebeurtenissen bewijzen dat de rechtsen in deze situatie niet 
terug deinzen voor de grofste intimidatie. 
Wij zullen die met alle kracht moeten bestrijden. 
Deze situatie leert dat de strijd voor de intrekking van de anti
stakingswet feller moet worden, zodat niemand meer, als die wet 
ingetrokken is, op geen enkel moment het bestaande recht op staking 
kan betwisten. 
De rechtsen drijven steeds verder op, naar een soort herstel van een 
rooms-roze coalitie; Wiegel met zijn VVD geeft daaraan een soort 
constructieve ondersteuning buiten de regering. Hij geeft zijn onder
steuning in elk geval aan de loonsverlaging en functioneert als een 
soort rechtse pressiegroep. 
Wij communisten hebben van begin af aan gewaarschuwd, dat al bij 
de kabinetsformatie de· Partij van de Arbeid, PPR en D'66 afzagen 
van een beroep op de massa tegen rechts. 
Daarom heeft onze partij bij het begin van het optreden van het 
kabinet-Den Uyl verklaard, dat zij het tot haar taak acht tegenover 
dit kabinet zowel binnen als buiten het parlement op te komen voor 
de levensbelangen en de toekomst van de werkers. Zo hadden wij, als 
Communistische Partij van Nederland in de actuele situatie onze 
positie bepaald, waarbij de constructieve oppositie - wij willen dat in 
alle duidelijkheid zeggen - nu vooral door massa-actie tot uiting 
moet komen. 
Constructieve oppositie wil zeggen dat wij niet mee zullen werken 
aan pogingen van de VVD om het kabinet via moties nog verder naar 
rechts te drijven. Of om het oorspronkelijke kabinet-Den Uyl ten val 
te brengen, om dan natuurlijk als VVD samen met de confessionele 
partijen zelf in de regering te verschijnen en daarmee de verkiezings
uitslag ongedaan te maken. 

Daar werken wij niet aan mee' 
Maar dan eisen wij ook dat resultaten op tafel moeten komen voor de 
werkers. Dan eisen we verbeteringen in plaats van verslechteringen. 11 
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Wij roepen alle progressieve mensen op, vooral de sociaal-democra
ten, om te voorkomen dat de PvdA nog verder zal bukken voor de 
confessionelen en de VVD. 
Wij zeggen tot de regering: verleg de basis van het kabinet niet naar 
rechts, maar naar links. 
Wij zeggen dat dat kan gebeuren door bijvoorbeeld Boersma en 
Lubbers te vervangen door progressieve socialisten. Dàt zal de steun 
van de werkers hebben en daar kan geen Wiegel, geen Aantjès en geen 
Andriessen tegenop. · 
Wij staan achter een regering, zullen haar opdrijven, opstuwen, als 
het om verbeteringen gaat. Wij zullen alles doen om te verhinderen 
dat we terugkeren naar de onzalige tijden van rechtse kabinetten, al 
of niet nationaal met als vlag Den Uyl. 

Machtigingswet tot dode letter maken 

Wat nu de machtigingswet betreft, de praktijk zal bewijzen, dat deze 
wet niet meer dan een dode letter kan zijn, omdat ze zal botsen op 
enorme tegenstand van miljoenen gedupeerden. 
Progressieve mensen moeten zich nu verenigen. Wij moeten eisen, 
dat de PvdA en PPR zich afwenden van deze machtigingswet en de 
uitvoering ervan samen met ons verhinderen. Wij moeten om te 
beginnen in elk geval koste wat het kost verhinderen dat de lasten 
van de opgelegde oliecrisis met daar achter ook verschijnselen van een 
echte recessie op de schouders van de werkers worden afgewenteld. 
Er wordt de laatste tijd erg veel gezalfd over de noodzaak van 'gelijke 
verdeling van offers'. 
Maar wij kunnen zeggen: wat doet nu eigenlijk een arbeider anders 
Jan offeren? Offeren voor zijn huur, die steeds hoger wordt, voor 
zijn baas, voor de winsten voor die baas, voor zijn vakantie die steeds 
duurder wordt, voor de schandaalbelasting die nog steeds maar 
bestaat en voor de studie van zijn kinderen, die steeds duurder 
wordt. 
Wij zeggen: laat de regering het geld halen waar het is: bij de 
concerns, bij de miljoenenwinsten, bij de grote olieboeren van deze 
tijd. 
Bovendien, als er gesproken wordt over een crisis, dan zeggen wij ook 
dat je onmogelijk deze crisis kan bezweren met het pluksel van een 
kale kip. 
De werkers zijn kale kippen. Er valt niet veel meer vandaan te halen. 
De reserves zijn op. 
Jammer genoeg moeten we zeggen dat ook sommige leiders van het 
NVV aan deze offermanie mee doen, bijvoorbeeld de voorzitter van 
het NVV, Kok, bekend bij diplomaten, minder bekend in de 
bedrijven. 
Wat zegt deze Kok? Hij doet mee aan het eindeloze gehakketak of er nu 
15 of 30 gulden per maand bij moet komen. 
Het is echter duidelijk èn de 15 gulden èn de 30 gulden per maand 
betekenen een berusting bij de bestedingsbeperking als gevolg van de 

12 enorme hausse bij de prijsstijging. 
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Er is nu een nieuw praatje verschenen, dat is gelanceerd door de 
fractievoorzitter van de PvdA, Van Thijn. Hij zegt: we moeten de 
schaarstekoek eerlijk verdelen. Er is echter geen schaarstekoek, er is 
wel een oliekoek en de redenering is lariekoek. Want juist van de 
zijde van de vakbeweging moet men toch weten, dat het bedrog is 
om te spreken over 'gelijke verdeling van de lasten' in een maat
schappij die notabene bestaat dankzij de ongelijkheid , dankzij de 
uitbuiting. Juist in deze situatie moet het NVV optreden als voor
naamste democratische, buitenparlementaire kracht tegen de rechtse 
drijverij, voor verhoging van het levenspeil. 
We willen wel voorspellen dat leiders zich aan felle kritiek zullen 
blootstellen als ze zich juist op dit moment, uitgerekend nu actie 
nodig is, zouden lenen als een soort doorverkoopcentrale voor een 
bestedingsbeperkingstheorie. 
In tijden van crisis, juist als de recessieverschijnselen in het 
kapitalisme optreden, met ineenstorting van beurzen, met koersval, 
met monetaire crisis, moeten de grote ondernemers door strijd voor 
loonsverhoging gedwongen worden van hun kant offers te brengen op 
kosten van de winsten. Juist in zo een situatie moeten door strijd de 
reserves voor de loon- en salaristrekkers versterkt worden. 

De vakbeweging 
Een strijdvaardig optreden van de vakbeweging, en daarbij kan ze 
zelfs nog een voorbeeld nemen aan de vakbeweging in West-Duits
land, die wat dat betreft veel verder gaat dan de leiding van het 
NVV. Dat zal kunnen leiden tot groei tot een werkelijke grote vak
beweging, waarin alle werkers georganiseerd kunnen en moeten zijn, 
zoals we ook uiteengezet hebben in de toelichting op de agenda voor 
deze conferentie. In het blad van de Industriebond van het NVV, 
WIK, heeft met een grote kop gestaan, dat 200.000 leden 400.000 
ogen hebben. 
Dat is niet te ontkennen. Er werd gezegd, dat ze die goed de kost 
moesten geven om ongerechtigheden te signaleren. Maar 200.000 
leden hebben ook 200.000 hoofden om zelf te denken, hebben ook 
400.000 vuisten om slagen uit te delen. En dat is nodig! 
De regering wil dus de machtigingswet doordrijven rond de kerst
dagen, als iedereen thuis onder de kerstboom zit, vroeg gedoofd van
wege de energiecrisis. 
De rechtsen lachen inmiddels in hun vuistje, zingen stille nacht, 
heilige nacht en hopen op vrede in de bedrijven. 
Het ziet er naar uit dat ze de maand januari willen maken tot een 
maand van verslechteringen. Maar één ding is duidelijk: het mag 
geen maand van offers en verslechteringen worden. Wij van onze 
kant zeggen: januari moet een maand van actie worden, van actie 
tegen rechts; geen verslechteringen, maar verbeteringen, dàt moet de 
maand januari worden. We moeten op deze conferentie daarover spre
ken en over maatregelen daartoe. Want de arbeidersklasse moet laten 
zien dat ze niet van plan is terwille van de rotzooi van het kapitalisme, 
want anders is het niet te noemen, ook maar één plakje kaas van hun 
boterham te laten stelen. Als de rechtsen hun vingers niet thuis 
kunnen houden, dan zullen we terug moeten slaan. 13 



Program van actie 
Het gaat dus niet om berusting, maar het gaat om een program van 
actle. 
Daarbij dacht ik, dat de nu volgende punten in de volle aandacht 
moeten staan. 
Ten eerste zeggen wij: geen loonsverlaging maar loonsverhoging en 
reëel, zodat we er op vooruitgaan en de reserves die we al kwijt 
geraakt zijn worden aangevuld. 
Wij zeggen: er moet een volledige prijscompensatie zijn voor de 
prijsstijgingen en dat moet niet na maanden gebeuren, na indexering 
en weet ik veel wat, en na gebruik van altijd valse getallen. Nee, de 
prijscompensatie moet onmiddellijk gebeuren in een snelle reactie op 
de prijsstijgingen. Dat kan als de arbeiders in de bedrijven daarvoor 
geactiveerd worden, zelf kunnen optreden samen met de vak
beweging en comités vormen om dat te doen. 
Er wordt op het ogenblik veel gezalfd over offers, maar er kunnen 
toch geen offers verwacht worden van AOW -ers? 
Het is volstrekt noodzakelijk dat er duurtetoeslagen en extra uit
keringen komen voor AOW-ers, in het bijzonder in de te verwachten 
koude winter. 
Er moet een prijsstop komen aan de voet, bij de concerns en er moet 
een einde gemaakt worden aan het speculatieve hamsteren door de 
concerns. Er kunnen comités gevormd worden om dat te signaleren 
en te bestrijden in de dorpen, in de steden en in de buurten. 
Zo ook moet er op het ogenblik opgetreden worden tegen de 
sluipende huurverhoging, die het gevolg is van de afwenteling van de 
olieprijsverhoging op de huurders. Huurders en woningbouwvereni
gingen moeten optreden voor een prijsstop van huisbrandolie en het 
terugbrengen van de olieprijs naar het niveau van voor de oliecrisis. 
Er zal actie nodig zijn, om in elk geval te voorkomen dat er ontslagen 
vallen en bedrijfssluitingen worden doorgevoerd. De regering heeft 
iets vaags daarover gezegd, maar de arbeidersklasse zal dat moeten 
verhinderen door actie. 
Zo langzamerhand zijn er vele ervaringen in deze strijd, ervaringen 
van vooral de strokarton, van de Enka Breda, en de laatste, schitte
rend gewonnen strijd, door de arbeiders van de broodfabriek van 
Albert Heijn in Eindhoven. 
Alles zal gedaan moeten worden om de werkloosheid te bestrijden. 
Voor ons zijn 200.000 werklozen even onaanvaardbaar als 150.000 of 
125.000 werklozen. 
Op het ogenblik wordt door de regering heel gemakkelijk wat dat 
betreft over getallen gesproken. 
Van de ondernemers moet worden geëist dat zij bij moeilijkheden als 
gevolg van de oliecrisis de arbeiders volledig schadeloosstellen. Ten
einde dat te bekostigen en om ook kleine bedrijven te helpen die in 
grote moeilijkheden kunnen komen, kan een speciaal fonds ingesteld 
worden. De gelden kunnen ter beschikking komen door gedwongen 
heffingen, renteloze staatsleningen op kosten van de grote vermogens 
en de winsten. 
We willen wel zeggen dat deze toestand, dit miljoenengezwendel, 
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energiekrachten, meer dan ooit de noodzaak aan de orde stelt van 
nationalisering van de olie- en aardgaswinning in ons land ten gunste 
van het nationale belang. 
Bovendien wordt nu wel aangetoond hoe waanzinnig destijds de 
mijnsluiting in Limburg is geweest, die van het begin af aan door onze 
partij is bestreden. Het is echter niet te laat, de mijnen kunnen weer 
snel in werking worden gezet en wij zijn daar vóór. 
Dat zijn ànze ideeën over crisisbestrijding. Wij zullen ervoor vechten, 
dat ze doorgevoerd worden. Wij zullen als communisten daarvoor aan 
de kop gaan, anderen meenemen en aaneensluiting van progressieve 
krachten tot stand brengen. 
Dit zijn, zo kort mogelijk geformuleerd, de hoofdvraagstukken van 
deze conferentie. Heet van de naald zou ik zo zeggen om te 
behandelen. 
Het voornaamste is de mensen te bevrijden uit een gekweekte sfeer 
van berusting en passiviteit en ook de passiviteit, die hier en daar in 
onze eigen rijen heerst te overwinnen! 
Wij willen de mensen in de huidige situatie een hart onder de riem 
steken, ze opwekken tot actie, zoals al. zo vele acties ten voorbeeld 
kunnen staan van arbeiders en studenten. 

Beeld van de toekomst 
De kapitalisten, de televisie, de radio, de kranten schreeuwen over de 
moeilijkheden, over de crisis. 
Wij zeggen, het zijn hun moeilijkheden, het is hun crisis. 
Neem bijvoorbeeld de energiekwestie. Er worden ons dag in dag uit 
de afschuwelijkste beelden geschilderd voor de toekomst. Onze 
mening is, dat dit niet het beeld van de toekomst is, het is het beeld 
van het kapitalisme, van zijn wanbeleid, zijn volstrekte onvermogen 
om inderdaad grote vraagstukken van deze tijd op te lossen. 
Juist dáárom strijden wij tegen het kapitalisme, juist dáárom strijden 
we voor een socialistisch Nederland. 
De energie is in het geheel geen sombere kwestie, het is een van de 
boeiendste problemen van deze tijd, met zijn atoomenergie, met zijn 
gebruik van natuurlijke energiebronnen, met zijn mogelijk toekomstig 
gebruik van waterstof. 
Het is een buitengewoon inspirerende materie voor progressieve ge
leerden en technici. 
Wij zeggen anders dan de regering, dat de energievraagstukken niet 
het perspectief openen voor matiging, maar voor de mensen die 
verder denken dan privébezit van concerns, die verder denken dan 
dividenden, verder denken dan hun eigen vette portemonnee, een 
enorm groot perspectief openen voor de wereld en voor ons land. 
Het perspectief van bestrijding van de armoede en ellende, overal 
waar die is in de wereld. 
Het gaat er maar om wie het zal aanpakken en àf het aangepakt 
wordt, àf het wordt overgelaten aan krachten die stijf staan van de 
winsten en alleen maar willen parasiteren. 
Daar gaat het om! Wij zullen het niet overlaten aan de parasieten. 
Wij zullen de strijd opnemen tégen de winstmakers, tégen deze 
parasieten, samen met alle progressieve krachten vóór de directe 
belangen van de werkers, voor de toekomst van vrede en veiligheid. 15 



Vraagstukken van het partijleven 
en de versterking van de CPN 

In zijn rede over de politieke toestand heeft Henk Hoekstra de op
gaven waar onze partij in deze tijd voor staat geformuleerd. 
Het zal duidelijk zijn dat om resultaten te verwerven in de strijd, 
alles afhangt van onze partij en haar optreden onder de werkende 
mensen. 
Het gaat hierbij in het bijzonder om het initiatief en het strijdvaardig 
optreden van de communisten. 
Tegen deze achtergrond is het nodig enkele vraagstukken aan de orde 
te stellen, die betrekking hebben op de dwingende noodzaak de 
partij te versterken, haar politieke en organisatorische kracht te 
vergroten en het politieke leven van de partij en de vorming van 
kaders te intensiveren. 
In de agenda voor deze conferentie wordt de eis aan de communisten 
gesteld het werk van de partij op een hoger niveau te brengen, opdat 
zij in staat is in deze tijd haar plicht te doen. 
Wij dragen als CPN in de huidige onrwikkeling van de kapitalistische 
samenleving een bijzondere en grote veranrwoordelijkheid tegenover 
de mensen in ons land. Die veranrwoordelijkheid vloeit voort uit de 
positie die onze partij in de arbeidersklasse inneemt. Zij is gebaseerd 
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slissende lagen van de werkende bevolking. 
De verkiezingsuitslagen, die op zichzelf maar een beperkte graad
meter zijn, onderstrepen dat! In de gevoerde acties, waar communisten 
samen met hun socialistische mede-arbeiders de motor zijn, wordt dit 
in de dagelijkse activiteit bewezen. 

Het groeiende vertrouwen in onze partij is het resultaat van onze 
politiek en van het werk van de partij. Onze stellingname in de voor
naamste vraagstukken komt niet uit de lucht vallen en wordt niet bepaald 
door plotselinge toestanden in de maatschappij. Het is de vrucht van 
juiste, wetenschappelijke inzichten in de maatschappelijke ontwikke
ling in ons land en daarbuiten. 

Het toenemende vertrouwen in de partij is ook het gevolg van onze 
vastberaden politiek van eenheid van actie van socialisten en communis
ten, in bedrijven en buurten voor politieke doeleinden en voor de dage
lijkse belangen. En die aantrekkingskracht zal toenemen! Daar moeten 
we de partij op instellen. Zij zal toenemen bij al degenen, die nu de 
door de reformisten in de arbeiderbeweging geschapen illusies over de 
'onaantastbaarheid' van het kapitalisme in rook zien opgaan. 

Het feit, dat de werkende mensen zich meer op de politiek van onze 
partij gaan richten is begrijpelijk. Wij plaatsen de acties van de be
volking en de strijd van de arbeidersklasse in het perspectief van de 
naaste toekomst. Dat perspectief is het tot stand brengen van 
beslissende veranderingen in de maatschappij. 

Het is onze vaste koers om de macht van de werkende mensen in de 
plaats te stellen van die van de heersende klasse. Daardoor en 
daardoor alleen, zullen de werkers blijvend verlost worden van de 
rottemij, de chaos en de onzekerheid, die eigen zijn aan het kapita
listische stelsel. 

Onze doelstellingen onderscheiden zich van de doelstelling van alle 
andere partijen in ons land. 

Er is in Nederland geen andere partij, die die rol en die zulke taken 
wil of kan vervullen. Daaraan ontleent onze partij, in alle situaties 
die zich in ons land hebben voorgedaan en nog zullen voordoen, 
haar grote betekenis voor de arbeidersbeweging, ook voor alle demo
craten, die de toekomst van ons land en het welzijn van de mensen 
veilig willen stellen. 

Die betekenis gaat ver uit boven verkiezingsuitslagen, zetels of 
functies in het openbare leven, hoeveel daarvan ook in het belang 
van de werkers verworven moeten worden door onze partij. 

Daarom ook neemt de CPN in de partijverhoudingen in ons land een 
bijzondere plaats in. Zij vervult haar zelfstandige rol in alle politieke 
situaties, onafhankelijk van de heersende klasse en de daarop 
steunende burgerlijke partijen. Onze partij legt uitsluitend verant
woording af voor haar politieke daden en voor haar gebreken aan de 
werkers. Zij moet dat ook doen, omdat de partij een zaak is van de 
mensen zelf en geen privébezit van besturen of functionarissen, zo 
dat mogelijk hier en daar in iemands achterhoofd mocht ronddwalen. 17 
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Uitbreiding invloed noodzakelijk 

De keiharde waarheid, die velen in ons land hebben geleerd aan de 
hand van eigen ervaringen, is deze: zonder een strijdvaardige CPN 
geen actie, geen eenheid, geen strijd, geen vooruitgang in ons land. 
Maar daarom ook is de voortdurende versterking van de partij, en 
haar stelselmatige groei met nieuwe mensen, een zaak van groot 
gewicht voor ons land. 
De uitbreiding van onze invloed en het toenemen van de kracht en 
de macht van onze partij in de Nederlandse politiek is een zaak van 
fundamenteel belang voor de werkende mensen zelf, voor hun acties 
en voor hun strijd. 
Zo staan de zaken. 
Voor velen van ons is dat bekend - dat is waar - maar het is vol
strekt nodig voortdurend deze betekenis van de CPN in zijn volle 
omvang te zien en voor alles er naar te handelen. Want om te 
winnen, dienen we onze partij niet alleen toe te rusten met een juiste 
politiek en een juiste stellingname in vaak ingewikkelde vraag
stukken - dat is een eerste vereiste - maar over de uitvoering van 
die politiek en over haar doorwerking onder de massa's wordt beslist 
door de sterkte van de partij-organisatie, zowel naar inhoud als naar 
omvang. 
Op ons laatste partijcongres zijn daarover door de partij behartigens
waardige dingen gezegd en besloten. 
Terecht werd nog eens onderstreept, dat zonder geduldige, 
systematische op bouw van de partij -organisatie volgens leninistische 
organisatiebeginselen, een actief optreden onder de massa onmogelijk 
is. Bestaat de partij uit goed functionerende afdelingen, bedrijfs
groepen en districten, dan is de CPN een politieke factor van het 
grootste gewicht in ons land, omdat met organisatie alles staat of 
valt. Dat hebben alle stukken strijd in ons land, om welke vraag
stukken het ook ging en welke groepen van de bevolking daarbij 
betrokken waren, opnieuw geleerd na het Congres. Naar de mate 
waarin de partij haar rol vervulde en kon vervullen werd ook de 
kracht en het resultaat van de actie bepaald. 
Alle goede voornemens, alle mooie redevoeringen, alle propaganda 
en agitatie en alle manifesten voor overigens zeer juiste en edele doel
einden, kunnen de politieke organisatie van de werkers niet ver
vangen. Zij kunnen acties en massabewegingen wel steunen, maar op 
zich zelf niet ontwikkelen of tot ontplooiing brengen. 
Daarbij willen we voorop stellen dat, als we spreken over partij
organisatie, we dan spreken over mensen. Mensen, die onze politiek 
bepalen, er naar handelen en als strijdvaardige communisten de 
inzichten van de partij uitdragen. Communisten, die terzelfdertijd 
hun inzichten en ervaringen inbrengen in de partij, om deze te ver
werken in onze politiek en ons optreden. 
Daarbij zijn we allen verschillend van aard - gelukkig maar, want 
anders was het een grauwe bedoening. We zijn mensen die ieder op 
hun eigen plaats optreden voor de doelstellingen, die we als partij ge
zamenlijk hebben vastgesteld met als richtsnoer onze gelijke be-
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Democratisch-centralisme hoeksteen 

In de actie en in de samenwerking met bestuurders en leden van 
andere partijen, wordt door hen (soms goed bedoeld) de organisa
torische kracht van de CPN veelal als een magisch iets voorgesteld. Zo 
in de stijl van : de CPN-besturen hebben maar op knoppen te 
drukken en dan is hun afdeling gemobiliseerd en treedt hun man
kracht op om alle werkzaamheden uit te voeren. 
Een dergelijke voorstelling van zaken van: op knoppen drukken en 
dan treden geprogrammeerde robotten op, is natuurlijk een 
platvloerse karikatuur van het levende en dynamische organisatiewerk 
van de CPN. Natuurlijk, het staat onomstotelijk vast dat de CPN een 
partij is, die de enorme waarde van organisatie, als geen ander onder
kent. 
Zij is daardoor in staat ongekende krachten van de mensen tot 
gelding te brengen, omdat zij als partij gegrondvest is op de 
leninistische organisatiebeginselen met het democratisch-centralisme 
als hoeksteen. Onze partij weet, dat tegenover een hecht georgani
seerde klassetegenstander, een eveneens hecht georganiseerde, onver
zoenlijke tegenmacht moet worden opgebouwd door de werkende be
volking. 

Daarin gaat de CPN voorop; zij werkt er altijd weer aan, om als de 
meest strijdlustige partij, al haar mensen, met al hun talenten en be
kwaamheden, in te zetten. Dat is echter geen automatisch proces! 
Integendeel, dat vraagt overtuigingsarbeid over de vraagstukken in de 
partij zelf, dat vooronderstelt discussie en meningenstrijd om te 
komen tot de juiste politieke opvattingen. Dat vraagt ook strijd om 
het inzicht van noodzakelijke en precieze organisatiemaatregelen ten 
einde het maximale effect te bereiken. 
Zonder dat alles is het optreden van de CPN niet mogelijk en is het 
zich met volledige inzet geven van onze partijgenoten uitgesloten. 
Het is nodig, dat alles zelf goed te zien. Temeer daar de partij door 
rechtse figuren uit de top van de PvdA, juist om haar eenheid van 
wil en handelen, gekarakteriseerd wordt als een 'niet-democratische 
partij'. 
Wij zijn niet 'pluriform' en dat is volgens hen 'het kenmerk van 
democratische partijvorming'. 
Maar wat verstaan ze eigenlijk onder pluriformiteit? Hun praktijk 
toont aan, dat daaronder wordt verstaan, het recht van leden in ver
tegenwoordigende lichamen om besluiten van congressen en van 
ledenvergaderingen om zeep te helpen. Het omvat fractiestrijd en 
geïntrigeer door verschillende belangenstromingen in hun partij. Het 
biedt het beeld van canièremakers, die - op grond van de plurifor
miteit - hun eigen persoonlijke belangen boven die van hun partij 
stellen. Dat is de pluriformiteit van de jungle, die de PvdA tot speel
bal maakt van rechts en die hun leden en afdelingsbestuurders weer
loos maakt. 
Dat is bepaald geen brevet voor democratische partijvorming. 
Wij communisten hebben andere opvattingen over pluriformiteit. 
Wij verenigen in onze partij arbeiders, studenten, intellectuelen, 
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technici en wetenschappelijke kaders. Wij verenigen de besten en 
actiefsten, die uit de verschillende sociale lagen in de strijd tegen de 
heerschappij van de monopolies naar voren treden. Wij verenigen ze 
op de grondslag van onze ideeën en smeden ze aaneen op de basis van 
onze organisatiebeginselen tot een macht met steeds grotere uit
straling op de politieke gang van zaken in ons land. 
Dat is de pluriformiteit van de eenheid en dat stelt de mensen m 
staat te handelen. 
Dat is democratische partijvorming in onze praktijk. 
Het valt echter niet te ontkennen, dat sommige bestuurders in onze 
partij, heel duidelijk de gebreken kunnen vaststellen bij bijvoorbeeld 
PvdA-afdelingen, maar dat als alibi hanteren om hun ogen te sluiten 
voor de tekorten in de eigen activiteit en in het eigen werk. 
Wie zich spiegelt aan een ander, spiegelt zich zacht, zeer zacht 
zelfs. 
Wij hebben echter de plicht voor alles te kijken naar onze e1gen 
partij en dan kunnen we niet verhelen, dat er op verschillende 
terreinen van de partij -organisatie, ondanks alle goeie dingen die we 
doen, stagnatie is waar te nemen. Dat geldt vooral in verhouding tot 
de mogelijkheden die we hebben, en tot de grotere verantwoorde
lijkheid die we dragen. 

Noodzaak van massawerving 

Op ons laatste congres is door Henk Hoekstra de noodzaak om de 
massawerving van nieuwe leden voor de partij ter hand te nemen aan 
de orde gesteld. In de congresresolutie zijn daarover nauwkeurige 
besluiten neergelegd. 
Vanaf het Partijcongres traden tot nu toe ruim 2300 nieuwe leden tot 
de partij toe. In Amsterdam werden ruim 800 nieuwe leden inge
schreven, hetgeen verhoudingsgewijs absoluut te laag is. De beste 
werfresultaten werden gemeld uit Den Haag, Utrecht en Groningen. 
Nu is 2300 nieuwe leden een respectabel aantal. Het is een kostbaar, 
nieuw kapitaal voor de partij aan mensen, die hun plaats in de partij 
innemen en daardoor in de strijd. We hebben tijden gekend, dat we 
met minder genoegen moesten nemen! Maar het is niet in overeen
stemming met de positie, die de CPN op dit moment inneemt, het is 
niet in overeenstemming met wat nu, in deze tijd, voor de uitbouw 
van de partij, vereist is. 
Het huidige aantal nieuwe leden bewijst alleen maar, dat er grote 
kansen zijn voor de partij, die door ons nog niet benut worden. Onze 
voornaamste zwakte daarbij is gelegen in het feit, dat er geen 
constante werfactiviteit uitstraalt van de partij, van haar afdelingen en 
districten tot het partijbestuur aan toe. 
Er zijn enkele districten - Barend Schreuders noemde Utrecht - die 
het grootste deel van hun ledenwinst bereiken via de openbare ver
gaderingen van de partij, hetgeen op zich niet slecht is en altijd 
nodig is te doen, maar dit kan en mag niet de stelselmatige, doel
gerichte werving van nieuwe leden voor de partij vervangen in ons 
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De zorgvuldig opgebouwde werfactiviteit van man tot man, door 
ieder lid in zijn eigen bedrijf, buurt, of plaats, verlangt dat de 
besturen concrete maatregelen nemen, die het werk net zo 
organiseren als dat met De Waarheid het geval is. 

Politieke remmen opsporen 

Maar met alleen organisatorische maatregelen lossen we de zaak niet 
op. Het is nodig de politieke remmen op te sporen en op te ruimen 
die de werfkracht van de partij belemmeren. Het antwoord op de 
vraag, die altijd weer opkomt: hoe bereiken we, dat mensen die in 
actie komen, omgesmeed, en verheven kunnen worden tot een 
blijvende kracht voor de toekomst, is gelegen in de toetreding tot de 
partij en in niets anders. 
Het gaat er om grondig af te rekenen met alle opvattingen die dat 
ontkennen. · 
Natuurlijk, niemand in de partij zal in theorie de rol en de betekenis 
van de partij ontkennen. Maar in de praktijk in feite wel. 
Met enkele voorbeelden is dat aan te tonen. Op het laatste congres 
is de kennelijk diep ingewortelde opvatting in tal van afdelingen al 
bestreden om de leden van de partij in te delen naar actieve en 
passieve partijgenoten. 

Kameraden met die opvatting delen de partijgenoten in of handelen 
op die wijze, alsof het gaat om een winst- en verliesrekening van de 
AMRO-bank. Maar al die zogenaamde passieve partijgenoten treden 
in acties en discussies op, dragen de standpunten van de partij uit en 
handelen onder de massa vaak als zeer bekwame en actieve partij
leden. Velen van hen werken voor de vakbeweging of voor andere 
klasse-organisaties, doen hun plicht onder hun mede-arbeiders op het 
bedrijf. 
Het is een aan onze partij wezensvreemde opvatting om die 
kameraden in te delen bij de niet-actieve partijgenoten. De indeling 
in actief en passief, wordt ingegeven door het aanleggen van de 
'maatstaf' van de deelname aan de dagelijkse directe partijwerkzaam
heden van allerlei aard, die nu eenmaal in de afdelingen en districten 
moeten worden vervuld, wil het partij-apparaat goed functioneren. 
We mogen echter niet toestaan dat scheidingen tussen de partijleden 
worden gecreëerd waar ze niet bestaan. 
De leidende rol van de partij komt juist tot uitdrukking in het feit 
dat we op tal van terreinen in de arbeidersbeweging steeds meer be
schikken over bekwame kameraden. De indeling mag nooit liggen in 
de maatstaf, wie wel en wie niet aan de dagelijkse werkzaamheden 
van de panij-afdeling deelneemt. 
Beide zaken zijn nodig en het is juist de kunst van besturen, om dàt 
tot gelding te brengen in het werk van de partij, met alle partij
genoten. Het gaat er om de partijgenoten te binden in een goed en 
actief ontwikkeld partijleven. 
Wij zijn geen sekte, waarvan de mensen alles, en liefst nog tegelijker-
tijd ook, moeten doen. We zijn een volwassen partij van de arbeiders- 21 
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klasse, die juist haar vleugels wijd uit kan slaan omdat ze beschikt 
over talloze kameraden, die ieder hun plaats in de strijd innemen. 

Mogelijkheden benutten 

Maar er is nog wel iets anders en dat is het tweede voorbeeld. 
Talrijke partijgenoten treden op in acties in buurten en op bedrijven. 
Zij vervullen daar vooraanstaande posten en beschikken over een 
groot gezag onder de mensen. Zij scheppen een vertrouwensbasis via 
hun persoonlijke inzet als betrouwbare behartigers van de belangen 
van de werkende bevolking en vanzelfsprekend ook voor de partij en 
voor onze politiek. 
Maar vaak beperken die partijgenoten zich daar volledig toe. Zij zien 
alleen die beweging, zien alleen hun actie, zien alleen de verantwoor
delijkheid die ze ter plekke dragen. 
Dat draagt het risico in zich, dat de actie los wordt gemaakt van de 
politieke ontwikkeling in ons land, net als een keuterboer dat doet 
die alleen, gebogen, zijn eigen deeltje van de zwarte aarde ziet en 
denkt, dat dat de wereld is. Maar het is zo een verdraaid klein stukje 
daarvan. 

Het gaat er juist om, om in de actie de mensen bewust te maken, dat 
er méér is tussen hemel en aarde, méér nodig is om blijvende voor
uitgang tot stand te brengen. En daarom moeten die partijgenoten 
gebruik maken van de door hen zelf geschapen mogelijkheden om 
nieuwe krachten uit de acties te winnen voor de partij. Dat leidt 
zowel tot versterking van het brok werk waar ze mee bezig zijn, als 
tot een algemene versterking van de beweging. 
Er is nog een voorbeeld, waaruit blijkt dat verbeteringen nodig zijn. 
In vele gesprekken met bestuursleden over de resultaten in de 
werving voor de partij, komt het argument ter tafel dat er nog zoveel 
werk gedaan moet worden op andere gebieden, die ook dringend 
nodig zijn. Meestal gaat het dan om tal van routinezaken. Er worden 
dan besluiten genomen om er eens een week voor de ledenwerving 
tegen aan te gooien. Zo wordt dan de uitbreiding van de partij 
geperst in het schema van bestuur.ractiviteiten en dat, terwijl de partij 
over duizenden communisten beschikt, die, meer dan afdelings
bestuurders in staat zijn, de groei van de partij tot stand te brengen. 
Het is absoluut noodzakelijk, dat we deze toestand van in zichzelf 
gekeerd zijn doorbreken en de partij in haar geheel winnen voor de 
werving van nieuwe krachten voor de partij! 
Nieuwe leden vergroten de actieradius van de partij, doen onze 
politiek uitstralen in bredere kring, verankeren de partij in bredere 
lagen dan tot dusver. Dat is beslissend voor de strijd van vandaag en 
voor de toekomst van ons land. 

Onze partij is in de afgelopen tijd gestaag gegroeid naar een grotere 
partij, die veel te zeggen heeft aan de mensen en die grote taken op 
zich heeft genomen. Dat zelfvertrouwen moeten we uitstralen, maar 
de voorwaarde daarbij is, dat de partij-organisatie niet op dwerg-

22 schoenen blijft lopen. Grotere verantwoordelijkheid vraagt een 
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grotere organisatie' Bij de wervmg voor de partij dienen we ons te 
hocden voor schematisme. 

De ontwikkeling in ons land verloopt niet gelijkmatig, maar met 
schokken, ze gaat niet volgens een vast schema. De strijd van de 
mensen verloopt zo ook niet. Vandaag bindt deze groep van de be
volking de strijd aan en morgen een andere. Vandaag is er actie 
onder de arbeiders in de ene sector, morgen in een andere. 

Wij moeten ons deze golfbeweging in de strijd eigen maken en onze 
werving vandaag richten op de ene groep, morgen op de andere, 
maar altijd moeten er nieuwe krachten gewonnen worden voor de 
partij. 
Dat is niet strijdig met de systematische en dóelgerichte werving die 
wc bepleiten en die we vooral moeten richten op de werkers in de 
industriële bedrijven en in de metaal en in de chemie. 

We moeten zeggen dat onze groei, ondanks de winst die we boeken, 
geen gelijke tred houdt met de industriële ontwikkeling in ons land 
en niet gelijk mee opgaat met de verschuivingen die zich daarbij 
onder de werkende mensen voordoen. 

In tal van streken zijn nieuwe industriegebieden gevestigd, waar onze 
georganiseerde invloed nog gering is. 
Kameraad Theo Hendriks uit Gelderland sprak daar al over in zijn 
discussiebijdrage in De Waarheid. 

Talrijke kleine gemeenten groeien uit tot flinke steden en er ontstaan 
ook daar nieuwe mogelijkheden om de partij te vestigen, hecht te 
vestigen in die plaatsen die we nu vaak gemakshalve buitenafdelingen 
noemen. 
Bij de technische en industriële ontwikkeling neemt de groep van 
technische specialisten in de bedrijven toe, die voor de strijd een 
nieuwe kracht vormen en waaronder we als partij onze werving beslist 
moeten opvoeren. Onze partij zal zo moeten optreden, dat van elke 
toenemende belangstelling onder de mensen voor onze politiek 
wordt geprofiteerd, overal waar dat mogelijk is en gebruik makend 
van elk aanknopingspunt dat zich maar voordoet. Dat vooronderstelt 
ook de constante werfactiviteit onder de werkers, als er geen actie of 
beweging is op dat moment. Het is om zo te zeggen een twee
eenheid. 

De lijn die we moeten volgen bij de werving is, dat de mensen zich
zelf herkennen in de partij, zichzelf terug kunnen vinden. 

Het zal vaak zo zijn, dat arbeiders - arbeiders winnen, studenten -
studenten en intellectuelen - intellectuelen. Ik wil hier nu niet 
zeggen dat onze raads- en Statenleden andere raads- en Statenleden 
als uitgangspunt moeten kiezen, of wethouders - wethouders! 

Maar wel is nodig, dat ook vanuit deze posities waar we immers voor 
talrijke mensen optreden en resultaten uit het vuur slepen, waar we 
talrijke nieuwe verbindingen russen ons en anderen doen ontstaan, 
benutten voor de werving. 
In deze zin moet de werfgeest vaardig worden over de partij. 23 
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De Waarheid - onze spreekbuis 

Het voornaamste instrument waarover de partij en haar organisatie 
beschikt om haar invloed te vergroten en vast te leggen, om de 
?ewegin~ van de mensen te organiseren, ze de weg te wijzen, 
mformat1e te verschaffen, op te voeden en richting te geven in hun 
optreden, is ons dagblad De Waarheid, de spreekbuis van onze 
partij. 
Het is duidelijk, dat de inhoud van de krant afgesteld zal moeten 
worden op de tegenwoordige toestand en op de nieuwe behoeften in 
de strijd, die zich thans ontwikkelt. 
Het zal thans krachtiger dan ooit de taak van de krant zijn om het 
gehele bouwsel van kapitalistische voorlichting, dat als een gemeen 
soort hersenspoeling wordt gehanteerd, te doorbreken en het klasse
bewustzijn van de werkende mensen te ontwikkelen en te versterken. 
Onze krant is in haar voorlichting en informatie een oriënterings
punt, waar alle linksdenkende mensen op steunen. 

In de acties, van welke groep van de bevolking dan ook, is de krant 
de schakel die de mensen verbindt en die hen in staat stelt de strijd 
te voeren; die het perspectief aangeeft. Het is de enige krant ook, 
die het consequent opneemt voor de belangen van de vakbeweging 
en die in de tegenwoordige tijd onmisbaar is voor leden en bestuur
ders in de bedrijven en in de bonden zelf, in hun strijd tegen de 
grote ondernemers. 

Het is bekend, dat op de ledenvergaderingen van de vakbeweging De 
Waarheid vaak de enige krant is, die vertegenwoordigd is en de 
meningen, de stellingname en de besluiten publiceert. Deze gang 
van zaken en ook deze functie van de krant is - gezien de gehele 
ontwikkeling bij de dagbladpers - niet vreemd. 
Enerzijds wordt de dagbladpers door de concentratie in pers
combinaties, hoe langer hoe meer gelijkgeschakeld, en wordt ze 
omgebouwd tot doorgeefcentrale van de politiek van de monopolies 
en hun staatsmacht. 
Anderzijds wordt uit de toenemende financiële moeilijkheden die 
voor de dagbladpers ontstaan, de lijn ontwikkeld om ze met de steun 
van de overheid te dwingen in een perscombinatie te worden opge
nomen. 
Zo hebben we de vorige week gezien dat de minister van CRM ruim 
10 miljoen aan het dagblad Trouw beloofd heeft voor de toezegging 
zich te laten inlijven bij een perscombinatie. 
Zo gaat dat tegenwoordig. 
We spreken vaak over toestanden in West-Duitsland en de grote 
macht van het Springer-concern. Tal van democraten is dat een 
gruwel - en terecht. Maar we moeten wel vaststellen, dat het in ons 
land voor wat de dagbladen betreft, daar niet zo ver meer vanaf is. 
We kennen de namen van tal van dagbladen, en die zijn in handen 
van maar een paar perscombinaties. 
Onze krant is de enige onafhankelzj'ke krant, waarover de arbeiden
beweging beschikt. 

24 Het is een kostbaar en onmisbaar bezit, hetgeen onze partij, al onze 
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communisten, lezers en sympathisanten zich realiseren, een bezit, dat 
ze door het brengen van grote offers onder alle omstandigheden 
zullen beschermen. Gedurende het gehele bestaan van onze partij, 
vóór de oorlog, tijdens de bezetting en ná de oorlog hebben zij pal 
gcstaan om het uitkomen van een communistische krant te 
verzekeren. Zij deden en doen dat met succes. 
Het instandhouden van ons dagblad is geen wonder, geen mirakel. 
Het is wel uniek - en dat moeten we elke dag opnieuw beseffen, als 
de krant in de bus komt. 
Het uitgeven van de krant is mogelijk, door al die kameraden die 
met grote persoonlijke inzet hem samenstellen en drukken. 
Het is mogelijk door al diegenen die elke dag opnieuw de krant be
zorgen en verspreiden_ Het is mogelijk door het gevecht elke dag 
opnieuw weer door de partij voor het instandhouden van de krant, 
voor de uitbreiding van het aantal abonnés en het vergroten van het 
lezerstal in de colportage. 
Het is mogelijk door de grote financiële offers, die de lezers en onze 
partijgenoten zich getroosten, zoals nu weer uit de Kerstenveloppen
campagne is gebleken. En dat alles op een moment dat de gezinnen 
door de prijsstijgingen geplaatst worden voor grote gaten in hun 
budget. 

We hebben veel geld nodig voor twee verkiezingscampagnes. We 
hebben geld nodig voor de partij en voor alles voor De Waarhezd. 
Het is ook bitter hard nodig. 
De nieuwe aanvallen op de krant vinden plaats in de directe 
uitwerking van de prijsstijgingen op ons bedrijf, op het papier, op de 
vcrzendkosten bij spoor en PTT, op de inkt en op het materiaal. Op 
dit moment hebben we te maken met een kunstmatige schaarste aan 
papier, worden er enorme voorraden gehamsterd, worden er fabel
achtige bedragen op de papiermarkt geboden, vliegen de prijzen 
omhoog en worden ook in die sector door internationale 0. W. -ers 
enorme winsten gemaakt. 
Tegen die achtergrond stijgen de abonnementsprijzen met ingang van 
het nieuwe jaar voor alle dagbladen. Maar los daarvan, staat het voor 
ons buiten kijf, dat het nodig is om het voortbestaan van De 
Wuurheid te verzekeren. Daarom zullen ook wij de abonnementsprijs 
voor de krant met 22 cent per week moeten verhogen met ingang van 
1 januari. De aankondiging daarover hebben we gisteren in De 
Waarheid gelezen. 

Onze lezers zullen dat volkomen kunnen billijken, maar het moet 
gelijktijdig een nieuwe spoorslag zijn voor alle partijkaders, voor alle 
functionarissen en voor al onze partijgenoten, om in het geweer te 
komen voor de krant. 
Het is nodig zich nieuwe inspanningen te getroosten om èn de 
inhoud van de krant te verbeteren, èn het aantal abonnés uit te 
breiden, èn de organisatie rondom de krant in districten en 
afdelingen aanzienlijk te verbeteren. 
Het werken met De "W7aarheid en het hanteren van de krant in de 
strijd is een integraal deel van onze partij-activiteit. 
Om de werfkracht voor partij en krant te vergroten is het juist nu een 25 
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absolute vereiste met de partij een program van ideologische activi
teiten te ontwikkelen. Het gaat daarbij zowel om onze ideologische 
overtuigingsarbeid onder de werkende bevolking grootscheepser aan 
te pakken, als om het opvoeren van het ideologische peil van de 
partij zelf. Het is niet voldoende om in deze tijd de toestanden 
van het kapitalisme aan te klagen, maar we moeten de bevolking 
de oorzaken duidelijk maken en blootleggen. We dienen de gehele 
gedachtenwereld, waarmee mensen ondergeschikt gehouden worden 
door de heersende klasse, aan te vallen en te bestrijden. Het 
gaat er om de tovercirkel te doorbreken, waarbinnen getracht wordt 
de mensen gevangen te houden. 

Tegen de ideologie van het reformisme 

De duurzame versterking van de arbeidersbeweging en van de partij 
wordt bepaald door de mate waarin wij er in slagen de mensen van 
communistische opvattingen te overtuigen en af te rekenen met de 
ideologische bagage, waarmee zij door de grote kapitaalbezitters zijn 
opgezadeld. Het is ook daarom van belang, omdat door de ont
wikkeling die het kapitalisme thans ondergaat, de ideologie van het 
reformisme in de arbeidersbeweging ernstig wordt verzwakt. Dat 
heeft zijn co_nsequenties voor grote massa's die op drift raken en die 
nieuwe, reële oriëntatie zoeken in een maatschappij vol onzekerheid. 
De reformistische ideologie was gedurende een lange periode na de 
oorlog immers gebaseerd op de 'onaantastbare' hoogconjunctuur en 
op de filosofie van de klassenvrede. En dan komt plotseling de harde 
realiteit van de kapitalistische maatschappij aan de orde en stuiteren 
de dragers van deze reformistische theorieën heen en weer. 
W~j hebben ons niet aangepast aan deze standpunten en theorieën. 
Wzi kennen de aard van het beestje. 
Wij hebben ons niet afgestemd op de ideologie van de hoog
conjunctuur, maar hebben ons voortdurend ingesteld op nieuwe ont
wikkelingen binnen het kapitalisme en ingesteld op langere termijn. 
En dat zulks juist is gebleken zal tot bijzonder veel socialisten ook 
doordringen. 
Het is tegen de achtergrond van deze situatie nodig, dat onze partij 
veel onderzoek verricht, samen met het IPSO, ons Instituut voor 
Politiek en Sociaal Onderzoek, over tal van nieuwe vraagstukken, die 
zich voordoen in deze ontwikkeling en met verwerking van alle 
ervaringen, die we in de afgelopen tientallen jaren hebben opgedaan. 
Vele bestaande vraagstukken zullen ook nieuw uitgewerkt moeten 
worden en van toepassing worden gemaakt op de nieuwe fases in de 
maatschappelijke ontwikkeling, op de tegenwoordige tijd. 
We hebben te maken met nieuwe lichtingen in de arbeidersbeweging 
voor wie de huidige ontwikkelingsgang in het kapitalisme nieuw is en 
we zullen alle lessen uit het verleden - toegepast op deze tijd -
moeten verwerken om niet in oude fouten te vervallen. Daarom is 
het versterken van onze ideologische werkzaamheden, verwerkt in 
openbare activiteiten van de afdelingen en districten, in onze 

26 propaganda en agitatie en in onze krant, een voorname taak. 
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Hand in hand met de ideologische strijd naar buiten onder de 
massa's is het nodig op te treden voor ideologische versterking naar 
binnen, in de partij. Vele van onze kameraden denken dan onmid
dellijk aan het organiseren van scholingsbijeenkomsten en kader
cursussen. Het staat als een paal boven water dat die plaats moeten 
vinden, maar daarmee kunnen we de ideologische versterking van de 
partij niet afdoen. 
Communisten kweek je niet op scholingsbijeenkomsten en de 
vorming van kaders los je niet op met kadercursussen. Het zijn 
vormen, die ons helpen en nogmaals - om geen enkel misverstand 
te laten bestaan - dat dient beter te gebeuren dan tot dusver. 
Communisten echter worden gevormd in de actie, in de massa
beweging. Zij moeten het tot hun stelregel maken veel te doen om 
hun eigen politieke en algemene kennis van de vraagstukken te ont
wikkelen. Zij moeten ook gevormd worden door de partij, door het 
ontwikkelen van de ideologische strijd binnen de partij. De ver
heffing van het peil van kaders en leden, verlangt het intensiveren 
van het partijleven zelf, met als voornaamste element, de leden
vergaderingen. 

Drie kernthema's 

Her ontwikkelen van de inwendige partijstrijd voor de versterking van 
het ideologische peil van de partij, dient in deze tijd uit te gaan van 
drie kernthema's. 
Ten eerste: het voortdurend bestrijden van elke vorm van afgesloten
heid van de partij van de massa's, tegen elke neiging tot sectarisme. 
Ten 'tweede: altijd de strijd voor de eenheid ontwikkelen en in de 
praktijk verwezenlijken, maar niet door aanpassmg van onze 
beginselen aan het reformisme. 
Ten derde: altijd opkomen voor de eigen rol van de partij en tegen 
elke neiging om die achter te stellen. 
De risico's om of naar links of naar rechts uit te glijden bestaan. 
We hebben er dagelijks mee te maken. Maar dat mag nimmer tot 
gevolg hebben, dat we met de partij ons in districten en afdelingen 
terugtrekken als kruidje-roer-me-nieten. Je kunt dan inderdaad geen 
glissers maken, dat is waar, maar passief blzj'ven is erger. 
Vanwege al deze overwegingen is de inwendige strijd binnen de partij 
nodig. Zij is er op gericht de kwaliteit van het werk van de partij en 
van het werk van de leidingen - op alle niveaus - te verhogen. Het 
prikkelt het denken en het initiatief van de partijleden en kaders en 
verplicht ons, onszelf te ontwikkelen en kennis te nemen van alle 
ervaringen in de strijd. 
In de afgelopen weken stroomden niet alleen onze openbare bijeen
komsten vol omdat de mensen willen weten hoe de CPN de politieke 
toestand beoordeelt, maar ook onze ledenvergaderingen waren in de 
meeste gevallen tjokvol. 
Er werd door alle partijgenoten actief mee-gediscussieerd. 
Dat is wat we hebben moeten. Goed georganiseerde ledenvergade- 27 
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ringen, met discussies en strijd der meningen, waaraan een zo groot 
mogelijk aantal partijleden deelnemen. Dit stelt ons in staat goede 
meningen te benutten en verkeerde te bestrijden. Dat is nodig omdat 
ze bestaan, en benut of overwonnen moeten worden. Dat verhoogt 
het ideologische peil van de partij en stelt ons in staat naar buiten 
steeds beter op te treden. 
Daarom moeten ze ook vaker en sneller plaatsvinden. Niet wachten 
op de cyclus die door de partijleiding of het districtsbestuur wordt 
afgekondigd, zoals het de laatste tijd toch eigenlijk het geval is. Dat 
zal ons ook in staat stellen om in een toestand van grote spanningen, 
waarin veel ge beurt, direct op de actuele gebeurtenissen te reageren. 
Geen communist kan buiten zijn ledenvergadering, omdat hij de 
inzichten van de partij moet kennen en omdat hij zijn inzichten 
moet inbrengen in de meningsvorming. Dat maakt het mogelijk 
te reageren als een vloeiende stroom en niet als stroop. 

Uitvoering besluiten controleren 

Er is in de discussie opgeworpen, dat ledenvergaderingen effectiever 
kunnen zijn als de inleiders wat korter van stof zijn. Maar dat kan 
het probleem niet zijn. De vraag is immers wat wordt er gezegd. Als 
iemand niets te vertellen heeft, kan hij beter kort zijn, maar in alle 
andere gevallen gaat het er om wàt er gezegd wordt. Bovendien 
zullen we, als er meer ledenvergaderingen worden gehouden, be
reiken, dat er minder problemen in één keer aan de orde komen. Het 
is echter de plicht van de inleider, die de vraagstukken behandelt, 
dat zo goed mogelijk te doen: kort of lang. 
We moeten ons grote inspanningen getroosten om het partijleven 
actief te ontplooien, omdat dat voor een levende partij als de onze, 
de enige mogelijkheid is een einde te maken aan de tendens van een 
soort éénrichtingsverkeer: van boven naar beneden, zonder dat we op 
twee sporen lopen: ook van beneden naar boven. Het is enerzijds 
noodzakelijk, dat de standpunten van het partijbestuur doordringen 
naar de leden, maar evenzo is het noodzakelijk dat dat omgekeerd 
gebeurt. 
Er is een sterkere controle nodig vanuit de partijleiding op de uit
voering van de genomen besluiten, maar evenzo is controle nodig van 
onderop, door de leden, op alle leidingen in de partij tot de top aan 
toe. 
Er moet door bestuurders aan de leden van de partij regelmatig 
verantwoording worden afgelegd over de partijwerkzaamheden en de 
standpunten, er moet kritiek en zelfkritiek ontwikkeld worden om tot 
verbetering te komen. Bij ons kan nooit gelden, welke leiding het 
ook betreft, (en we mogen daar geen spoortje van laten ontstaan in 
onze partij) dat gezag nooit fouten bekent, omdat je anders gezag 
verliest. Dat geldt voor anderen! Het geldt nimmer voor communis
ten! Het geldt niet in de eigen partij en niet tegenover de massa's. 
Het ontwikkelen, als onmisbaar bestanddeel van ons partijleven, van 
een kritische geest is voor een partij als de onze, een eerste levens-
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Als er stagnatie optreedt - en we hebben hier een aantal terreinen 
genoemd - dan lossen we dat alleen op door tezamen met onze 
partijgenoten grondig na te gaan wáár dat in zit; we moeten 
opvattingen die dat in de hand werken kritiseren, kameraden helpen, 
door aan te geven gemaakte fouten te herstellen en als dat niet slaagt 
ook niet schromen wijzigingen aan te brengen. 
Iedere partijgenoot heeft het recht, maar ook de plicht, om onbe
vangen zijn mening te geven. Wij allen weten, dat trouw aan de 
partij moet blijken, maar meedenken als verantwoordelijk mens, 
moet ook blijken door onverbloemd te zeggen waar het op staat, 
zonder aanziens des persoons. Dat is vooral gewenst om het werk van 
de leidingen te verbeteren, uitgaande van onze inzichten dat van het 
kader alles afhangt. 
Het probleem is niet, dat we niet in bijna alle afdelingen complete 
besturen hebben, die de verschillende functies hebben onderverdeeld, 
maar dat er een verkeerde opvatting is van collectiviteit en van 
persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Voortdurend moet gestreden worden dat we niet collectief met zijn 
allen vandaag aan de krant, morgen aan de ledenwerving en over
morgen aan de donaties werken. 
Terugval in deze stijl van werken komt maar al te vaak voor. 
Over de meest eenvoudige kwesties moeten vaak besluiten genomen 
worden in de vergaderingen van de besturen. Dat leidt ertoe, dat 
bestuursvergaderingen eindeloos lang duren, terwijl de hoofdvraag
stukken niet aan de orde zijn; we vervangen zo het politiek leiding 
geven aan de partij door het behandelen van de dagelijkse routine en 
we sluiten toch in de praktijk met deze opvattingen van collectiviteit, 
de persoonlijke verantwoordelijkheid van de afzonderlijke bestuurders 
Ult. 

Collectiviteit van de leidingen moeten we behoeden, maar dat slaat 
op de politieke verantwoordelijkheid die ze dragen, gaat over 
politieke vraagstukken en stellingname van een leiding, gaat over het 
optreden van de partij onder de massa's en betreft de hoofdvraagstukken 
van de partij-organisatie. Elke andere benadering leidt tot een stijl 
van werken als handwerkersvriendenkring. 
Binnen de leidingen dragen de afzonderlijke kameraden een grote 
mate van eigen verantwoordelijkheid. Zonder dat valt er in een steeds 
groeiende partij niet te werken. Naarmate we juist meer verant
woordelijkheid geven aan andere partijgenoten, komt het vraagstuk 
aan de orde van de wijze van leidinggeven, de coaching van hen die 
op een bepaald gebied nog ervaring moeten opdoen en het brengen 
van samenhang in de diverse werkzaamheden en verantwoordelijk
heden. 

Dat vraagt capabele kameraden, maar daarom ook moeten de lei
dingen in onze partij steeds worden afgemeten naar inzicht, 
bekwaamheid, talent en ervaring. Dit is nog niet altijd hetzelfde als 
het verzetten van grote hoeveelheden werk voor het partij-apparaat. 
Gebrek aan ervaring is niet erg. Dat lossen we op door voortdurend 
in de besturen kameraden te hebben die langer meelopen en die hun 
rol in de beweging en in de partij over langere termijn vervullen. 29 
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Zij zullen altijd het schip van de partij, ook in andere tijden, met de 
kop in de wind houden. We moeten ook opmerken, dat die gebreken 
zich niet alleen voordoen in de afdelingen en districten van de partij. 
Ze zijn ook aanwezig in het werk van het partijbestuur en in zijn 
organen, waarbij nog komt dat door de toegenomen hoeveelheid ver
antwoordelijkheid en de veelheid van vraagstukken, overbelasting van 
kameraden, meer regel dan uitzondering is. 
Dat stelt het vraagstuk van de kadervorming en het openen van 
nieuwe wegen in de partij-organisatie in al zijn scherpte aan de orde. 
Het dringt zich als het ware aan ons op, en dat moet beslist met de 
partij worden opgelost. 

Doorstroom naar verantwoordelijke functies 

Voor een leninistische partij is het altijd noodzakelijk zich te 
vernieuwen en te moderniseren en de partij te schoeien op de leest 
van nieuwe tijden. 
Het leninisme is geen dogma, onze organisatiebeginselen zijn geen 
dogma's. Het zijn grondslagen waarop - aangepast aan de tijd -
nieuwe patronen en nieuwe methoden ontwikkeld moeten worden. 
We werven nieuwe krachten voor de partij, kritiseren dat het 
onvoldoende is, maar moeten ook vaststellen, dat de doorstroom van 
nieuwe mensen in verantwoordelijke functies voor de partij, overal 
onvoldoende van de grond komt. Het is voor velen maar moeilijk om 
verantwoording te krijgen, veelal uit angst bij onze bestuurders dat 
het dan mis gaat, wegens gebrek aan ervaring of dat het geen goede 
kaderpolitiek is iemand meteen met grote verantwoording te 
belasten. 
Omgekeerd is het ook zo, dat vele nieuwe kameraden, die intussen 
overigens al niet zo nieuw meer zijn, een zekere schroom vertonen 
om verantwoording te nemen, juist omdat ze zelf van mening zijn 
niet over voldoende ervaring te beschikken. Accepteren we deze beide 
standpunten, dan komen we geen stap verder. Wat er moet gebeuren 
is, dat niet nieuwe partijgenoten in oude werkpatronen moeten 
worden gewrongen, maar met behulp van hun kennis en inzicht, 
juist nieuwe patronen door ons in de partij worden geschapen. Dat 
geldt voor al ons werk, en vooral op het gebied van de propaganda 
naar buiten. 
De kunst is - en daar moeten we welbewust op aansturen -
mensen in de leidingen op te nemen, die de ontwikkeling van deze 
tijd begrijpen en daardoor een nieuwe stijl ontwikkelen in het partij
werk. Mensen die daardoor èn aan de partij naar buiten een nieuwe 
gestalte geven - èn die de politieke opvattingen van onze partij op 
een aansprekelijke manier onder de massa's brengen, die vandaag in 
beweging komen. 
Natuurlijk is het onmogelijk om leidingen samen te stellen uit louter 
nieuwe partijgenoten en hun de ervaring en het inzicht van de be
proefde kaders te onthouden. Dat zou de partij stuurloos maken. 
Maar evenmin is het juist om alles bij het oude te laten en daarmee 
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11 Er moet een vaste lijn ontwikkeld worden in onze kaderpolitiek en 

kaderkeuze, die het mogelijk maakt om nieuwe kameraden, die 
openstaan voor de ervaringen van de partij, zich de lessen uit goede 
en foute zaken eigen maken, en in staat zijn nieuwe wegen met de 
partij te gaan, volledig de kans te geven. 
Het is nodig hen die in de strijd al getest zijn op hun betrouwbaar
heid, invloed te verschaffen om met eigen kennis en inbreng het 
partijwerk te verbeteren. Dat is geen eenvoudige zaak en al onze 
partijgenoten zullen mee moeten helpen om voortdurend de 
leidingen te laten bestaan uit de besten waarover we beschikken, die 
in staat zijn in deze periode de partij vooruit te brengen. 
Het zal ons in staat stellen en een waarborg vormen dat in elke periode 
van de roekomst - hoe deze ook mag zijn - de partij haar plicht zal 
doen. Dat is voor de partij en voor de toekomst van de werkende be
volking van beslissend belang. 
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De regering-Den Uyl, de 
democratie en de komende 

verkiezingen voor Staten en Raden 
Het is nu precies een jaar geleden, dat de wereld verduisterd werd 
door een van die grote gruwelen in de geschiedenis, de kerstbombar
dementen van Nixon op Vietnam. En het is een, niet merkwaardig, 
maar wel een sterk aansprekend licht-donker verschijnsel, dat 
tegelijkertijd Nederland als het ware verlicht werd door een van de 
grootste massabewegingen, die we in dit land ooit gekend hebben: 
het protest tegen die misdaad en de overweldigende solidariteit, die 
met het Vietnamese volk tot uitdrukking werd gebracht. 
Dat gaf een beeld van de politieke ontwikkeling, zoals die in Neder
land geworden was in de laatste tijd. 
Het was het hoogtepunt van een reeks van massale acties op tal van 
terreinen, die we in de jaren daarvoor onder het kabinet-De Jong en 
onder het kabinet-Biesheuvel hadden gezien. 
Een ontwikkeling ook met een stembuseffect, een effect van grote 
draagwijdte, met de nederlaag van de Biesheuvel-combinatie -
ondanks het feit, dat de daartoe speciaal opgerichte DS'70 daaraan 
toegevoegd was. 
Het was een verkiezingsuitslag ook met een duidelijke linkse voor
uitgang, die vooral wat de CPN betreft een bijzondere betekenis had, 
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je kiest rechts, waarbij men dan de eisen van de massabewegingen -
zij het dan voorzien van alle mogelijke juridische valluikjes - als 
regeringsbeloftes had overgenomen. 
Het was voor alles door de actieve en duidelijke rol van onze partij in 
de massa-acties, de onderstreping ook van onze zelfstandige en 
onmisbare rol daarin, dat zij bij die verkiezingen zo'n omstreeks 
80.000 stemmen kon winnen en daarmee ook haar parlementaire 
positie kon verzwaren. 

Na die verkiezingen was er een tijd lang sprake van een mogelijk 
minderheidskabinet van Den Uyl. Onze partij nam daarbij het stand
punt in, dat zij zo een kabinet zou steunen, als het de massa-eisen, 
die gesteld waren in de laatste tijd, zou uitvoeren. 
Maar het pakte anders uit, want de NAVO-brandweer rukte uit en 
achtereenvolgens kwamen Ruppert, Burger en Van Agt met :en 
omslachtige operatie, die leidde tot het compromis van de groep van 
Den Uyl met de KVP en de Anti-Revolutionairen. 
Het werd een soort slalom naar rechts, die eindigde in de regering-Den 
Uyl-van Agt. 
De programformule van dit kabinet was het program van de 
progressieve drie, zoals dat heet, met als begrenzing het program van 
de confessionelen, dat wil zeggen het program van BiesheuveL 
De positie daartegenover van onze partij kon niet dezelfde zijn als 
tegenover de mogelijkheid, die we eerst geopperd hadden. We 
konden geen hulptroep zijn voor een dergelijke regering en we 
besloten ons met alle kracht in te zetten om zoveel mogelijk te 
bereiken onder dit nieuwe kabinet, alsmede om een verder afglijden 
naar rechts tegen te gaan èn de rechtse pressiegroepen in en buiten 
het ~abinet te bestrijden. Dat is - laat me er dat even bij zeggen -
natuurlijk heel wat anders dan die onzinnige vraag, waarvan zich de 
kameraad uit Apeldoorn zo'n welwillende vertolker heeft gemaakt, of 
niet een socialistische regering als een soort directe weg naar het 
fascisme zou leiden, waaruit je dan de conclusie zou moeten trekken, 
dat je dan toch eigenlijk beter Biesheuvel zou kunnen hebben dan 
een kabinet-Den Uyl. 

Dat is een theorie, die opgeld heeft gedaan en met name in Duitsland, 
voordat Hitier aan de macht kwam en ook nog wel eens een poosje 
toen Hitier aan de macht was, en die - als de kameraad uit 
Apeldoorn toch aan het lezen is geslagen - uitvoerig wordt 
behandeld, ontrafeld en bestreden in de boeken van Paul de Groot 
over de dertiger jaren. Ik geloof, die theorie moeten we dan ook nog 
maar eens bestuderen. 

Ons wapen eenheid van actie 

Ons wapen was de eenheid van actie, het voortdurend levend houden 
van het perspectief, dat er een andere politiek mogelijk zou zijn, steu
nend op de samenwerking van communisten, socialisten, progressieven 
uit andere richtingen met een actieve rol van de vakbeweging. De 
noodzaak van die houding, van die eenheidspolitiek van ons is 33 



~, 

! 
----------------------------------............................ ~·~•a.•ua••:••~ 

34 

sindsdien dagelijks ~ en de afgelopen weken ook nog nachtelijks 
~bewezen. 

De rechtse confessionelen, oefenen met behulp van de VVD en 
DS'70 een permanente druk en chantage uit op het kabinet-Den Uyl, 
terwijl daarin de groep van Den Uyl niet een beroep op de massa 
doet, maar terugwijkt voor die rechtse druk. Zij zegt tegen de massa: 
licht uit, buikriemen aan, wacht maar op onze weldaden, die eens 
zullen komen. 
Het effect van deze funeste politiek is, zoals te verwachten was, ge
ïllustreerd bij de hele behandeling, bij de hele stormrambehandeling 
van de zogenaamde machtigingswet en alles wat erop en eraan zit. 
Die wet is er wat z'n aankleding betreft heel duidelijk op gestoeld ~ 
en Henk Hoekstra heeft daarop gewezen ~ dat Lubbers, Boersma, 
Van Agt de woordvoerders van het kabinet zijn bij deze politiek. Als 
het ware om dat te illustreren, als een soort uitdaging tegelijkertijd 
aan alles en aan iedereen, die daar misschien bezwaar tegen mocht 
hebben, heeft de KVP in diezelfde dagen, dat ze met een beroep op 
de olietoestand dit soort wetgeving organiseert, in een opengevallen 
plaats in de regering uitgerekend een directe Shell-vertegenwoordiger 
gezet. 

De groep Den Uyl ziet dat wel, maar die accepteert het uit angst. Zij 
laat zich voortdurend intimideren door die bedre1gmgen van rechts, 
die dan voornamelijk ook de inhoud hebben van de mogelijke val 
van dat kabinet. 
Lubbers heeft er mee gewerkt, in de afgelopen periode, dat is 
duidelijk geworden en feitelijk doen dat ook ~oolvink, Andriessen, 
Pijnenburg, die met schoppen en schouderklopjes ~e ncht~lJnen aa~
geven. Ze doen daarbij alsof ze zelf de grootste pleten ZIJn, ter~ljl 
het in werkelijkheid· ~ dat blijkt iedere dag ~ een onderlmg 
krakelende troep is die nog steeds de beverd heeft van de nederlagen, 
die ze in de afgelopen tijd hebben gehad. 

Wat heeft dat nu aan de andere kant voor effect? Dat de leidingen 
van de, laten we het even zo noemen, progressieve partners van de 
Partij van de Arbeid nattigheid voelen. Je ziet dat duidelijk aan de 
PPR. De mensen in de PPR, dat blijkt uit alles, willen bijvoorbeeld 
een zeer actieve anti-atoombompolitiek. Een aantal mensen in de 
leiding van deze organisatie denkt echter voornamelijk aan eigen hachje 
in regeringsverband, waarbij dan in de PPR op het ogenblik met 
name alles ondergeschikt wordt gemaakt aan dat heiligste aller 
hachjes, het hachje van Basje. 

Daarnaast is er dan D'66, waarvan je niet kan zeggen dat he-t nattig
heid heeft gevoeld, maar dat het al complete stortbuien bjj de ver
kiezingen over zich heen heeft gehad. We zien het merkwaardige 
feit, dat die partij eertijds de grootste voorstander was van de coalitie 
die tot stand is gekomen, maar dat zij zich op het ogenblik helemaal 
naar de rand van die coalitie heeft bewogen. Dit bleek bijvoorbeeld 
door bij die machtigingswet vrijwel alles in twijfel te trekken en daar
mee een handje te helpen om dat hele geval te ontluisteren. Onder 
deze omstandigheden, waarin de regering zich in rechtse richting laat 
drijven, zien we dan hoe een figuur als Van Thijn en enkele van zijn 
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medestanders, zich volledig identificeren met die regering, inclusief 
Van Agt, inclusief Lubbers, inclusief Boersma en die nieuwe Shell
man, die er nu bijgekomen is. We zien hoe deze groep voortdurend 
buigingen maakt in de richting van Andriessen en dat ondanks het 
feit, dat binnen de Partij van de Arbeid, zelfs binnen de fractie van 
de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer - laat staan de aanhang 
van de Partij van de Arbeid - de twijfels zichtbaar aan het groeien 
zijn. Hoc groot die twijfels zijn bleek wel bij de behandeling van de 
machtigingswet, die toch bedoeld was om als een stoomtrein op de 
mensen af te komen. Niet eens de hele fractie van de Partij van de 
Arbeid heeft zich bij de eindstemming accoord verklaard; één lid van 
de fractie was tegen. 

Rol vakbeweging 

Die machtigingswet was bedoeld als een ontzaglijke operatie, met als 
kern een bestedingsbeperking onder uitschakeling van de vak
beweging. Dat is geen kleinigheid, dat is een zeer vèrgaande zaak. 
Dat is overigens - we zijn geen koffiedikkijkers - wel een 
nadrukkelijke onderstreping van het agandapunt, .dat wij opgesteld 
hebben over het vraagstuk van de democratie en waarin wij gewezen 
hebben op de onmisbare, democratische rol, uitgerekend van de vak
beweging in ons land. 
Hocver die samenzwering ging om over de vakbeweging heen te 
rollen, is wel gebleken uit het feit, dat wij als communisten de enigen 
zijn geweest, die over dit vraagstuk hebben gesproken. De rest heeft 
drie .dagen en nachten lang een complete vuurwerkdoos ontstoken, 
maar over de rol van de vakbeweging en over deze aantasting van de 
rechten van de vakbeweging is met geen woord gesproken. 

Het meest doortrapte stuk vuurwerk werd daarbij van de kant van de 
VVD gegeven, die optrad als de 'kampioen van de parlementaire 
democratie' en die zei: Niets mag er bij machtiging, alles wat de 
regering wil doen, dat moet bij wet gebeuren. Dat klonk natuurlijk 
ontt:aglijk democratisch. Maar dat betekende praktisch, dat de VVD 
aan Boersma zei: je mag of je moet de lonen vaststellen en dan moet 
het parlement van Wiegel, van Aantjes en van Andriessen en van 
Roolvink, die lonen vervolgens bij de wet gaan vaststellen. Alles, alles 
bij de wet - koffiegeld, het zenuwengeld (waar een van de kamera
den gisteren over sprak), alles bij de wet en als dan de wet overtreden 
wordt, naar de rechter d'rmee. 
Dat was dan de parlementaire democratie, die de VVD stond te ver
dedigen, namelijk, dat een rechtse parlementaire meerderheid de 
functie van de klasseorganisatie, die de vakbeweging is, zou 
overnemen. 

Dat VVD-opzetje is in die zin niet doorgegaan, maar de wet regelt, 
dat Big-Boss-Boersma, de oud-ambtenaar van het CNV, hier nu 
voortaan de regels zou moeten vaststellen. Je vraagt je af of degenen 
die dat bedacht hebben, die dat zeggen te willen, of die nu werkelijk 
blind zijn voor de werkelijkheid. Wie kan in vredesnaam verwachten, 35 
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dat de massa van de NVV-ers, honderdduizenden, die hun 
organisatie met vallen en opstaan over 100 jaar hebben opgebouwd 
en die vooral de laatste jaren het wapen van de actie zo leergierig 
hebben weten te gebruiken, wie kan nou verwachten, dat dat allemaal 
door die ene Boersma vervangen zou kunnen worden, door een 
kwekeling van de Vrije Universiteit uit de tijd, dat daar nog geen 
bestuursruimten werden bezet. 
Laten we een voorbeeld nemen: Boersma, die komt daar in het 
parlement zo eventjes russen neus en lippen vertellen, dat die 
beschikking over de lonen, die hij wil doorvoeren, moet ingaan, niet 
op 1 januari 1974, maar met terugwerkende kracht op 1 december 
1973. 
Waarom 1 Om te voorkomen, zegt Boersma erbij, dat er in december 
nog gesjoemeld zal worden. Dat wil zeggen als er in december nog 
iets bijgegeven wordt, dan moet dat op 1 januari teruggegeven 
worden. 
Moet je eens even nagaan! 
Jan Muskee heeft hier gisteren staan praten over de Hoof\"?vens, over 
wat op grond van de acties van een jaar geleden, daar_ biJ. de Hoog
ovens is binnengehaald en op papier is gezet door de drrectre een dag 
voordat de machtigingswet door de Tweede Kamer werd goed
gekeurd. 
Wat wil Boersma nou? Wil hij naar de Hoogovens gaan en zeggen: 
hé jongens, die centen, geef ze terug aan je baas. Want daar komt 
het op neer; hij zegt niet geef ze aan mij. En wie kan verwachten, 
dat deze arbeidersklasse in dit land ja en amen zou zeggen, omdat 
meneer Van Agt op volstrekt valse gronden ergens in een paragraafje 
van de letterzeeën, die we over ons heen hebben gekregen, heeft 
medegedeeld, dat er vanwege de Boersma-decreten niet meer gestaakt 
zou mogen worden? Dezelfde arbeidersklasse van Nederland, die de 
hele kwestie van het stakingsrecht voor nu en voor morgen geregeld 
heeft bij de acties tegen het Stheeman-vonnis, dáár is de beslissing 
over het stakingsrecht genomen. Het is volstrekt ondenkbaar dat men 
daar ook maar een nagelbreedte van zou willen afstaan. Het is 
ondenkbaar, dat dit kabinet-Den Uyl, dat zich dagelijks beroept op 
zijn vriendschap met de vakbeweging ook maar één poging zou 
kunnen doen, om het stakingsrecht van de arbeidersklasse aan te 
pakken. 
Het is een teken aan de wand geweest voor dit soort pogingen, dat 
bij de stemmingen over deze' zaken en bij de discussie daarover zelfs 
een partij als D'66 zich daartegen verzet heeft, dat op die grond ook 
de juist zo naar het kabinet toegeschDven PSP zich tegen die wet 
heeft verklaard, alsmede een lid van de PvdA-fractie zelf. 
Ik moet zeggen bij dit punt over die opstelling van deze regering is 
er toch nog een opmerkelijk verschijnsel. Dat is hoe in en buiten het 
kabinet het voormalige Nieuw-Links zich ontpopt als de meest ver
woede voorstanders van een rechtse politiek. Pronk, met zijn 
eerbetoon aan het Suharto-regime, Van Dam met zijn huurharmoni
satie, Klein met zijn verbitterde, je zou bijna kunnen zeggen haat
campagne tegen de actievoerende studenten en zo'n draaitol als die 

36 Kombrink, met zijn verheerlijking van de machtigingswet. 
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Rechts gebruikt PvdA-leiders 

Wij hebben in de laatste tijd en bij herhaling opnieuw gewaarschuwd 
voor een ontwikkeling van het kabinet-Den Uyl in de richting zoals 
we dat vroeger al hebben meegemaakt. Wij hebben gezegd, leer de 
les van Cals-Vondeling, leer de les van Drees-Romme, en vooral die 
laatste, die eindigde met een bestedingsbeperking, die Hofstra op de 
nekken van de mensen moest leggen en die de Partij van de Arbeid later 
zo betreurd heeft. 
Het kenmerk van die regeringen was, dat rechts een aantal Partij van 
de Arbeid-leiders gebruikte, stuwde om ze als middel, als stoot
groepje voor aanvallen op de positie van de werkende mensen te 
gebruiken. Om vervolgens als de klappen waren uitgedeeld, die 
zelfde PvdA-ers als oud vuil aan de kant te gooien. Juist tegen een 
dergelijke ontwikkeling, pleiten wij voor die samenwerking van 
communisten en socialisten aan de basis, in de actie en ook bij de 
regeringsvorming. Maar ze moet steunen op de mobilisatie van de 
massa, een andere mogelijkheid is er niet. De huidige ontwikkeling 
betekent vergrote invloed van rechts, niet alleen van Andriessen en 
Aantjes, maar ook van Wiegel en Kruisinga en Drees. Het betekent 
dat in de massa niet alleen ontreddering en oliepaniek wordt gezaaid, 
maar ook teleurstelling en wantrouwen èn dat de Partij van de 
Arbeid daar zelf het eerste slachtoffer van zal zijn. Wat dat betreft is 
die verkiezingsuitslag in Amersfoort, met alle reserves die je over een 
plaatselijke verkiezing moet maken, toch een teken aan de wand 
geweest. 
Het gevaar van die ontwikkeling is èn een achteruitgang van de 
positie van de werkende mensen, èn ook de verduistering van het 
perspectief voor de mensen, dat toch feitelijk juist door de huidige 
situatie ge boden ~ordt. 

Want - Henk Hoekstra heeft erop gewezen - wij als communisten 
hebben nooit voor de massa het feit verborgen gehouden, dat we 
leven in een kapitalistische maatschappij, die gedicteerd wordt door 
de wetten van de jungle, de jungle van de wereldconcerns, en die ge
baseerd is op chaos, op vetwildering en op vraatzucht, waarvan de 
crisis een onlosmakelijk deel is. Juist dat karakter van het kapitalisme, 
dat noodzaakt ons bestaan, het bestaan van een revolutionaire arbei
dersbeweging, omdat wij als communisten het zijn, die de weg 
wijzen naar een andere maatschappij, omdat wij de organisatie be
zitten om de klassenstrijd in die richting te leiden. 

De actuele situatie is het bewijs voor ons gelijk. Zij onderstreept de 
noodzaak van massastrijd tegen het kapitalisme, tegen iedere aanslag 
op het bestaan, op de democratische rechten, op de rechten van de 
vakbeweging en van de arbeidersklasse in haar geheel. Het moet 
tegelijkertijd een stimulans zijn voor de strijd voor een andere maat
schappij. Het perspectief verdwijnt niet vandaag, het verscherpt zich 
juist. 
In alle opzichten blijkt nu hoe onmisbaar en waardevol die partij van 
ons is. Niet alleen doordat wij de arbeidersklasse wapenen met het 
inzicht in de maatschappij en daardoor een oriëntatie in de strijd 3 7 
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verschaffen, m~ar ook omdat wij iedere dag strijd voeren om de 
positie van de arbeidersklasse zodanig te maken, dat ze het beste in 
staat is om de gevolgen van de kapitalistische èrisisverschijnselen op te 
vangen. Strijd om loon, strijd om betaalbare huur, tegen prijs
opdrijving, voor werkgelegenheid, tegen werkloosheid, dat is allemaal 
strijd om de mensen zo sterk mogelijk te maken tegen wat het 
kapitalisme ieder moment over ze kan brengen. 

Onze lang-zicht-politiek 

Onze positie laat ook zien dat onze lang-zicht-politiek gericht is op 
de bescherming van de belangen van het volk. Wij als communisten 
hebben niet meegedaan aan dat rampspoedgejammer van de laatste 
jaren onder leiding van die moderne predikers van het Arma
geddon, de Club van Rome. Thans blijkt trouwens, waar deze 
prediking voor nodig was, namelijk om de mensen al bij voorbaat in 
het defensief en in de paniek te jagen, als de Shell en de Esso op 
hun geld uitgingen. Wij hebben tegelijkertijd ook steeds gewaar
schuwd en gestreden tegen de stompzinnige spilzucht, waaraan 
dezelfden zich schuldig hebben gemaakt die ons nu de gordijnen 
willen laten sluiten. 
Wie moest er zo nodig miljoenen boeren liquideren in de EEG? Dat 
was Mansholt. 
En wie waren daartegen? Dat waren de communisten. 
Wie waren er tegen de mijnsluiting, acht jaar geleden en tegen het 
daarbij behorende krankzinnige opjagen van het aardgasgebruik? 
Wie, laten we denken aan Groningen, aan de actie, die onze 
kameraden daar gevoerd hebben, wie hebben er gezegd, er moet in 
Groningen een industrie komen, gebaseerd op aardgas? En was het 
op dit moment niet een geweldig wapen geweest tegen de werkloos
heid? 
Wie waren ertegen dat de hele provincie Groningen omgeploegd zou 
worden en er beurtelings militaire kampen en bossen voor de 
recreatiewandeling van deze provincie zouden worden gemaakt? Dat 
zijn wij geweest. 
Wie waren er tegen dat de strokarton geliquideerd zou worden, 
omdat het plastic alles zou gaan overheersen en wie hebben het ver
hinderd? Dat zijn de communisten geweest in Groningen. 
Wie zijn er over het hele land voortdurend met de meeste 
consequentie opgetreden voor zoiets als het openbaar vervoer tot aan 
de metro van Amsterdam toe? Laten we die eens een keer niet 
vergeten. 
Punt voor punt, bladzij voor bladzij is de juistheid van onze politiek 
bevestigd. Dat helemaal niet omdat wij nou zulke genieën zijn, maar 
omdat we zo normaal zijn. Dat is het gegeven, waarmee wij tegen
over socialisten, tegenover progressieve mensen van een andere 
oriëntering, de noodzaak van eenheid van optreden bewijzen. Dat 
laat zien, dat je communisten nodig hebt voor nationale politiek en 

38 dat je zonder communisten geen werkelijke koerswijziging in Neder-



land tot stand kunt brengen. Dat mag misschien nog wel eens een 
keertje gezegd worden vanwege de roep om 'het nationale kabinet', 
die tegenwoordig klinkt. Eén man van de Shell in het kabinet en 
iedereen zegt meteen, dat het iets nationaler geworden is. Het lijkt 
wel of tegenwoordig iets nationaal wordt, als daar de Shell of de 
Akzo in komen te zitten, die door de arbeidersbeweging al vijftig jaar 
geleden voor vaderlandsloze schobbers aan de paal werden genageld. 
Dat is niet nationaal, dat is een rood-wit-blauwe speelbal van de 
multi-nationals. Nationale posities krijg je, verwerf je, als de meest 
consequente nationale kracht, de arbeidersklasse, het voor het zeggen 
krijgt. 

De zogenaamde nationale politiek van de Shell heeft alleen maar als 
eerste resultaat, dat de echte nationale kracht, de arbeidersklasse, 
straks de mond zou moeten houden. 

Waakzaam tegen kieswetswijziging 

Daarmee kom ik op het punt dat vanmorgen al door enkele sprekers 
naar voren is gehaald en dat door de stormachtige ontwikkeling van 
de laatste tijd enigszins op de achtergrond is gekomen. Misschien 
staat het echter morgen al weer op de voorgrond. We mogen er 
namelijk niet aan twijfelen, dat de reactie juist van de crisisverschijn
selen en de verwarring die ze zelf aan het oproepen is, gebruik zal 
willen maken ook het vuurtje van een kieswetswijziging, dat op het 
ogenblik ligt te sudderen, opnieuw aan te blazen. 

Het kabinet-Den Uyl heeft aangegeven, dat het in de eerste helft van 
1974 wil komen met een nota, waarin bepaalde voorstellen daarover 
worden gedaan. 

Het doel is dan, om in een parlementaire discussie over die nota, de 
neuzen te gaan tellen en op basis van het neuzenaantal een aantal 
wettelijke maatregelen voor te bereiden. Daarbij staan nog altijd twee 
punten centraal en dat zijn een districtenstelsel en een verkozen 
minister-president of kabinetsformateur of wat ze daarvoor morgen 
weer zullen bedenken. Wat dat laatste betreft is het zonder enige 
twijfel zo, dat de posities van de verdedigers daarvan zwakker zijn 
geworden. Vanmorgen heeft de kameraad uit Almelo er al over ge
sproken: de machtigste gekozen minister-president .ter wereld, 
Nixon, ligt op het ogenblik dagelijks in discussie wegens alle 
vergrijpen tegen het wetboek van strafrecht die er in staan en er nog 
nodig in moeten, wegens een vèrgaand machtsmisbruik in z'n land, 
terwijl het Amerikaanse parlement onmachtig is om daar in een 
normale stemming een andere man voor in de plaats te zetten. 

Dat is de kern van de kwestie. Want bij die hele golf van kritiek en 
van hoon en van minachting, blijft deze Nixon zitten op grond van 
het feit, dat hij zo;,tls dat heet, zijn eigen mandaat heeft. Nixon 
beroept zich erop, dat hij daar zelf door de kiezers is neergezet en 
~iet afhankelijk is van de volksvertegenwoordiging, die apart gekozen 
IS. 
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Daarmee heb je dan het afschrikwekkende voorbeeld waar het 
systeem van die gekozen minister-president toe leidt - een voorbeeld 
dat begrijpelijkerwijze in Nederland ook een diepe indruk heeft 
gemaakt. 

Het is daar, dat men de fundamentele oorzaak moet zoeken van de 
nederlagen, die D'66 geleden heeft. Het is kenmerkend, dat na die 
nederlagen binnen D' 66 over dat vraagstuk een hooglopende 
discussie is opgelaaid, waarbij een deel zich al losmaakt van dat 
standpunt. 
Ieder soort Nixon-achtige bewoning van het Catshuis is zwaar ge
compromitteerd door de feiten en onze jarenlange bezwaren 
daartegen zijn nu door de werkelijkheid bevestigd. Maar we moeten 
ons er van bewust zijn, dat voor de andere helft van die plannen, de 
instelling van een districtenstelsel, juist in de laatste tijd meer ver
dedigers gekomen zijn, in het bijzonder bij de KVP. Als ze hun 
zetels niet meer krijgen van de kiezers, dan maar stelen, denken ze 
daar. 
Het districtenstelsel biedt alle mogelijkheden, om welke verkiezings
uitslag ook te vervalsen. Het bekendste voorbeeld daarvan is Frankrijk 
geweest, een jaar of vijftien geleden, toen De Gaulle aan de macht 
kwam. De communistische partij had volgens de evenredige vertegen
woordiging in het Franse parlement 160 zetels, toen gingen de 
computers van De Gaulle aan het werk en na de verkiezingen hadden 
ze er tien over. De voorstanders van een districtenstelsel trekken zich 
van zulke feiten niets aan. Integendeel, ze willen dat! Het feit, dat 
hun argumenten steeds belachelijker worden, dat stoort ze ook 
nauwelijks. Het denkbeeld, dat je in een tijd waarin een regering 
vèrgaande machtiging voor zichzelf vraagt en de ene parlementaire 
bevoegdheid na de andere overgeheveld wordt of dreigt overgeheveld 
te worden naar de EEG, de Tweede Kamer zo moet veranderen, dat 
het een soort buurtvertegenwoordiging zou worden, is natuurlijk voor 
ieder gezond denkend mens bij het absurde af. Maar daar gaat het 
ook helemaal niet om. Het gaat erom, dat men de versplintering van 
de bourgeois-partijen wil tegengaan en dat men in dat proces 
tegelijkertijd de groeiende rol van de communistische partij, ook in 
het parlement, af wil remmen. 

Wij willen van onze kant vooral de Partij van de Arbeid-mensen 
waarschuwen voor die gevolgen. We hebben destijds bij monde van 
Van Thijn het standpunt gehoord, dat als er geen gekozen minister
president zou komen, dan ook geen districtenstelsel. 
In Nederland is vrijwel niemand die nog durft te pleiten voor een ge
kozen minister-president. Maar er zal geprobeerd worden een 
meerderheid voor een districtenstelsel er door te krijgen. Het effect 
zou zijn, zoals iedere berekening leert, dat in het parlement een 
rechtse meerderheid versterkt zou worden. Dat zou een openlijke 
rechtse regering tot gevolg hebben, die dan ook de middelen in 
handen zou krijgen om verder met de districten te knoeien en het 
rechtse blok op die manier verder aan kunstmatige meerderheden te 
helpen. 

40 Onze communistische positie moet daarbij heel erg duidelijk zijn. 



Wij zullen ons met hand en tand tegen deze stembusvervalsingen 
verzetten. Wij wensen het bestaande systeem te verdedigen en men 
moet goed begrijpen, als men het parlementaire systeem, dat toch al 
dagelijks door de grote ondernemingen en door de reactie belaagd 
wordt, door listen en lagen, door zeteldiefstal met name van de 
communisten feitelijk zou verkrachten, dan zouden de verhoudingen 
veranderen. De verhoudingen zouden veranderen, maar niet de 
communistische partij, die zich met geen enkel middel ooit de 
wapens uit handen zal laten slaan om de arbeidersklasse in de strijd 
voor haar levenspeil, in de strijd voor democratie, voor vrede en voor 
socialisme voor te gaan. 

Verkiezingen voor Provinciale Staten en Gemeenteraden 

Ondertussen staan twee verkiezingen voor de deur, eerst voor de 
Provinciale Staten en vervolgens voor de Gemeenteraden. Het is 
vanzelfsprekend, dat bij die verkiezingen de schokkende gebeurte
nissen die we op het ogenblik beleven, de uitwerking daarvan, ook 
een grote rol zullen spelen. 
De wijze waarop wij daarbij onder de massa's zullen optreden, wordt 
niet bepaald door verkiezingsoverwegingen, maar zal op de verkie
zingsuitslagen uiteraard uitwerking hebben. Door rechts en in het 
bijzonder door de VVD wordt er op het ogenblik al zwaar gespecu
leerd op die verkiezingen, in het bijzonder op die van de Provinciale 
Staten. 
Men koerst er op zoveel verwarring en zoveel angst onder het publiek 
te zaaien, dat de uitslag zou kunnen wijzen in de richting van een 
regeringswisseling naar rechts, althans een handvat zal bieden, om de 
regering-Den Uyl nog verder naar rechts te dwingen en mogelijk ook 
om de samenstelling van die regering in rechtse richting om te 
buigen. 
Wij voor ons wijzen die directe relatie tussen provincie en regerings
samenstelling af. Men kiest nu eenmaal voor iets anders en daarom 
deels ook op andere motieven. Maar een zekere relatie is er natuurlijk 
wel. Wij zullen dan ook in die verkiezingen naast ons plaatselijke en 
provinciale program, eveneens en nadrukkelijk ons algemene partij
standpunt naar voren brengen. Wij willen in die vergrote politieke 
belangstelling, die nu eenmaal met verkiezingen gepaard gaat, ons 
standpunt propageren en aantonen hoe je voor werkelijke verbetering 
op gemeentelijk en provinciaal niveau een nieuwe progressieve lands
politiek nodig hebt. 

Daarbij zal, zoals ook bij de afgelopen verkiezingen, ons dagblad De 
Waarheid een zeer grote rol hebben te spelen. Wij zullen 
tegelijkertijd alle nadruk leggen op wat wij willen en hoe wij ons 
woord gestand hebben gedaan. Want we hebben in de afgelopen 
periode naast honderden raads- en Statenleden, een fors aantal wet
houders, en zelfs twee gedeputeerden gehad. Dat zijn voor ons 
naruurlijk geen wonderdoeners geweest, maar al met al hebben al 
deze kameraden een respectabele staat van dienst opgebouwd, die ze 41 
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in het algemeen door hun optreden in naam van de communistische 
fractie ook op de naam van de communistische partij hebben 
gebracht. 

Het is ondoenlijk om die lijst van prestaties hier op te sommen. Het 
zal wel moeten gebeuren binnenkort. Een groot deel daarvan bestaat 
uit het zgn kleine werk. Als je het samenvat zijn daarbij misschien 
wel tienduizenden mensen geholpen door het actieve persoonlijke 
optreden van onze mensen. Maar er zijn ook grote initiatieven 
geweest, op het gebied van de woningbouw, op het gebied van 
onderwijs en gezondheidszorg, op het gebied van sport, sociale zaken 
en bijstand, in Amsterdam, in de provincie Groningen, in de 
Zaanstreek. Overal waar we sterke posities innemen. Het is een 
vruchtbare politiek, waartoe wij besloten hebber, toen wij definitief 
afrekenden _:_ tenminste definitief, er blijkt een plaats te zijn waar 
dat nog niet gebeurd is, gezien de discussie van vanmorgen - maar 
toen we dan definitief afrekenden met de stelling dat de gemeente
raad een tribune moest zijn en dat daarin aan het gewone praktische 
taaie werk geen ~andacht besteed zou moeten worden. Het werk dat wij 
gedaan hebben zal worden voortgezet, waar mogelijk nog intensiever, 
maar op dit ogenblik al tekent zich af waar een van de belangrijkste 
taken van onze partij in de raden en in de provincies zal komen te 
liggen, namelijk bij de verdediging van de posities die verworven 
zijn, of bij de plannen die bestaan tegen de dreigende bezuinigings
golf, die met de olietoestanden gepaard gaat. Want wat is de 
situatie? 
De regering voorziet verminderde belastingopbrengst, dat betekent 
minder geld voor provincies en gemeenten. De Gaay Fortman, de 
ouwe, gaat er al vanuit, dat het komende jaar minstens 250 miljoen 
gulden bij provincies en gemeentes bezuinigd zal worden. En dat in 
een periode dat de kosten en dus de behoeften in een ijltempo zullen 
gaan oplopen. We hebben ervaring met bestedingsbeperkingen, die 
treffen gemeenten altijd dubbelop. Zij treffen de gemeenten via 
zulke voorzieningen als de onderwijsinrichting, als de sport, als de ge
neeskundige verzorging, als de sociale verzorging. De communisten 
hebben onder deze omstandigheden als hoofdtaak een zo groot 
mogelijke, plaatselijke of provinciale bundeling ter verdediging van 
de voorzieningen in de gemeentes en het streven om - waar die 
lastenverzwaringen niet te ontkomen zijn - de opstelling te zoeken, 
die vooral de bescherming voor de werkende mensen en de sociaal 
gesteunden biedt en die laat betalen zo veel als dat kan door 
degenen, die betalen kunnen. Dat is ons uitgangspunt en daarbij 
hoort dat we voor die politiek, voor dat doel, niet moeten zoeken in 
een beperkte kring van partijen. 

Krachten bundelen 

Wij zijn van mening, dat het om dat te bereiken, om de gemeenten 
de kans te geven zich teweer te stellen tegen wat' er dreigt, nodig is, 
dat alle krachten die daartoe bereid zijn, gebundeld worden. 
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Iedereen dus die bereid is voor de belangen van de gemeenten op te 
treden. Samenwerking tussen communisten en socialisten, ook in de 
gemeenteraad, dat ligt, gezien de samenstelling van het kiezerscorps, 
gezien de achtergrond van beide partijen het meest voor de hand, 
maar daar mag en hoeft de zaak niet toe beperkt te blijven. Dat is 
ons standpunt. 
Als progressieve confessionelen en ook progressieve liberalen bereid 
zijn om met de communisten en met de socialisten, dat zelfde doel 
na te streven, dan mogen die daarbij niet worden uitgesloten. Daar 
gaat het om. Als het hoofdprogramma gaat worden- en dat wordt 't
de volledige inzet voor de belangen van de bevolking tegen de 
bestedingsbeperking, dan is dat gedoe over zogenaamde program
colleges, die bij voorbaat beperkt zouden blijven tot een deel van de 
partijen, hol gepraat. Het gaat om uiterst belangrijke, om 
levenszaken voor de gemeenten en bij de verdediging daarvan moet 
er naar gestreefd worden, een zo groot mogelijke krachtenbundeling 
te bereiken in het bestuurslichaam van de gemeente, dat is de 
gemeenteraad zelf. En hetzelfde geldt voor de provincie. 
Vanuit die situatie zullen we ook onze programs voor provinciale en 
gemeenteraadsverkiezingen opstellen. We kennen ze wel, die hoog
dravende woordenstromen die sommigen straks zullen gaan produce
ren, maar aan dat soort stijl doen wij als communisten niet mee. Wij 
gaan het publiek bij de grote aanvallen die er komen op het levens
peil en op de posities die men heeft niet lekker maken met alle 
mogelijke vage droombeelden. Niemand zou het trouwens geloven. 
Wij zullen de Nederlanders op grond van onze prestaties, op grond 
van onze inzichten, aantonen wat we praktisch voor ze willen doen in 
de komende tijd. Voor dat program gaan we knokken, kameraden. 
Niet samenwerken zoals Barend Schreuders gisteren even uit zijn 
mond liet lopen op basis van wat de PvdA als een soort program 
stelt. Nee, wij gaan proberen bij wat we willen bereiken ons reële 
program, tot op de letter waar te maken. 
Ook in het overleg dat we straks in de colleges van burgemeester en 
wethouders zullen hebben. We zullen streven naar een basis voor het 
gemeenschappelijk optreden met anderen, allereerst met de PvdA, 
maar met behoud van ons eigen program en onze eigen positie. 
Daarvoor moet een hoop worden gedaan. Beslissend daarbij is wat we 
nu gaan doen om de massa in de tegenaanval te brengen, tegen die 
geweldige aanval op haar bestaan die het grote kapitaal van zins is. 
Beslissend is dat de massa in de komende tijd onze partij zal 
herkennen als, laten we het nu eens plechtig noemen, haar 'schild en
de betrouwen'. Of laten we het maar heel eenvoudig noemen als de 
hamer die spijkers met koppen slaat, en dan vooral grote spijkers in 
stomme reactionaire oliekoppen. 
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Slotrede van Paul de Groot 
We zijn nu aan het einde van onze partijconferentie gekomen en het 
ligt in de aard van deze conferentie, dat er geen beantwoording is 
van de discussie, maar dat deze discussie overgebracht wordt naar de 
afdelingen, naar de leden en dat er daar de consequentie uit ge
trokken wordt. Het is uiteraard ook zo dat het partijbestuur bijeen
komt en de consequenties trekt uit alles wat hier naar voren is ge
bracht. 
Ik wil deze conferentie dus afsluiten met een onderstreping van de 
onderwerpen die hier aan de orde geweest zijn. Dat was allereerst in 
het bij het begin gehouden referaat van Henk Hoekstra de inter
nationale toestand. Hij is daarbij ook ingegaan op de programrede 
van de minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, 
Kissinger, die onlangs in Londen is gehouden. 
Dat was inderdaad een belangrijke rede als aankondiging van de 
afsluiting van een tijdperk en de inluiding van een nieuw tijdperk in 
de Amerikaanse buitenlandse politiek, waarbij het oude drijven naar 
wereldheerschappij op een andere manier wordt voortgezet. 
Na de tweede wereldoorlog, waarin Hitier-Duitsland werd verpletterd, 
gingen de Westelijke imperialisten over tot de koude oorlog tegen de 
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tegen de democratische beweging voor hervormingen in West-Europa, 
voornamelijk onder leiding van de communisten. Men wilde de 
resultaten en de verworvenheden, die met het bloed en het lijden van 
honderden miljoenen mensen veroverd waren op het Duitse fascisme, 
terugdraaien. Men wilde na de overwinning komen tot een wereld
heerschappij door Amerika, door de atoombom van Amerika, en 
daartoe werd de NAVO in het leven geroepen. 
Kissinger heeft nu echter erkend, dat de NAVO uit elkaar ligt. En ze 
ligt uit elkaar, omdat het monopolie van de Amerikaanse atoom
wapens vervangen is door het evenwicht van de machtsposities van 
Oost en West. 
Het doel en de nieuwe koers van de Verenigde Staten is gericht op 
het herstellen van de NAVO. Kissinger verklaarde dat in deze tijd 
van evenwicht van krachten tussen Oost en West er geen ander alter
natief is dan 'verminderde' spanning. 'Ontspanning' kreeg hij niet 
over zijn lippen. In die verminderde spanning wordt het oude drijven 
naar wereldheerschappij op een andere wijze voortgezet. 
Kissinger zei, dat de Verenigde Staten nu de problemen moeten 
oplossen van hun bewapening en van het gebruik van afschrikkings
wapens (dus ook van atoomwapens) onder nieuwe omstandigheden. 
De generale staven van de NAVO zijn reeds koortsachtig bezig het 
gebruik van vernietigingswapcos in de oorlog in het Midden-Oosten 
te bestuderen voor toepassing in Europa. Alle generaals van de 
NAVO en alle militaristen van het imperialisme vragen daarvoor 
meer geld voor de bewapening, meer geld voor nieuw geperfectio
neerd moordtuig, meer geld ook voor de psychologische oorlog
voering. En dat terwijl reeds nu elk jaar 2 à 3 miljard dollar meer 
besteed wordt in de NAVO-landen voor deze bewapening. 
In de tegenwoordige internationale toestand is voor ons de taak dus 
duidelijk. Het allereerste wat nodig is, is het behoud van de vrede, 
de imperialisten de voet dwarszetten, geen cent meer voor bewape
ningsnitgaven toestaan en met man en macht werken aan het 
terugdraaien van de bewapeningsuitgaven. 

Koude oorlog nieuwe stijl 

Foster Dulles, Churchill en anderen hebben destijds het plan ge
maakt voor de koude oorlog. Hun koude oorlog is mislukt. Het plan 
Nixon-Kissinger moet nog nodiger tot mislukking worden gebracht. 
De bijdrage die onze partij in Nederland te leveren heeft aan de 
verdediging van de vrede en aan de verhindering van een nieuwe 
wereldoorlog moet daarop gericht zijn. Juist dezer dagen heeft ieder
een ondervonden welk een belangrijke sleutelpositie Nederland 
inneemt in de hele constellatie in Europa en in de wereld van 
vandaag. 
Daarom is onze voornaamste zorg en ons voornaamste streven als 
partij om Kissinger en zijn aanhangers in de Nederlandse regering te 
dwingen af te zien van hun plannen voor een koude oorlog nieuwe 
stijl. Zij zeggen: er is geen ander alternatief in deze tijd dan ver-
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minderde spanning. Maar wij zeggen: er is geen ander alternatief 
dan vrede en elk 'ander alternatief' zal met nog meer schande over
laden tot mislukking worden gebracht. 

Eenheid van links 

Onze conferentie is ook de inzet van de verkiezingscampagne van het 
volgend jaar. Daarover heeft Marcus Bakker gesproken en het is uit 
zijn rede wel duidelijk geworden, dat deze verkiezingscampagne voor 
Provinciale Staten en gemeenteraden ook betekenis heeft voor de 
landelijke politiek. 
En wel op de volgende wijze: In november 1972 hebben de progres
sieve massa's van ons land de reactionaire confessionele partijen zware 
nederlagen toegebracht. In plaats van die nederlaag van de confessio
nelen te gebruiken en uit te buiten in het belang van de werkende 
bevolking is de groep-Den Uyl in de PvdA echter een koehandel aan
gegaan met de verslagen vijand en heeft deze een overheersende 
invloed op de regeringspolitiek gegeven. Wat bij de verkiezingen in 
1972 was bereikt is grotendeels weer prijsgegeven. Onze opvatting is 
dat als je een vijand een nederlaag hebt toegebracht, dan moet je 
doorzetten om die nederlaag nog groter te maken. Je moet die vijand 
vervolgen tot in zijn laatste schuilhoeken en zover mogelijk van de 
macht terugdringen! 
De verkiezingscampagne moet worden gericht op het toebrengen van 
nieuwe nederlagen aan de rechtse partijen en ook op afwijzing door 
de bevolking van die pseudo-socialisten, die handjeklap spelen met 
de uitbuiters en met de vijanden van het Nederlandse volk. 
Bij de komende verkiezingen geen koehandel met hen maar eenheid 
van links tegen de reactie en voor het ongedaan maken van alle 
reactionaire maatregelen die in deze tijd genomen worden. 

Versterking van de partij 

Het derde onderwerp op deze conferentie is geweest de versterking 
van de partij. Er zijn in de discussie en in de inleiding van Rinus 
Haks vele goede resultaten vermeld. 
Het was duidelijk dat ieder die, na enige tijd afwezigheid, deze 
conferentie heeft meegemaakt zal hebben opgemerkt hoe rijp de 
partij geworden is, hoeveel rijper, hoeveel zelfbewuster onze 
kameraden, onze functionarissen geworden zijn. 
Dat is allemaal goed. 
Maar wat is nu het voornaamste? Het voornaamste is· ontevredenheid 
met het bereikte. 
Onze tegenstanders verwijten ons voortdurend dat we ontevredenheid 
zaaien en ze maken het ons gemakkelijker; het is helemaal niet 
moeilijk om in de maatschappij ontevredenheid te zaaien, dat doen 
ze zelf het meest. 
Maar wij moeten nu in onze eigen partij ontevredenheid zaaien, 
ontevredenheid met het bereikte, ingaan tegen de zelfgenoegzaam
heid, want de tijd is veranderd en de tijd verandert veel. 
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Wat enkele jaren geleden was en wat enkele jaren geleden nog vol
doende was, is het nu niet meer! 
Er moet veel meer gedaan worden, de partij moet veel groter worden 
vooral. 
Zelfgenoegzaamheid, tevredenheid met bereikte resultaten, dat is op 
dit moment in onze situatie de grootste inwendige pijn. Ik hoop dat 
de discussie, die na de conferentie in de afdelingen plaats zal vinden 
en verder nog in de hele ontwikkeling van de partij, nog kritischer 
zal worden, nog grondiger. Ik hoop, dat de discussie de hoofd
problemen van onze tijd moediger te lijf zal gaan. We moeten 
daarbij geen angst hebben om vergissingen te maken, geen angst 
hebben om eventjes uit de band te springen. Dit is onvermijdelijk in 
deze situatie. We moeten moedig de problemen te lijf gaan en 
daarom eerlijk, loyaal tegenover de partij, gedisciplineerd ook, 
proberen om onze hele partij en ons hele optreden in de massa op 
een hoger peil te brengen. 
Uit de discussie is wel duidelijk gebleken wat ook het motto is ge
weest van deze conferentie voor de naaste toekomst: actie is 
beslissend voor elke vooruitgang. Ik hoop dat de conferentie voor u 
allen en voor onze hele partij door de geest die u zult uitdragen in 
de afdelingen een nieuwe stimulans is geweest voor de voortzetting 
van ons werk. 

Nuchterheid en zelfvertrouwen 

Nog één ding wilde ik zeggen. 
Onze militaristen en uitbuiters, onze groothamsteraars en speculanten 
pogen voor hun plannen een zekere sfeer te scheppen. Er is hier her
haaldelijk al over gesproken. Ze praten veel over de onzekerheid, ze 
proberen paniek te zaaien, ze proberen een angstpsychose onder de 
mensen wakker te roepen, zelfs een oorlogs-psychose. 
Er wordt aan de andere kant, terzelfdertijd, gepoogd de Nederlanders 
een Untertanengeist in te pompen en daar moeten wij als communis
tische partij beslist tegen in gaan. 
Als onze bewindvoerders over onzekerheid spreken dan bedoelen ze 
hûn onzekerheid. 

Natuurlijk, er heerst chaos. Er heerst onzekerheid - chaos en 
onzekerheid zijn het kenmerk van een maatschappij in staat van ont
binding. Wij zouden de laatsten zijn om dat te ontkennen. 
Maar wij zijn niet onzeker, wij zijn volkomen zeker van onze zaak en 
wij zijn van mening dat juist nu tegen al die poespas in, tegen al deze 
psychoseverwekkers in, onverstoorbare nuchterheid moet blijven. 
Onverstoorbare nuchterheid en onwrikbaar vasthouden en verdedigen 
met hand en tand van onze rechten. 

Wij doen dat in een bewustheid van onze kracht, wij laten ons niet 
hoteldebotel maken. 
Wij zien de zaken heel kalm tegemoet en vertrouwen ook op de 
kracht van ons volk. Juist nu is het onze taak die nuchterheid en die 
rustige zelfverzekerdheid van ons, van onze partij te doen uitstralen 47 



naar de hele bevolking. Wij moeten haar uitdragen in de bedrijven, 
uitdragen in de vakverenigingen, in de buurten, overal, want zo 
zullen wij het best, zo nuchter, kalm en zelfverzekerd, het hoofd 
kunnen bieden aan de aanvallen die op onze bevolking gericht 
worden en om ons levenspeil, onze vrijheid en onze vrede te 
verdedigen, voor nu en voor de toekomst. 

Deelnemers discussie 
Tijdens de conferentie had een uitgebreide discussie plaats, waaraan 
achtereenvolgens werd deelgenomen door: 
K. Verwijmeren - Rotterdam; R. Hille - Osdorp, Amsterdam; M. 
Wouters - Etten-Leur; Luppens - Beerta; H. Broekhuizen 
Purmerend; J. Muskee - Heemskerk; J. Schepers - Almelo; A. 
Roelofs_ - Geuzen veld, Amsterdam; G. Hogenberg - Utrecht; 
Canisius - Funen, Amsterdam; C. Gijswijt - haven, Amsterdam; 
P. Ripke - Zwolle; T. Divendal - Haarlemmermeer; Witvoet -
Kerkrade; Van Praag - Lekkerkerk; 0. Bosma - Monnickendam; B. 
Vriens - Hoofddorpplein, Amsterdam; M. Zwart - haven, Amster
dam; B. Schreuders - Utrecht; H. Blanken - Rotterdam; Aaiko Platje 
- Emmercompascuum; Franke - Rotterdam; A. Korlaar - Amster
dam; W. Kasteleyn - Helmond; A. van Kooten - Rotterdam; ]. 
Moelee - Amsterdam; R. Leverink - Leidschendam; H. Visser -
Amsterdam; Ed Witte - Rotterdam; C. van Duiven - Almelo; A. 
Dijkstra- Apeldoorn; D. Verhaar- Amsterdam; C. Veltman - Pur
merend; Schwertman - Finsterwalde; C. Schoon - Zaanstreek; Jansen 
- Lemmer; Van Dijk - Amsterdam; P. Geerligs - Amersfoort; L. 
Meerteos - Bijlmermeer, Amsterdam; H. Zwart - Rivierenbuurt, 
Amsterda!I).; Brands - Leiden; J. Knukkel - Enkhuizen; B. Boers 
Rivierenbuurt, Amsterdam; Chr. Meesters - Breda; ]. Janissen -
Amsterdam; ]. Bosma - Staatsliedenbuurt, Amsterdam. 

Schriftelijke discussiebijdragen 

Verscheidene gedelegeerden dienden een schriftelijke discussie
bijdrage in. Dit waren K. Brouwer (Amsterdam-Oosterpark), P. van 
Staveren (Amsterdam-Bijlmermeer), B. de Vries (Rotterdam-Span
gen),]. Mets (Soest),]. van Geel, K. Zwart (Amsterdam-Van Wou), 
]. van Rath (Amsterdam-Waterlooplein), ]. Alink (Enschede), L. 
Visser (Gooi-Eemland), C. van Dillen (Amsterdam) en H. Klomp 
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Olieperikelen - weerspiegeling 
van scherpe conflicten 

Nog verwoestender dan in juni 1967 woedde in oktober 1973 de 
oorlog tussen Israël, Egypte en Syrië. 
Wie zich de gruwelijke verslagen van radio en televisie nog herinnert, 
weet met welk een cynisme tienduizenden jonge mensen het slagveld 
werden opgejaagd om elkaar met het moordend lood uit hun 
moderne wapens de dood in te drijven. 
Nu, een half jaar later, zijn de kruitdampen boven Sinaï en Golan 
opgetrokken, maar in deze woestijnen liggen de lijken begraven van 
naar schatting 2500 Israëliërs en 10.000 Egyptenaren en Syriërs, om 
over de tallozen voor het leven verminkten en andere gewonden maar 
niet eens te spreken. 
Voor de militaristen van de NAVO zijn deze kille cijfers in zoverre 
interessant, dat ze aangeven met welk soort wapentuig 'efficiency' in 
de hoogste graad op het slagveld kan worden bereikt. Luns sprak in 
die dagen over de noodzaak de 'weerbaarheid' van de NAVO-landen 
en hun bewapening nog verder te vergroten, in het bijzonder de anti
raketbewapening. De experts in het Brusselse NAVO-hoofdkwartier 
bogen zich over de rapporten van de bloedige oorlog met als enige 
doel de vernietigingswapens in het NAVO-arsenaal verder te 
perfectioneren en de volkeren nog meer geld te laten opbrengen voor 
moderner oorlogstuig. 
Voor hen telden de mensenlevens niet, hun enige interesse ging toen 
- en gaat ook nu - uit naar de omvang van dit soort militair
strategische 'wapenfeiten' om ze te gebruiken voor het omhoog 
drijven van de reeds buitensporig hoge militaire uitgaven. 
Zij probeerden destijds de situatie in het Midden-Oosten te 
misbruiken en hanteerden dag-in-dag-uit het stereotiepe argument, 
dat aan de oorlog in dit gebied uitsluitend en alleen een 'eeuwige 49 



vijandschap' tussen Israëliërs en Arabieren ten grondslag zou liggen, 
die van tijd tot tijd tot uitbarsting komt en waartegen geen kruid 
gewassen zou ZIJn. 
Over de duistere intriges van de imperialisten, hun geheime diensten 
en spionage-apparaten, werd en wordt in alle talen gezwegen. De 
Amerikaanse imperialisten, de belangrijkste wapenleveranciers van 
zowel Israël als van tal van Arabische landen, gedroegen zich als 
onschuldige lammetjes, maar waren in werkelijkheid de wolven in 
schaapsvacht, die zich in de periode na 1945 - ten koste van de 
machtsposities van Engeland en Frankrijk - overal in het Midden
Oosten hadden genesteld. Met wapengekletter en geheime diplomatie 
waarbij listig werd ingespeeld op het politieke en militaire gezags
apparaat in Israël èn Egypte, trokken zij ten tijde van de oktober
oorlog al een wissel op de toekomstige ontwikkelingen in het 
Midden -Oosten. 
Het is ondoenlijk alle gebeurtenissen de revue te laten passeren, maar 
het mag niet onvermeld blijven, dat de Amerikanen - nadat de 
Veiligheidsraad een staakt-het-vuren had geproclameerd op basis van 
diplomatieke afspraken tussen Washington en Moskou - al vrij snel 
de banden met het Sadat-bewind nauwer aanhaalden. Kissinger en 
Nix on moesten voortaan naar de woorden van Sadat als 'grote 
vrienden' van Egypte worden beschouwd. Daarbij is het evenzeer 
opmerkelijk, dat de vele reizen van Kissinger naar het Midden
Oosten niet alleen een eerste militaire regeling tussen Israël en Egypte 
opleverden, doch terzelfdertijd er ook toe dienden om Frankrijk, 
Engeland, de Bondsrepubliek en andere potentiële concurrenten in 
de strijd om invloedssferen, grondstoffenbronnen en afzetmarkten in 
de wereld demonstratief te laten zien, dat de Amerikanen zich niet 
naar een tweede plan laten dringen. 

De macht van de 'seven sisters' 

Nagenoeg parallel aan de gewapende strijd in de Sinaï-woestijn en op 
de Golan-hoogvlakte voltrok zich nog een andere gebeurtenis, die 
ook nu nog diep doorwerkt in de internationale politieke toestand. 
Op 16 oktober 1974 - zes dagen voordat de oorlog officieel zou 
eindigen met een staakt-het-vuren - kwamen in het sjeikdom 
Koeweit de afgezanten bijeen van de OAPEC, de tien Arabische olie
exporterende landen. Het verloop van deze bijeenkomst mag 
illustratief genoemd worden voor de vraag hoe het zogeheten 'olie
embargo' nu eigenlijk van de grond kwam. 
De Britse correspondent Brian Moynahan bracht daarover een verslag 
uit en zijn weergave is verhelderend voor wat dit embargo in 
werkelijkheid zou gaan betekenen. Moynahan vertelde, dat de ver
tegenwoordiger van de sjah van Perzië het eerst de OAPEC-zitting 
verliet om de wachtende verslaggevers mee te delen, dat de prijs van 
ruwe olie met zeventig procent omhoog zou gaan (d.w.z. de posted 
prices). Perzië nam aan het verdere beraad niet deel, het interesseerde 
zich alleen voor deze hogere olieprijzen. Het is bekend dat Perzië de 
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De Saoedi-Arabische onderhandelaar Yamani was in Koeweit de 
belangrijkste woordvoerder van de OAPEC-landen. Hij werd door 
Moynahan omschreven als een pro-Amerikaan, even conservatief als 
Feisal (de feodale heerser van Saoedi-Arabië) en in vroeger jaren een 
van de directeuren van de Aramco, de 'Arabian American Oil 
Company' (waarin vier grote Amerikaanse olieconcerns samenwerken), 
die de olie van Saoedi-Arabië exploiteert en controleert. 
Yamani - aldus Moynahan - wachtte op een telefoontje van 
Saqqaf, die zich op dat moment in Washington bevond als Peisals 
minister van buitenlandse zaken. 'Yamani wist dat Saqqaf een 
speciale boodschap van Feisal aan Nixon zou overhandigen. Saqqaf 
zou Yamani opbellen en de resultaten van zijn besprekingen mee
delen. Het telefoontje kwam om 8 uur 's avonds Koeweitse tijd door. 
Het was zoals verwacht: Saqqaf omschreef Nix on als een man die een 
einde had gemaakt aan de oorlog in Vietnam en als een man, die 
gemakkelijk een rol kon spelen in het regelen van het Midden
Oosten -confl iet. Dat was genoeg voor Yamani.' 
Enkele uren later las Yamani de OAPEC-verklaring voor, waarin uit
voering van de UNO-resoluties werd verlangd en Israël van agressie 
werd beschuldigd. 
Moynahan: 'Het document omschreef de prijs die voortaan voor olie 
betaald moet worden. De internationale gemeenschap - in feite 
West-Europa en Japan - moeten Israël dwingen zich uit de bezette 
gebieden terug te trekken, indien zij de olieleveranties weer op het 
normale niveau willen zien.' 
De zogenaamde 'Verklaring van Koeweit' gaf algemene aanduidingen 
van landen, die door de Arabische landen als 'bevriend' zouden 
worden beschouwd. Landen, die de Arabische 'zaak' materieel 
zouden steunen, zouden evenveel olie krijgen als vóór het (gelijk
tijdig in Koeweit bekendgemaakte) 'embargo'. Er zou een 'speciale 
behandeling' gaan gelden voor landen, die 'belangrijke maatregelen 
tegen Israël nemen'. 
Eén passage was gewijd aan het formele embargo tegen Amerika en 
Nederland, doch - zo schreef Moynahan - het document eindigde 
met 'opmerkelijk verzoenende opmerkingen ten aanzien van 
Amerika'. 
Men moet zich de feitelijke toestand, zoals die toen bestond - en 
ook nu nog bestaat - voor ogen halen. In Koeweit beslisten de 
regimes van de feodaal geregeerde oliestaten rondom de Perzische 
Golf over een hogere olieprijs èn de vermindering van de 
olieproduktie, naar het heette om juist die landen te treffen, die zich 
te 'pro-Israël' zouden hebben gedragen. 
Juist in deze Golf-landen zijn het echter de 'seven sisters', de zeven 
oliemonopolies van Amerikaanse, Britse en Brits-Nederlandse 
herkomst, die de olie uit de grond pompen, naar raffinaderijen 
vcrvoeren en een grote rol spelen bij de verkoop. In ruil daarvoor 
verstrekken zij jaarlijks miljarden dollars aan de families van de sjeiks, 
die in hun gebieden de bevolking meedogenloos onderdrukken. 
Het is al te naïef te veronderstellen, dat de sjeik van bijvoorbeeld 
Aboe Dhabi, Qatar, Doebai of Bahrein - om slechts enkele 
gebieden te noemen - zich nu opeens gereed hadden gemaakt om 51 



het 'Arabische oliewapen' te gaan hanteren tegen Amerika. 
Mogelijk ongewild bevestigde de sjah van Perzië onlangs in een van 
zijn schaarse vraaggesprekken met een buitenlandse verslaggever welke 
immense verschillen er bestaan tussen woorden en daden, toen hij 
zich tegenover de Amerikaanse NBC liet ontvallen dat Yamani nu 
eenmaal zo had 'móeten spreken'. Voorts dat het hem bekend was 
dat de grote olieconcerns, zodra de olie de havens in het Midden
Oosten aan boord van de tankers heeft verlaten, kunnen doen en 
laten wat zij willen. Nixons adviseur voor energiezaken, Simon, 
reageerde nogal kribbig op deze opmerking, omdat het vooral nog
maals onthulde dat de Amerikanen zich nimmer druk hebben 
behoeven te maken over de gevolgen van het zogenaamde embargo 
van Koeweit. Afgezien nog van de omstandigheid, dat de Ver. Staten 
voor minder dan tien procent van de olie-aanvoer uit het Midden
Oosten afhankelijk zijn. 
Deze al te nadrukkelijke, op de Amerikaanse tv gebrachte verklaring 
van de Perzische heerser, paste immers niet in het patroon van de 
regering-Nixon, dat ook binnenslands nogal moeite doet de 
bevolking een schaarste van energie aan te praten. Op een tijdstip, 
dat in Amerika de prijzen voor benzine op last van de oliemaat
schappijen stelselmatig worden opgeschroefd, kwamen zulke publieke 
ontboezemingen Washington uiterst ongelegen. 

Oktober 1973 'het moment' om toe te slaan 

De vraag is: heeft er zich sinds 16 oktober van het vorige jaar een 
vermindering van de olieproduktie voltrokken? 
Volgens de propagandadiensten van de olieconcerns zou dat wel het 
geval zijn geweest, doch de door hen gepubliceerde percentages en 
tonnages zijn onbetrouwbaar gebleken. Als men de maatschappijen 
wil geloven, dan dreigde er in de maanden november en december 
een volledige drooglegging! 
Het in Londen verschijnende blad 'Petroleum Economi.rt' schreef in 
januari echter dat de produktie van ruwe olie in 1973 met 225 
miljoen ton (of 8 procent) tot een totale produktie van 2800 miljoen 
was gestegen. In het Midden-Oosten was de produktie vóór de 
Arabische ingreep in vergelijking met het voorjaar met ze.rtien 
procent gestegen. De beperkingen op de winning - tegen het einde 
van 197 3 - deed de wereldproduktie slechts met 5 7 miljoen ton 
verminderen, oftewel met twee procent. 
Zo te zien viel het nogal mee met de olieproduktievermindering, die 
- zoals de ontwikkelingen van de afgelopen maanden te zien 
hebben gegeven - zich op een uiterst onoverzichtelijke wijze 
voltrok, waarbij de belangen van olieproducerende landen (de sjeiks) 
èn de oliemaatschappijen zorgvuldig op elkaar bleken te zijn afge
stemd. 
De Arabische olielanden zeiden dat de oliekraan langzaam maar 
zeker zou worden dichtgedraaid. Er komt minder olie, zo beweerden 
Shell, Esso en anderen. Onder deze leuze werden de benzine en 

5 2 andere aardolieprodukten in sneltreinvaart in prijs verhoogd, met 
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percentages die veel hoger lagen dan de (verhoogde) royalties, die de 
sjeiks per ton olie vroegen. 
De gang van zaken is bekend: de consumenten kregen een hersen
spoeling toegediend, die erop neerkwam dat een ieder die het waagde 
niet te bezuinigen, voor een dief en een profiteur werd uitgemaakt. 
In ons land werd een ware angstpsychose opgeroepen. 
Er werd een peperdure reclamecampagne op touw gezet (betaald uit 
de staatskas), er kwamen zelfs autoloze zondagen, een distributie
schema kwam van de grond, pagina's grote advertenties en televisie
spots brachten de dreigende rampspoed in woord en beeld. Bovendien 
werden de op handen zijnde benzinetekorten en duurdere grond
stoffen aangegrepen voor het doordrukken van de machtigingswet op 
een moment, dat NVV -kaders in Rotterdam keer op keer verklaarden 
dat er van een sterk verminderde aanvoer van ruwe olie in Rotterdam 
geen sprake was. 
Het is een campagne geworden vol leugen en bedrog, waarbij men 
zich te buiten ging aan de meest grove paniekzaaierij, terwijl de olie· 
concerns bleven weigeren de werkelijke gang van zaken bloot te 
leggen. 
Ook nu nog blijven zij zich wat de olieproduktie en -aanvoer betreft 
hullen in een rookgordijn van geheimzinnigheid, van waarachter zij 
voortgaan hun eigen belangen - op korte en op lange termijn - te 
dienen. 
Als enige partij in ons land heeft de CPN de paniekzaaiers aan de 
kaak gesteld, en de schuldigen aan deze hysterisch aandoende 
campagnes aangewezen, duidelijk gemaakt dat de zogenaamde olie
crisis een kunstmatige crisis is en de opgewekte schaarste aan olie 
vooral is en wordt gebruikt om de prijzen van olie op te jagen. 
Prof. De Roos , hoogleraar economie aan de Rotterdamse Erasmus
universiteit en bestuurslid van de Wiardi Beekman Stichting (het 
wetenschappelijk bureau van de PvdA) kwam op 1 maart j .1. in een 
toespraak tot de conclusie, dat 'wanneer men de ontwikkelingen van 
de laatste weken overziet, de voorstelling van een belangengemeen
schap tussen de olielanden en de oliemaatschappijen niet uit het 
beeld wil verdwijnen'. Hij zei verder dat de oliepositie van Nederland 
nauwelijks echt in gevaar is geweest en dat de 'seven sisters' in 
oktober en november 'een show hebben opgevoerd om de prijs van 
olie fors te kunnen verhogen'. 
Het kan bij de show van eind vorig jaar wel zo gegaan zijn, dat 
'beide partijen (olielanden en oliemaatschappijen - red. P. en C.) 
zich tegelijkertijd realiseerden, dat oktober 197 3 hèt moment was om 
toe te slaan'. 

Wie namen de beslissingen? 

Voorwaar opmerkingen die er niet om liegen en waarin een grote 
kern van waarheid zit opgesloten. Het blijft op z'n zachtst gezegd 
evenwel bedenkelijk, dat prof. De Roos meende maanden te moeten 
zwijgen alvorens in Rotterdam met deze verklaring voor de dag te 
komen. Beter laat dan nooit, zal men zeggen, maar intussen volgde 53 



premier Den Uyl, in weerwil van zijn eigen uitspraken (het met aan 
de leiband lopen van de olieconcerns door het kabinet), in feite 
slechts de 'adviezen' van Shell en andere concerns, terwijl Lubbers en 
Westerterp honderdduizenden Nederlanders de stuipen op het lijf 
joegen met hun geweeklaag over benzineschaarste. 

Het is niet nodig op deze plaats diepgaand in te gaan op een der 
meest kwalijke gevolgen van de vermeende olieschaarste: de enorme 
prijsopdrijving, die de benzine, stookolie e.d. de afgelopen maanden 
hebben ondergaan en waarvan het einde nog steeds niet in zicht 
schijnt te zijn. Met een literprijs voor benzine van bijna één gulden 
slepen de concerns superwinsten in de wacht, veel meer nog dan de 
fabelachtige winsten die zij in 197 3 (Shell: vijf miljard gulden) al 
wisten binnen te halen. 

Het is een beschamende vertoning, dat een figuur als Shell-employé 
Van Rooyen tot staatssecretaris van financiën werd benoemd, ver
tegenwoordigers van de concerns toetraden tot het Bureau voor Aárd
olieprodukten, terwijl vanuit de vakbeweging steeds luider stemmen 
opgingen die pleitten voor beteugeling van de vraatzucht van de olie
concerns en voor het terugdringen van de invloed van de multi
nationale concerns in het staatsapparaat. 

Deze nauwe vervlechting tussen concerns en staatsapparaat bestaat 
ook in ons land, ook al tracht men dit in de Haagse ministeries 
verborgen te houden. Wanneer de Franse socialistische burgemeester 
Deferre (Marseille) zegt, dat 'het eerder de oliemaatschappijen zijn 
dan de regeringen van de Europese landen die de beslissingen 
nemen', dan heeft het weinig zin om een onderzoek naar de rol van 
de concerns te laten verzanden in een parlementair enquête-onder
zoek, zoals nu door enkele PvdA-bestuurders wordt voorgesteld. Dat 
zou alleen maar kunnen leiden tot het verder op de lange baan 
schuiven van een kwestie, die - gezien de bittere ervaringen in ons 
land opgedaan met de manipulaties van Shell e.a. - een grondiger 
aanpak vereist. 

Dat de activiteiten van de olieconcerns beslist niet met zalvende 
betogen over hun 'inspanningen' om de economie op gang te 
houden, kunnen worden omzwachteld, blijkt wel uit de enorme 
schandalen die in Italië, in Japan en voor een deel ook in Frankrijk 
en de Bondsrepubliek zijn uitgesproken rondom toonaangevende 
figuren van verschillende maatschappijen. In Italië werden hoge 
ambtenaren en politici grote geldbedragen toegeschoven in ruil voor 
een door hen te bewerkstelligen hogere benzineprijs. Onderwijl 
werden de bestaande olievoorraden bevroren, d.w.z. de olie werd niet 
op de markt gebracht in afwachting van de hogere prijzen, een 
verschijnsel dat zich in de meeste kapitalistische landen openbaarde. 
De gang van zaken in België, waar de Esso brutaalweg hogere 
winsten eiste en op een gegeven ogenblik zelfs de bevoorrading van 
de pompstations stopzette om haar eisen ingewilligd te krijgen, 
toonde aan van welke methodes de concerns zich plegen te bedienen 
als de zaken binnenskamers niet snel genoeg naar hun wensen ge-

54 re geld worden. 
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Misbruik van energiebronnen 

Zó ontvouwde zich in het kapitalistische deel van de aardbol - tegen 
de achtergrond van het door een heftig gewapend conflict omwoeld 
Midden-Oosten - een energiecrisis, die alle kenmerken droeg van de 
zich fel toespitsende strijd om bestaande en nieuwe energiebronnen. 
Afgezien van de politiek uiterst explosieve brandstof die er tussen 
Israël en de Arabische landen al jarenlang ligt opgestapeld, is het 
immers zonneklaar gebleken dat de verwarring en de chaos in het 
Midden-Oosten zelf een symptoom zijn van de niets-ontziende strijd 
om de olie in deze gebieden. 
De tentakels van de multinationale concerns die in de meest grillige 
vormen het Midden-Oosten omspannen, eindigen niet bij de olie
bronnen. Dit soort octopussen, behept als ze zijn met een niet te 
stillen vraatzucht, had zich nog vóór de oktober-oorlog 
ontbrandde - op alle andere energiebronnen geworpen. 
Niet om de overvloed aan energie, die er in de wereld voorhanden is, 
doelmatig aan te wenden, maar om juist door een sluw pokerspel de 
energiebronnen te misbruiken terwille van het kweken van super
winsten. 
In tal van kapitalistische landen werd de steenkoolwinning al jaren 
geleden vertraagd en in sommige landen zelfs stopgezet. In Engeland 
bijvoorbeeld werd onder druk van de olieconcerns één miljoen mijn
werkers uit de mijnen verjaagd, in ons land de mijnen in Limburg 
dich tge gooi d. 
Shell en Esso verwierven een beslissende rol in de winning van 
aardgas, en slaagden erin de verkoopprijs te koppelen aan de prijzen 
van olie en steenkolen. Als gevolg daarvan is de situatie voor ons land 
inmiddels zo geworden, dat kolen tegen hoge prijzen in Amerika 
moeten worden aangekocht in een periode, dat de sluiting van de 
twee laatste Limburgse mijnen zich dreigt te voltrekken. 
In tal van publikaties is erop gewezen (ook prof. De Roos besteedde 
er aandacht aan) dat de belangrijkste internationale concerns die op 
het gebied van de oliewinning opereren, rekening houden met een 
toename van de energiebehoefte, vooral in de periode tot het jaar 
2000. (In Politiek en Cultuur, 1973, nr. 5 is vooral dit aspect van de 
energiekwestie aan de orde geweest.) 
Het tot exploitatie brengen van de rijke olie- en aardgasvelden op de 
bodem van de Noordzee (alleen het Noorse plat wordt al van gelijke 
betekenis geacht als Texas), de ontwikkeling van kernenergie, de 
voorziene projecten in Amerika bijvoorbeeld voor de verwerking van 
leisteen tot brandstoffen, zou enorme investeringen gaan vergen. Ook 
de Shell noemt dit in het winst-jaaroverzicht van 1973. 
Een deel van de exorbitant hoge winsten, die door de recente golf 
van prijsstijgingen is binnengehaald, zou dan in zulke investeringen 
worden omgezet onder handhaving van de superdividenden voor de 
aand celhouders. 
Het pure winstbejag blijft dan ook ten grondslag liggen aan het 
optreden van de oliekapitalisten, die in Amerika, West-Europa en 
andere delen van de wereld deel uitmaken van de financiers-
oligarchie. Niet een doelmatig gebruik van de energiebronnen is 5 5 
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bepalend voor hun actlvltelten, maar de jacht naar nog me~r winst. 
Het is een botte leugen, dat stijging van het energiegebruik een 
toestand van crisis zou hebben doen ontstaan. Door het kapitalistische 
misbruik van de energie, dat getypeerd wordt door verspilling en 
onevenwichtigheid, door mateloze onverschilligheid ten opzichte van 
werkelijke maatschappelijke belangen, worden de crisisverschijnselen 
opgeroepen. 
Ook het tijdelijk creëren van 'tekorten', zoals nu met de olie is 
gebeurd en waarbij goocheltoeren met produktiecijfers, transporten 
van ruwe olie en verdeelschema's elkaar opvolgden, behoort tot de 
taktiek van de monopolies. Het staatsapparaat wordt dan in de ver
bruikerslanden op uiterst geraffineerde wijze in de gewenste richting 
gestuurd. 
Dat alles is inherent aan het staatsmonopolistische kapitalisme, waar
binnen de ongelijkmatige ontwikkeling van het kapitalisme zich niet 
alleen voortzet, maar zich voortdurend - schoksgewijs - in 
verhevigde vormen openbaart en de belangen van de werkers van 
hoofd en hand bedreigt. 

Concurrenten op pad 

Toen ons land overspoeld werd door de verhalen van de concerns en 
van Lubbers en de bevolking in een 'energiecrisis' werd gedompeld, 
was het de CPN, die zich vierkant keerde tegen een voorstelling van 
zaken dat men zich bij de situatie zou moeten neerleggen. Henk 
Hoekstra karakteriseerde op de conferentie van de CPN (dec. 1973), 
op een moment dat er gepoogd werd een soort van crisisstemming in 
ons land te wekken, de reactionaire campagne als volgt: 'Er is niets 
bovennatuurlijks gaande in deze weken in Nederland, er valt niets te 
vergoelijken met algemene praatjes. Er zijn schuldigen en wij zullen 
deze schuldigen aanwijzen. Wat er nu gebeurt, vloeit vooi·t uit het 
kapitalisme, uit de almacht van de internationale concerns, waarbij 
grote kapitaalsmachten elkaar naar de strot vliegen in een jacht op 
energie, meer winsten en meer macht.' 
De voorzitter van de CPN besprak tevens de internationale verwikke
lingen rondom de energiecrisis, met name de rede die de 
Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Kissinger, op 12 
september 1973 te Londen had gehouden en waarin deze een uiteen
zetting gaf over de voornaamste doelstellingen van de Verenigde 
Staten in de energiecrisis: 'Het komt er kort gezegd hierop neer, dat 
daar grofweg zonder veel omhaal, met zweep en met stroopkwast bij 
de hand, door Kissinger wordt bevestigd, dat de energiecrisis van nu 
helemaal niets te maken heeft met de olie-sjeiks in het Midden
Oosten. 
Het heeft allemaal wèl te maken met de noodzaak om bij de 
gestegen behoefte aan energie te zoeken naar nieuwe energiebronnen 
en vooral naar de toepassing van atoomenergie. Dat kost enige tijd, 
daarom moet een doelmatig gebruik gemaakt worden van de bestaan
de energiebronnen, zoals Kissinger te kennen gaf. 

56 Het is natuurlijk duidelijk, dat vooral ook de toepassing van de 
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atoomenergie en het aanboren van nieuwe olievoorraden ontzaglijk 
veel geld kosten. Daarom eisen de Verenigde Staten een samen
werking met Europa en Japan onder leiding van Amerika. Die leiding 
van de Verenigde Staten wenst Kissinger, want - zo zei hij - de 
Verenigde Staten beschikken over de kennis en vooral ook over de 
grondstoffen en de macht. 
De Europese Economische Gemeenschap, de EEG, dat wil zeggen 
West-Duitsland als voornaamste economische en politieke kracht 
daarin, en ook Frankrijk, moeten zich daarbij neerleggen met de 
belofte van de zijde van Amerika, dat er in de toekomst meer overleg 
gepleegd zal worden. Daarover is terzelfdertijd een geweldige ruzie 
uitgebroken in de EEG. 
Zo wordt opnieuw bevestigd, dat de huidige oliecrisis een kunst
matige crisis is en dat de opgewekte schaarste aan olie en alles wat 
van olie wordt afgeleid, wordt gebruikt om concurrenten, die over 
geringere energiebronnen beschikken beentje te lichten.' 
De feitelijke gebeurtenissen van de afgelopen paar maanden hebben 
de juistheid van deze schets van de politieke situatie volledig onder
streept. 
De voornaamste concurrent van de Verenigde Staten in Azië, Japan, 
dat binnen de eigen grenzen niet over grondstoffen beschikt en 
volledig afhankelijk is van de olie-aanvoer uit het Midden-Oosten, 
kreeg direct na de door Yamani geleide Koeweit-conferentie het mes 
op de keel gezet. 
In een sfeer van openlijke vijandigheid kwamen de Amerikaans
Japanse verhoudingen te liggen, toen de enorme olietransporten uit 
de havens van de Perzische Golf - vooral in Amerikaanse tank
schepen - werden vertraagd en voor een deel zelfs geannuleerd. 
Alle buitenlandse diplomatieke staven van Japan werden als het ware 
in een staat van alarm gebracht. Premier Tanaka stuurde de ene 
speciale afgezant na de andere naar Washington, en meer 'belang
hebbenden' in een poging olieleveranties veilig te stellen en de ge
volgen voor de economie van de enorme prijsopdrijving (door olie
landen èn oliemaatschappijen!) zo goed mogelijk op te vangen. 
Hele regimenten economische en financiële experts bezochten de 
Golfstaten, regeringsafgezanten en vertegenwoordigers van de Japanse 
monopolies en banken beloofden de sjeiks gouden bergen als zij 
maar olieconcessies zouden verlenen aan Japan. 
De regering-Tanaka kwam onder zware druk te staan van die 
industriële concerns, die dan wel een veelvoud van yens voor een liter 
olie moesten gaan betalen, maar niet bereid bleken ook maar één yen 
van hun winsten prijs te geven. Terzelfdertijd bewoog Tanaka zich 
steeds meer op het propagandaterrein van de Arabische landen door 
zich als 'bevriend' land van de oliesjeiks te presenteren, waarbij in 
officiële verklaringen een steeds vijandiger toon ten opzichte van 
Israël ging klinken. 

Amerikaanse invloed 

De Neue Zürcher Zeitung schreef onlangs, dat Japan in 1972 57 
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ongeveer 4,1 miljard dollar moest betalen voor de olie-importen. 
Oapan neemt tweederde deel van de benodigde aardolie af van de 
grote internationale maatschappijen.) Voor 1974 wordt dit bedrag 
echter geschat op veertien miljard dollar. 'Alleen deze som gelds zal 
met één slag de officiële deviezenreserves van Japan doen opteren. 
Ondanks de opheffing van het olie-embargo tegen Japan is het nog 
helemaal geen uitgemaakte zaak dat Japan in voldoende mate met 
olie zal worden verzorgd', aldus de NZZ. 
Niet zonder ironie schreef dit Zwitserse financiersblad dat 'het tot de 
tegenstellingen van het wereldgebeuren behoort dat de oliepolitiek 
een renaissance van de dollar heeft bewerkstelligd, terwijl Frankrijk 
~ dat in de categorie 'bevriende' landen werd ingedeeld ~ zeer 
zwaar te lijden heeft'. 
De NZZ becijferde, dat op de Franse betalingsbalans in 1974 een 
tekort dreigt van 24 miljard francs. 'Frankrijk hoopt op levering van 
industrieprodukten aan de Arabische landen. Frankrijk zoekt een 
bilaterale uitweg met zijn door Jobert (aan landen als Irak, Saoedi
Arabië, e.a.) voorgestelde plannen de uit aardolie verworven winsten 
van de Arabische olielanden aan te wenden voor aankopen in 
Frankrijk'. 
Maar deze 'tegenstellingen van het wereldgebeuren' beperken zich 
beslist niet tot Japan of Frankrijk, de factor 'olie' is slechts één facet 
van de diepgaande tegenstellingen, die er tussen de kapitalistische 
grootmachten bestaan en die steeds feller naar buiten treden. 
De Amerikaanse imperialisten hebben evenwel, na de zware en voor 
de volken van Israël, Egypte en Syrië met een hoge tol betaalde 
oktober-oorlog, alle hun ten dienste staande machtsmiddelen 
gebruikt om hun posities in tal van landen van het Midden-Oosten 
verder te schragen. 
Om enkele voorbeelden te nocmen: 
De Perzische Golf. Het feodale regime van Perzië zuigt miljarden 

dollars naar zich toe uit de oliewinning en is thans tot de 
grootste opkoper van Amerikaanse wapens geworden. Perzië 
wordt al een 'sub-power' van Amerika in dit deel van het 
Midden-Oosten genoemd, zoals het pro-Amerikaanse bewind 
van Brazilië dat in Latijns-Amerika is. Land-. zee- en lucht
macht van Perzië beheersen de toegang tot de Golf en dringen 
al door in (voormalig Britse) protectoraten, zoals Oman. Het 
Perzische leger fungeert als opgeheven pistool tegen de olierijke 
sjeikdommen, die aan de Golf grenzen. 

Egypte en Israël. De schuldenlast van Israël is zo hoog gestegen, dat 
het land nu een van de ergste bestedingsbeperkingen sinds de 
stichting van de staat Israël beleeft. De Amerikaanse druk op 
Israël is sterk toegenomen. 
Het meest frappant is uiteraard de uitbouw van de betrekkingen 
tussen Amerika met het bewind van Sadat. In het diplomatieke 
kielzog van Kissinger kwamen Amerikaanse olieconcerns, 
McNamara (Wereldbank), alsmede dollarkredieten voor het vrij
maken van het Suez-kanaal. Sadat noemde het een 'ramp' als 
Nixon als gevolg van het Watergate-schandaal van het politieke 
toneel zou moeten verdwijnen. 



Er is alle grond voor de veronderstelling, dat het bewind van 
Sadat in andere Arabische landen de Amerikaanse belangen niet 
veronachtzaamt. 
Dat Syrië bereid blijkt in Washington over de kwestie van 
troepenscheiding te gaan onderhandelen, wijst in deze richting. 
Opmerkelijk hierbij is ook, dat de conferentie in Genève over 
het Midden-Oosten - onder een co-voorzitterschap van Amerika 
en de Sowjet-Unie - tot dusver slechts een ondergeschikte rol 
heeft vervuld. 
In Syrië wordt de Baath-regering nu geconfronteerd met moei
lijkheden in het noorden, het gebied dat ook de grenzen van 
Irak, Perzië en Turkije overlapt. De Koerden in Irak staan weer 
op voet van oorlog met de centrale regering in Bagdad. De 
Wu.rhiny,trm Port bracht enige tijd geleden een vraaggesprek met 
de leider van de Koerden, Barzani, waarin deze zei bereid te zijn 
de olievelden van Kirkoek aan een USA-concern in exploitatie te 
geven, dit in ruil voor Amerikaanse wapensteun. 
Voor de regering van Irak, dat omvangrijke aceoorden met de 
Sowjet-Unie heeft gesloten onder meer op het gebied van de 
militaire samenwerking, olietechnieken e.d., kan het hernieuwde 
conflict met de Koerelen de nodige repercussies hebben; moge
lijk geldt dat ook voor Syrië. 

Temidden van de koortsachtige Amerikaanse manoeuvres kwamen de 
botsingen tussen de imperialisten onderling tot ontwikkeling. In het 
kader van de neo-koloniale politiek - ontwikkelingshulp en andere 
vormen van kapitaalshulp inbegrepen - zwermden niet alleen de 
Japanse, maar ook de Westduitse, de Franse en Britse geldschieters, 
wapenfabrikanten en diplomaten over de landen van het Midden
Oosten uit. De 'bilaterale uitweg', waarover de NZZ met betrekking 
tot Frankrijk schreef, kreeg gestalte in de totstandkoming van 
uitgebreide aceoorden, olie- en wapenaceoorden tussen Frankrijk en 
Saoedi-Arabië, waarbij de Franse onderhandelaars zorgvuldig Yamani, 
die zij als een Amerikaanse agent beschouwen, buiten schot hielden. 
West-Duitsland schakelde ijlings over op de Arabische versnelling 
door vergaande verdragen af te sluiten met Perzië. Het is bekend, dat 
thans officieren van het Perzische leger op de militaire academies van 
de Bundeswehr worden opgeleid. Economische steun aan Egypte gaat 
gepaard aan Egyptische olieconcessies in de Golf van Suez voor het 
Westduitse monopolie 'Denimex', nog voordat kanselier Brandt in 
Caïro zal arriveren. 
Bonn probeert zich - vooral ook via de EEG - in het Midden
Oosten als 'grootmacht' te manifesteren, gebruikmakend van haar 
economische potentieel. 

Zelfstandige politieke koers 

Ook ten aanzien van het Midden-Oosten willen de Westduitse 
imperialisten geen genoegen nemen met een plaats in de schaduw, 
maar hun economische macht als het ware 'gehonoreerd' zien en aan 
politieke (en militaire) invloed winnen. 59 
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De oliecrisis is er een voorbeeld van hoe de samenklontering in de 
NAVO, zoals die in de jaren na 1945 tot stand kwam en waarbinnen 
de Verenigde Staten een allesoverheersende rol speelden, aan het 
wegsmelten is. De strijd om grondstoffen- olie, wingewesten, afzet
gebieden - wordt onder die omstandigheden hoe langer hoe ver
bitterder. 
Wat als olie-embargo destijds werd afgekondigd, heeft - zo laat de 
loop der gebeurtenissen zien - als een zwaard gediend, waarvan het 
handvat voor het grootste deel door een Amerikaanse klauw werd 
omklemd. Schreef Le Monde dezer dagen niet, dat met uitzondering 
van Syrië en Libië (gezien hun houding t.o.v. Israël en rekening 
houdend met de eigen binnenlandse propaganda) nu alle Arabische 
olielanden zich in Wenen op de laatste oliewnferentie van de 
OAPEC direct naar Nixons wensen schikten? De 'as-Washington
Caïro-Riaad' trad in Wenen onverhuld naar buiten. 
De vraag rijst welke bedoelingen er schuilgaan achter het formeel 
handhaven van het embargo tegen Denemarken en Nederland. Dient 
dit als een waarschuwingsteken aan het adres van die groepen in ons 
land, die volgens Washington het EEG-brood al te bruin willen 
bakken? 
Wie de scala van crises, die de verhoudingen tussen de kapitalistische 
landen (Amerika-EEG, Amerika-Japan) teisteren, de Amerikaanse 
dreigementen aan het adres van de 'bondgenoten', de herrie binnen 
de EEG en de pogingen van Bonn ons land aan de Westduitse 
machtspolitiek vast te koppelen, overziet, moet wel tot de conclusie 
komen: de belangen van ons land zijn alleen gediend met een zelf
standige, op neutraliteit gerichte politiek, zonder Amerikaanse 
atoomkoppen en zonder Duitse opslagplaatsen van munitie binnen 
de grenzen. Ons land dient zich los te maken van het geïntrigeer in 
het Midden-Oosten, zich niet laten meesleuren in imperialistische 
kuiperijen, of die nu door de Amerikanen of vanuit de EEG op touw 
worden gezet. 
Het is de hoogste tijd dat koers gezet wordt op een ànder beleid, 
waarbij ons land niet tot speelbal wordt van NAVO en EEG, maar 
waarin eigen Nederlandse belangen moeten prevaleren. 

J. DE BOO 

I 
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Een andere aanpak van de 
volkshuisvesting noodzakelijk 

Een van de meest dringende problemen, waarvoor de bevolking van 
ons land is gesteld, is het vraagstuk van de volkshuisvesting en de 
woningnood. 
In de jaren na de tweede wereldoorlog is daar veel over gezegd en 
veel over geschreven. Ik wil hier vandaag mijn visie op de volkshuis
vesting geven. *) Het is niet de visie van een planoloog of van een 
architect, maar van iemand die door zijn politieke en maatschappe
lijke activiteiten nauw bij de problemen van de volkshuisvesting be
trokken is. Mijn visie komt voort, en dat is zonder twijfel voor u geen 
enkele verrassing, uit een communistisch inzicht in de maatschappij. 
Het grootste deel van mijn betoog zal gaan over de woningnood in 
de tegenwoordige situatie, dat wil zeggen in de huidige kapitalistische 
maatschappij, maar ik zou toch willen beginnen met het vraagstuk te 
plaatsen 'in de tijd', dat wil zeggen in een wat ruim historisch kader. 
Wat het bestaan van de woningnood op zichzelf betreft, kan men 
vaststellen, dat het niet gaat om een kwalijk verschijnsel, dat pas met 
de opkomst van het kapitalisme ontstond. 
De woningnood is al zo oud als de onderdrukking van de werkende 
massa's, zo oud, kan men ook zeggen, als het bestaan van de tegen
stellingen tussen stad en land. In vrijwel alle maatschappijvormen, 
die wij sinds de mensengeschiedenis kennen, heeft er voor de minst 
betaalden, de minst bedeelden, woningnood bestaan. 
De plaats-van-het-wonen wordt voor de mens bepaald door de functie 
welke hij inneemt in het produktieproces ~ een functie in het 
produktieproces overigens, die hij meestal gedwongen, onafhankelijk 
van zijn eigen wil, inneemt. 
In de slavenmaatschappij was de slaaf gebonden aan de plaats, waar 
zijn 'meester' woonde. Eenzelfde situatie gold bij de verhouding 
tussen de adellijke grondbezitters en landheren en de boer-lijfeigene 
in het feodale tijdperk. 
En ook de hedendaagse loonarbeider is nog steeds voor wat ZIJn 
woonplaats betreft gebonden aan de plek, of op zijn minst de zeer 
naaste omgeving daarvan, waar hij werkt. 
Bij de opkomst van het industriële kapitalisme groeide de woning
nood in omvang en naar karakter. Er was niet alleen een enorm 
tekort aan woonruimte, maar ook ten aanzien van de kwaliteit van de 
woonruimte bestond er voor de minstbedeelden geen vrije keuze. 
De boer werd van 'huis en hof' verdreven naar de industriële centra, 
moest daar worden gehuisvest en dat geschiedde dan onder de meest 
crbarmelijke omstandigheden. 
In geschriften van voormannen van de socialistische beweging zijn 
daarover vele bijzonderheden en fundamenteel-theoretische uiteen
zettingen te vinden, zoals bijvoorbeeld in 'De toestand van de arbei-

') D~z~ tekst is gebaseerd op een voordracht, welke door W. van het Schip op 
) maart werd gehouden voor studenten van de Hoge School in Wageningen. 61 
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dersklasse in Engeland' en 'Het woningvraagstuk' van Fr. Engels. Met 
betrekking tot de toestand in Nederland vindt men schrijnende 
gegevens over de huisvesting van de Nederlandse arbeiders aan het 
eind van de ll)c en het begin van de 20e eeuw in het boek 'Kapitaal 
en Arbeid' van Hcnriëtte Roland Holst. 

Samenballing in grote steden 

De enorme samenballing van het proletariaat in grote steden en 
industriële centra had niet alleen tot gevolg, dat de woonellende 
catastrofale vormen aannam, maar leidde er eveneens toe, dat de 
exploitatie van woningen een bestanddeel werd van de kapitalistische 
maatschappij. De bouw van woningen voor loonarbeiders en de 
exploitatie daarvan werd een zeer winstgevende zaak. 
Op kwaliteit en woongenot werd daarbij niet gelet en zoals ook u 
bekend zal zijn, heeft elke industriestad nog de restanten van die 
tijd. De kelderwoningen mogen dan tot het verleden behoren, maar 
de trieste, rug-aan-rug getrokken woningen e.d. staan nog bij tien
duizenden in de negentiende eeuwse arbeiderswijken. 
Een verschijnsel, dat daarbij opvalt, is dat een deel van de kapitalisten 
via investeringen in de zogenaamde Kasunies tot de exploitatie van 
de woningen overging. Het ging hierbij dus om kapitaalbezitters, die 
hun geld niet in industriële, aan de produktie deelnemende 
bedrijven belegden, maar die via huizenexploitatie rentabiliteit voor 
dat geld zochten. 
Het is mijns inziens noodzakelijk ook enkele opmerkingen te maken 
over de vcrhouding huurder en huizenbezitter. Ik wil daar niet al te 
diep op ingaan, maar wel vaststellen, dat het onjuist is om die ver
houdingen gelijk te stellen aan die van loonarbeider en kapitalist. 
De huur wordt betaald uit hetgeen de arbeider uit de verkoop van 
zijn arbeidskracht aan de kapitalist heeft ontvangen. De huur moet 
worden beschouwd als een deel van de kosten van het levensonder
houd van de arbeider. 
In vcrgelijking tot de huizenbouw van omstreeks de eeuwwisseling 
zijn verbeteringen afgedwongen door het optreden van de arbeiders, 
maar gedeeltelijk ook omdat sommige ondernemers het belang van 
een redelijke behuizing van de bij hen werkende arbeiders erkenden. 
Voor die ondernemers lagen er geen humanitaire overwegingen ten 
grondslag aan het feit, dat zij hier en daar redelijke huizen begonnen 
te bouwen tegen niet al te onredelijke huren. Zij wilden redelijke 
woningen, omdat zij fysiek bruikbare, gezonde, arbeiders wilden en 
omdat zij de arbeider via zijn woning aan hun bedrijf wilden binden. 
Bovendien hoopten zij, dat een redelijke huur de loonkosten zou 
drukken, omdat de huurprijs voor de arbeider niet een directe 
aanleiding zou zijn voor het stellen van looneisen. 
Het behoeft geen betoog, dat het hier slechts om een verhoudings
gewijs klein percentage van de woningvoorziening ging. 
Hoe dan ook, het bleef voor alle werkende mensen noodzakelijk hun 
eisen ten aanzien van de woningbouw en het woongenot te stellen. 

62 Aan de hand van de geschiedenis wil ik vaststellen, dat strijd voor 
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goede, betaalbare woningen een deel vormt van de strijd van de 
arbeiders en alle werkende mensen tegen de uitbuiting en voor de 
ontwikkeling van de arbeidersklasse naar een hoger niveau. 

Woningbouwverenigingen 

Aparte aandacht verdienen in die strijd naar mijn mening dan ook de 
woningbouwverenigingen. De eerste woningbouwverenigingen werden 
opgericht omstreeks 1900 en wel naar het Engelse voorbeeld van 
Rochdale. Zij vonden hun oorsprong in de arbeidersbeweging en 
stelden zich ten doel om voornamelijk door middel van eigen 
financiering beschikking te krijgen over woningbezit en dat dan, 
zonder winstbejag, tegen redelijke prijs te verschaffen. Op die manier 
moest een goede woning betaal baar binnen bereik van de arbeiders 
komen en kon een barrière worden opgeworpen tegen de gewetenloze 
particuliere woningexploitanten. 
Men kan zeggen, dat de woningbouwverenigingen veel nuttig· werk 
hebben verricht; in mei 1940 bezaten zij ongeveer tien procent van 
alle woningen. 
Voor zover socialisten de initiatiefnemers waren, stond hen vaak het 
ideaal voor ogen, dat met de bouw van zulke, woningen niet alleen 
één der uitwassen van het kapitalisme, maar ook het kapitalisme zelf 
werd bestreden. 
Politiek gezien lag het initiatief tot de vorming van de woningbouw
verenigingen op hetzelfde niveau als de vorming van verbruikers
coöperaties tegen onder meer de gedwongen winkelnering e.d. of 
zelfs de vorming van produktiecoöperaties, waarmee werd gepoogd de 
macht van de alleen op winst beluste kapitalistische producenten te 
breken. Oprichting van woningbouwverenigingen en vorming van 
coöperaties geschiedden ongeveer in dezelfde periode. De tijd heeft 
inmiddels wel bewezen, zo meen ik te kunnen opmerken, d<<t 
daardoor misschien wat aan de scherpste kanten van het kapitalisme 
werd bijgeslepen, al is dat uiteraard ook maar een relatieve zaak, maar 
dat het wezen van het kapitalisme niet werd aangetast. 
Onder druk van de arbeidersbeweging, maar ook uit vrees bij de 
heersende machten voor het ontstaan van epidernies onder de opeen
gepakte arbeidersgezinnen, waar als regel in de woning elke sanitaire 
voorziening ontbrak, kwam in 1901 de Woningwet tot stand. 
Deze wet stelde een aantal eisen, waaraan een te bouwen woning 
moest voldoen en zij opende enkele mogelijkheden voor de bouw van 
volkswoningen met enige hulp van de overheid. 
Maar de oorspronkelijke tekst en toelichting op de Wet kenden ook 
de restrictie, dat de huren van zulke woningen vergelijkbaar moesten 
blijven met die van particuliere woningen. 
Ik zou hierbij trouwens op nog een aspect van de vooroorlogse 
situatie willen wijzen. Er wordt met een verwijzing naar de leegstand 
van vóór 1940 nogal eens gesteld, dat er in die jaren geen woning
nood zou hebben bestaan. Niets is echter minder waar; zulke 
beweringen zijn in strijd met de feiten. 
Vele arbeiders, en zeker de langdurig werklozen onder hen, waren 63 
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gedwongen in hun slechte woningen te blijven 'hokken' tegen een 
huur van /1,50 tot /2,- per week. Zij konden de huur van een 
betere woning, die toen zo een /6,50 tot /7,50 bedroeg, niet op
brengen. 
Als gevolg van de toen heersende economische situatie, met vele 
werklozen en langdurige economische crisis, konden ook vele jonge 
mensen niet trouwen of zagen zich ook genoodzaakt te gaan inwonen 
bij hun ouders. 
Om het nog eens duidelijk te zeggen: ook toen bleef de wonmg
nood, ondanks de vele bordjes 'woning te huur', bestaan voor de 
mensen met lagere inkomens. 

Volkshuisvesting in de eerste na-oorlogse jaren 

Sinds 194 5 is het volkshuisvestingsbeleid - heel anders dan voor 
1940 - beheerst en geleid door de overheid. Met name geldt dit 
voor de woningbouwproduktie. 
Er werd in de eerste na-oorlogse jaren niet gesproken over een 
minister voor de volkshuisvesting, want die was er toen nog niet, 
111aar over een minister van wederopbouw. De titel ligt nogal voor de 
hand, gezien de noodzaak van het herstel van de oorlogsschade. In 
het gehele land waren vernielingen aangericht en de woonwijken 
waren daarvoor niet gespaard gebleven. 
De overheid werd de voornaamste kapitaalverschaffer voor de woning
bouw, waarbij dit kapitaal werd verkregen uit de belasting
opbrengsten. De overheid kon op deze wijze bovendien regulerend 
optreden in de kapitaalmarkt, maar verleende daarbij voorrang aan 
de behoefte van de grote ondernemingen. 
In de eerste na-oorlogse jaren was de overheid er direct al op uit, om 
de ondernemers te gerieven en in staat te stellen hoge winsten te 
maken. Dit geschiedde onder andere door de uit te betalen loonsom 
aan de lage kant te houden en in industriële ondernemers bij te 
springen door het instellen van een huurstop en subsidies op de 
eerste kosten van levensonderhoud. 
Het gevolg van de huurstoppolitiek tot het jaar 1950 was, dat er in 
die jaren geen belangstelling bij de particuliere geldgevers bestond 
voor de woningbouw; investeringen in bedrijven leverde een aanzien
lijk hogere rente (winst) op. 
Toen de eerste periode van herstel van oorlogsschade achter de rug 
was, bleef het volkshuisvestingsbeleid een zaak van de overheid en 
men kan zich afvragen, en ik wil dit hier ook doen, waarom? 
Waarom werd niet teruggekeerd naar de vooroorlogse situatie, waarin 
voornamelijk op particulier initiatief werd gebouwd en slechts een 
klein deel van de woningbouwproduktie in handen lag van de 
woningbouwverenigingen? Dat had tot de mogelijkheden behoord en 
het is in sommige landen - met name in Engeland - ook gebeurd. 
Het gevolg van een terugkeer naar vooroorlogse verhoudingen zou 
zijn geweest: een zeer snelle stijging van het huurpeil, dat wil met 
andere woorden zeggen een snelle stijging van de kosten van het 

64 levensonderhoud. 



r•--~n. ...................................................... ... 

En juist dat laatste - zo'n snelle St!Jgmg van de kosten van het 
levensonderhoud als gevolg van de huuroploop - werd niet in het 
belang van de grote, doorslaggevende industriëlen geacht. 
Ging het in de eerste na-oorlogse jaren - zeg maar tot 1950 - om, 
zoals het wordt genoemd, 'de periode van het economisch herstel', in 
de periode daarna begon zich in ons land de overgang te voltrekken 
van een agrarisch tot een industrieel hoog-ontwikkeld land. 
In het kader van die ontwikkeling moeten dan ook zowel de woning
bouw- en de huurpolitiek, als de loonpolitiek worden geplaatst. De 
grote concerns verlangen lage loonkosten. 
Daarbij komt het feit, dat de particuliere belegger geen winst zag in 
de investering van zijn geld in de woningbouw, zolang daar als 
gevolg van de huurstop 'vraag en aanbod' waren uitgeschakeld en 
investeringen in de industrie veel lucratiever waren. 
In dit verband een enkel woord over de zogenaamde huurrondes, die 
een rol in dit geheel hebben vervuld. 
De eerste huurronden, die voor de mensen een verhoging van hun 
huren betekenden, droegen het karakter van een compromis. Het 
doel was om de particuliere belegger, door opdrijving van de huren, 
weer in de bouw te interesseren en tegelijkertijd door het instellen 
van compensatie in de loonsector, zoals bij de eerste huurronden 
geschiedde, loonstrijd te matigen. 
Het feit, dat de overheid voornaamste kapitaalverschaffer was, leidde 
ertoe, dat de woningbouw geschiedde aan de hand van wat er 
overbleef na het doen van andere uitgaven. 
De woningbouwprogramma's waren dan ook gebaseerd op het 
beschikbare kapitaal en niet op de sociale behoeften. Bij deze 
woningbouwprogramma's werden daardoor een aantal belangrijke 
aspecten en gegevens buiten beschouwing gelaten, zoals: 

het vcrval van honderdduizenden woningen 
het feit, dat grote delen van het oude bestand niet meer als ge
zinswoning werden geaccepteerd (de mensen stelden terecht hun 
eisen ten aanzien van het leefmilieu hoger) 
de snel stijgende behoefte aan woonruimte voor jonge mensen 
de noodzaak grote aantallen woningen te bouwen - of te ver
bouwen - geschikt voor het groeiend aantal bejaarden. 

Bij het opstellen van bouwprogramma's werd voornamelijk uitgegaan 
van het blinde getal en de verlangens, die de mensen ten aanzien van 
de woning op zich en aan de woonomgeving hadden, waren lange 
tijd in het geheel niet in die programma's verwerkt. 
Ook de mogelijkheden om delen van het oude woningbestand aan te 
passen aan de eisen van deze tijd, met behoud van bestaande 
waarden van de woonomgeving of met verbetering daarvan, zijn pas 
in de laatste jaren, onder druk van de mensen zelf, tot punten van 
bespreking geworden. 
Het resultaat van het na-oorlogse woningbeleid overziende, is het 
duidelijk, dat de in alle toonaarden herhaalde prognosen over 'het 
einde van de woningnood' niet werden bewaarheid. Net als rond de 
eeuwwisseling is er de woningnood voor de mensen met lage 
inkomens. 65 
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Er is daarom sprake van een falend woningbeleid, waarbij ik nu 
verder ook nog een aantal opmerkingen wil maken bij de situatie van 
de laatste zeven of acht jaar. 

De kwalijke rol van Schut 

Wij zijn namelijk getuige van een snelle verandering in de situatie op 
het gebied van de woningbouw. Er wordt nu gepropageerd, dat aan 
de overheidsbemoeienissen zo spoedig mogelijk een eind moet komen 
en dat exploitatie en produktie voornamelijk in handen van 
particulieren moeten worden gelegd. Volgens deze opvatting, die 
onder druk van kapitaalbeleggers wordt gepropageerd, moeten prijs 
en produktie opnieuw door vraag en aanbod worden geregeld. 
De rechtse regeringen begonnen constant met maatregelen om dit 
doel te vetwezenlijken. Vooral ex-minister Schut heeft een grote inzet 
gegeven tot het herstel van de oude, voor-oorlogse toestand. Hij ging 
er daarbij vanuit, dat de huur gelijk moest zijn aan de kostprijshuur, 
gebaseerd op de marktrente. Daarom maakte hij het verschil in 
rente-peil op kapitaal voor de volkswoningbouw en op dat voor de 
particuliere woningbouw ongedaan. 
Het is u natuurlijk bekend, dat de volkswoningbouw- de bouw van 
de woningwetwoningen zoals we dat in het algemeen noemen 
door het rijk gesubsidieerd wordt uit de opbrengst van de 
belastingen. En even bekend is het, dat de particuliere bouw de 
financiering moet verzorgen via de kapitaalmarkt tegen marktrente. 
Toen Schut het verschil in rentepeil ongedaan maakte, betekende dat 
voor de woningbouw een sprong van vier naar zeven procent, hetgeen 
van grote invloed is gebleken. 
De kostprijshuur, die Schut in eerste instantie wilde bereiken, 
bedroeg 9 procent van de stichtingskosten per jaar - een percentage, 
dat trouwens alweer is verhoogd tot 11,9 procent. 
Het gevolg van deze maatregelen is geweest, dat het aantal te 
bouwen woningwetwoningen van jaar tot jaar is verminderd, terwijl 
woningen gebouwd in de particuliere sector (premiebouw) dezelfde 
aanvangssubsidie ontvangen als de woningwetwoning. 
Ik wil daarbij nog wijzen op een aantal andere maatregelen, die van 
overheidswege zijn genomen om 'prijs en produktie' opnieuw door 
vraag en aanbod te laten regelen. 
De lange reeks van huurverhogingen speelt daarbij een grote rol. 
Vanaf 1950 beloopt het percentage van huurverhogingen tezamen zo 
een 500 procent en het doel was om de woning weer tot een aan
trekkelijk project te maken voor de particuliere belegger. De huur
harmonisatie moest de inflatieverschillen tussen de huren van oude 
en nieuwe woningen ongedaan maken. 
De huurliberalisatie, in grote delen van ons land een feit, betekent 
niet alleen het vrijlaten van de huurprijs, maar ook het einde van de 
woningdistributie en herstel van produktie naar de markt. 
Het leidt ertoe, dat er bij nadrukkelijk aan te wijzen woningnood, 
tegelijkertijd sprake is van leegstaande woningen. 

66 Dat dit door de rechtse regeringen en het particulier huizenkapitaal 
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op gang gezette proces niet die voortgang heeft als was bedoeld, 
komt door het massale optreden van de mensen voor de bouw van 
betaalbare woningen, tegen de huurverhogingen en voor een beter 
onderhoud. 
Dit massaal optreden vindt zijn weerslag in de standpunten van een 
zeer groot aantal woningbouwverenigingen, de Nationale Woning
raad, het NVV en verschillende politieke partijen, waarin de sociale 
functie van de woning steeds meer voorop wordt gesteld. 
Het massale karakter van dit optreden kon niet worden ingedamd al 
werden daartoe pogingen gedaan. Er werd overgegaan tot het toe
kennen van een individuele huursubsidie voor lagere inkomens, die 
tegelijkertijd was gericht op vrije marktverhoudingen. 

Het doel van deze huursubsidie, die niet langer loopt dan tien jaar 
en waarbij de huurder steeds minder krijgt, was om wat ruimte te 
scheppen door het inkomen aan te passen aan de huur of door de 
huurder een andere woning te laten zoeken, meer in overeenstem
ming met zijn inkomen. Er werden daarbij ook allerlei filosofieën 
gelanceerd over de verhouding tussen huur en inkomen. Eén van die 
filosofieën was, dat iedereen tenminste 17 procent van zijn belastbaar 
inkomen zou dienen te besteden aan huur. Ik wil er daarbij op 
wijzen, dat er sprake is van belastbaar gezinsinkomen, dat wil zeggen 
met inbegrip van vakantiegeld, het inkomen van de werkende vrouw 
en zelfs voor een deel van de werkende kinderen. 
Het is dus in wezen een opvatting, die nergens op steunt' In het 
proces van terugkeer naar oude, voor-oorlogse verhoudingen, was een 
bijzondere plaats ingeruimd voor de woningbouwverenigingen en 
-stichtingen, die hun woningbezit hadden zien groeien tot ongeveer 
25 procent van het totaal. 

In plaats van hen als een rem overeind te houden tegen de particu
liere ex ploiratie, als een rem op de winsthonger van de particuliere 
huisbaas, wilden de rechtse regeerders hen dwingen op te treden als 
aantrekkers voor de particuliere exploitatie, als koplopers bij het 
doorvoeren van de verhoging van het huurpeil. 
De aan hen toebedachte rol werd het duidelijkst tot uitdrukking ge
bracht in de Memorie van Toelichting bij de wet, die de huur
harmonisatie moest invoeren en waarbij de minister ervan uitging, 
dat het 'goede voorbeeld' van de woningbouwverenigingen spoedig 
zou worden gevolgd door de particuliere huisbazen. 
Zo een terugkeer naar oude verhoudingen wijzen wij af, want dat is 
het doel van de huurliberalisatie en alle maatregelen tot het opjagen 
van de huren. Op eigentijds niveau zou het betekenen, dat de 
mensen met lagere inkomens in de slechtere woningen moeten 
blijven of er zelfs naar terugkeren en dat de mensen met hogere 
inkomens in de betere woningen zouden verblijven. Nu gebeurt het 
in de praktijk toch al vaak. Een alleenstaande, die het zich kan 
permitteren, kan immers nu al vrijelijk een 5- à 6-kamerwoning tegen 
700 gulden per maand huren en er ook nog een tweede woning op 
na houden, terwijl een gezin met kinderen met een veel lager 
inkomen onder moeilijke en kommervolle omstandigheden vaak met 
een 2-kamerwoning moet volstaan. Wij hebben er geen enkele 67 



behoefte aan een ontwikkeling verder in deze richting te stimuleren. 
Integendeel! 

Oplossingen en bestaand bestel 

Tot slot van mijn uiteenzetting zou ik nu wat nader willen ingaan op 
de vraag welke oplossingen wij nastreven op dit moment, dat wil 
zeggen binnen het thans nog bestaande kapitalistische bestel. 
We maken ons daarbij geen illusies, dat verbeteringen zonder strijd 
tot stand zouden komen. Integendeel! 
Allereerst moet er méér klaarheid komen over de kostprijs van een 
woning. Het is een leugen, dat een woning noodzakelijk zo duur is, 
als zij is. 
In de stichtingskosten zitten tal van posten, die daar niet thuis horen. 
Ik zou er een aantal willen noemen: 
a) De kwestie van de winstfactor. Volgens de gegevens van het CBS 
maakt de bouwnijverheid een rendement (winst) van 23 tot 30 pct. 
b) Op elke nieuw te bouwen, maar ook te verbouwen woning wordt 
een belasting geheven van 16 pct. (BTW). 
c) In de kostprijs van de woning worden grondaanlegkosten opge
nomen van /8.000,~ tot aan f 15.000,~. 
Deze drie elementen vormen bijna de helft van de stichtingskosten 
en zoals ook u bekend, zijn deze stichtingskosten bepalend voor de 
kostprijshuur. 
Naast deze drie elementen, wil ik er nog op wijzen, dat de overheid 
op het kapitaal dat zij verschaft voor de woningwetbouw een rente 
berekent van heden 8 pct. En het is misschien wel interessant om te 
weten, dat de opbrengst van de BTW op woningbouw en de rente op 
het uitgeleende kapitaal voor woningwetbouw tezamen meer bedraagt 
dan alle door de overheid aan de woningbouw gegeven subsidies. 
Het zijn deze kosten, die de nieuwbouw kunstmatig duur maken en 
die dan vervolgens dienen als basis voor de huurharmonisatie voor het 
opdrijven van oude huren. Dit geschiedt tot groot winstgenoegen van 
de particuliere huizenexploitant van dat oude huizenbezit, omdat hij 
gaandeweg voor een woning, die 40 jaar geleden 3000 gulden aan 
bouwkosten deed, nu een huur ontvangt alsof de woning 20 à 25.000 
gulden heeft gekost. 
Ik wil u nu uiteenzetten, waar naar mijn mening een oplossing zou 
moeten worden gevonden en wat de uitgangspunten zouden moeten 
zijn. Ik wil daarbij opmerken zelf vanaf 1945 op het standpunt te 
staan van de vorming van overheidsbouwbedrijven, maar me nu met 
anderen te kunnen vinden in het pleidooi voor het stichten van ge
meenschapsbouwbedrijven. 
Wat systematisch dan de volgende uitgangspunten dienen te zijn: 
Ten eerste: de woning, vooral voor de laagstbetaalden, dient te 
worden erkend als een levensbehoefte van de eerste orde. 
Ten tweede: de exploitatie van de woningen dient te worden gelegd 
in handen van de gemeenschap of gemeenschapsbedrijven. Er is wat 
dit laatste betreft herhaaldelijk gepleit voor gemeenschapsbedrijven 
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overheid, in casu gemeente en provincie. Nu wordt de produktie 
beheerst door de reuzen in de bouw en wel de betonmaatschappijen. 
Ten derde: Produktie van nieuwe woningen en herstel van oude 
woningen dienen plaats te vinden tegen aanzienlijk lagere prijs door 
de hiervoor genoemde prijsbepalende elementen aanzienlijk te 
verlagen. 
Het zal u duidelijk zijn, dat de door mij ontvouwde ideeën een 
totaal andere aanpak van het woningvraagstuk noodzakelijk maken 
dan het gemorrel in de marge, dat tot op heden gebeurt. Bij dit 
gemorrel dreigt immers stap voor stap de woning weer geheel en uit
sluitend te worden gemaakt tot een louter economisch object, 
waaraan zoveel mogelijk moet worden verdiend. Ik meen, dat het 
dringend gewenst is zo een gang van zaken tegen te gaan en door de 
inspanning van alle democratische krachten een ontwikkeling te be
werkstelligen, die de woningbouw de plaats geeft, die haar sociaal 
gezien toekomt. 

W. VAN HET SCHIP 
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Geen amputatie van de 
gezondheidszorg 

Het bezuinigingsspook waart al enige tijd rond om het mes te zetten 
in de gezondheidszorg. 
De huidige KVP-staatssecretaris van gezondheid, Hendriks, blijkt 
daarbij op dezelfde voet voort te gaan als zijn uiterst rechtse voor
gangers in de regeringen Biesheuvel en De Jong. Het is echter ontoe
laatbaar en onaanvaardbaar, dat zal worden afgedongen op de 
medische voorzieningen, een sociale verworvenheid, die in de strijd 
van de arbeidersbeweging altijd een voorname rol heeft gespeeld en 
voor de uitbouw en verbetering waarvan altijd is opgekomen. 
De aanvallen op de medische voorzieningen zijn reeds enkele jaren 
geleden ingezet, toen door ex-minister Veringa (uit het kabinet-De 
Jong) werd begonnen met het instellen van wachtlijsten op medische 
faculteiten. Sindsdien is er sprake van een reeks van bezuinigingen, 
die het karakter krijgt van een amputatie van de gezondheidszorg. 
In 1972 stelde ex-minister De Brauw (uit het kabinet-Biesheuvel) de 
numerus-fixus in voor de medische faculteit, hetgeen de opleidings
mogelijkheid nog verder beperkte. Een andere loot van de rechtse 
Biesheuvel-stam, ex-minister Stuyt, kondigde in datzelfde jaar een 
bouwtemporisering aan voor ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Er 
werd toen ook een subsidievermindering van 5 miljoen gulden voor
gesteld voor de gezondheidszorg in het algemeen, terwijl bij de 
medische opvoedkundige bureaus, de gezondheidscentra en de 
sociaal-psychiatrische diensten werd beknibbeld op subsidie. 
Een personeelsstop voor gezinszorg en voor academische ziekenhuizen 
geldt nu al ruim rwee jaar. 
Het proces van beknotting van de gezondheidszorg wordt tot op de 
dag van vandaag voortgezet, waarbij staatssecretaris Hendriks, 
ressorterend onder de eindverantwoordelijkheid van PvdA-minister 
Vorrink, zich gedraagt als of de rechtse politiek van vorige regeringen 
niet in sterke mate is afgewezen en alsof het niet de conservatieve en 
confessionele partijen zijn geweest, die in 1972 een verkiezingsneder
laag hebben geleden. 
De aanvallen, die er nu vanuit rechts-confessionele zijde worden 
gedaan op de gezondheidszorg, zijn niet anders dan een geweldige 
aanmatiging. Het uitgedachte en uitgevoerde bezuinigingsprogram is 
een ontkrachting van datgene wat een progressieve regering zou 
behoren te doen. Het is toch duidelijk, dat geld voor ziektepreventie 
en ziekenverzorging een vanzelfsprekendheid behoort te zijn en dat 
het - vanuit dit oogpunt bezien - niet aangaat te beknibbelen met 
het argument, dat de gezondheidszorg 'te duur' zou zijn geworden. 
Gezondheidszorg kan nooit te duur zijn, voor volksgezondheid moet 
het beste nog niet goed genoeg zijn; dàt behoort het uitgangspunt te 
zijn van een progressief beleid. 
De lijn, die ten aanzien van de gezondheidszorg uitgestippeld dient 
te worden, moet resulteren in uitbreiding van het terrein waarop de 
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kwaliteit, waarbij de kosten geen doorslaggevende factor mógen zijn. 
Staatssecretaris Hendriks doet met zijn begroting van 5 50 miljoen 
gulden, alsof hem een rib uit het eigen lijf wordt gehaald. Het is 
echter slechts een schijntje van het totale bedrag, dat aan gezond
heidszorg wordt besteed en dat nota bene door de memen zelf moet 
worden opf!.ebracht. Het overgrote deel van de bestedingen in de 
gezondheidszorg komt immers niet van staatswege, maar wordt 
gehaald uit de gezinsinkomens in de vorm van zeer hoge zieken
fondspremies en premies voor ziektekostenverzekeringen. 
Als er dan al filosofieën over de gezondheidszorg moeten worden 
opgezet, dan rijst toch wel in de eerste plaats de vraag of het juist is 
dat degenen die gebruik maken van deze gezondheidszorg via 
premies zélf de kosten moeten opbrengen - de belastingen, die ze 
moeten betalen zijn toch al zeer hoog en zouden voor betere doel
einden, dan defensie (waar ze nu heengaan) kunnen worden 
gebruikt. 

Waarom gezondheidszorg meer geld vereist 

De kreet dat de gezondheidszorg te duur is geworden, is van onder
nemerszijde - waar men weigert de lonen te verhogen - de wereld 
ingestuurd, omdat alles wat uitgegeven wordt aan ziekenfondspremies 
en dergelijke, het besteedbaar inkomen van de mensen verlaagt. Voor 
een ondernemer is het zaak de gezondheidszorg dusdanig te laten 
functioneren dat de arbeidskracht in stand wordt gehouden, maar dat 
daarmee zo weinig mogelijk kapitaal van de vrije markt verdwijnt. 
De 'consumenten' van de gezondheidszorg ervaren dat de premies 
snel stijgen en een steeds groter gedeelte van het gezinsbudget 
opeisen. Maar zij ervaren ook dat de gezondheidszorg nog te beperkt 
is. Er zijn legio kwalen en aandoeningen, waarvan de patiënt niet 
weet tot wie hij zich wenden moet, bijvoorbeeld psycho-sociale 
spanningen die ontstaan door een slecht woon-, leef- en werk
klimaat. 
Staatssecretaris Hendriks doet vol ijver mee aan de pogingen de 
mensen ervan te overtuigen dat het zo niet langer kan, omdat de 
kosten te snel stijgen; hij neemt daarbij maatregelen die kosten
beteugeling moeten brengen, maar die de kwaliteit van de gezond
heidszorg verminderen. Hij gaat daarbij geheel voorbij aan de kosten
opslokkers die beteugeld kunnen worden zonder de kwaliteit van de 
gezondheidszorg aan te tasten, nl. de farmaceutische industrie, de 
medische apparatenindustrie, en de bouw- en financieringsmaat
schappijen. 
De gezondheidszorg is inderdaad meer geld gaan vereisen, en wel om 
de volgende redenen: 
1) de medisch-technische ontwikkelingen zijn van dien aard, dat de 
gezondheidszorg het huidige peil heeft bereikt, en normaal 
gesproken dit peil nog zou kunnen verhogen. Staatssecretaris 
Hendriks zegt hierover het volgende: 'Het evenwicht in de gezond
heidszorg dreigde ernstig verstoord te raken, mede ten gevolge van het 
feit dat de bewonderenswaardige aanwinsten op het gebied van 
wetenschap en techniek steeds grotere mogelijkheden openden om de 71 
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medische kennis en kunde ten goede te doen komen aan de 
behandeling vap nieuwe en gecompliceerde ziektegevallen, die voor
heen hopeloos leken.' 1) 
Als een man, die dit erkent, vervolgens tot de conclusie komt dat het 
allemaal maar minder moet met de gezondheidszorg, en die zich dan 
keert tegen de aanwinsten, hebben wij er niet veel moeite mee hem 
als volksgezondheidsvijand nr. 1 aan te merken. 
2) de medische consumptie is gestegen. Dit vindt zijn oorzaak in o.a. 
de vergrijzing van de bevolking en de toename van het aantal 
chronische ziekten. 
Een zeer belangrijk deel tot het stijgen van de medische consumptie 
is terug te voeren op het 'sterk ziekmakende sociale milieu waarin de 
tegenwoordige mens moet leven' zoals de conclusie luidt van het 
onderzoek dat de medisch-socioloog dr. Aakster onlangs heeft 
verricht. Hij toont daarin aan, dat 50 pct. van de Nederlandse be
volking lijdt aan stress, d.w.z. psychische en sociale spanningen. Hij 
heeft geconstateerd dat lichamelijke en geestelijke overmatige ver
moeienis voorkomt bij 3 7 pct. van de Nederlandse mannen en 59 pct. 
van de Nederlandse vrouwen tussen de 25 en de 65 jaar. 2) De 
veronderstelling van velen, op grond van hun dagelijkse ervaring, is 
hiermee dus door een wetenschappelijk onderzoek gestaafd. 
Uit het proefschrift van de platte landsarts dr. Alloys E. N. de Vries 
blijkt, dat ook het leven op het platteland niet meer eenvoudig is. In 
zijn onderzoeksgebied Loon op Zand en De Moer heeft 
1 op de 7 gezinnen arbeidsproblemen; 
1 op de 10 gezinnen woningproblemen; 
1 op de 13 gezinnen financiële zorgen, waarvan eenzevende deel zeer 
ernstige; 
1 op de 12 gezinnen leeft met gestoorde gezinsleden, die voor de 
helft zeer ernstig gestoorde patiënten zijn; 
1 op de 50 gezinnen alcoholproblemen, waarvan tweederde zeer 
ernstig. 
Staatssecretaris Hendriks begrijpt maar niet hoe mensen kunnen vol
harden in slechte leefgewoonten zoals bijvoorbeeld het roken. Hij wil 
dan ook komen tot ingrijpende veranderingen in het menselijke 
denken en gedrag, maar aan de oorzaken van een en ander gaat hij 
voor het gemak maar voorbij. 1) 
Een man als dr. B. Honhoff, adviserend geneeskundige van de 
Twentse ziekenfondsen en adviseur van de farmaceutische ver
strekkingen van de Ned. Unie van Ziekenfondsen, komt zelfs tot de 
volgende bijna ludieke denkbeelden. Hij zegt: 'De mensen laten 
zich opjagen door allerlei spanningen. En dan maar naar de dokter 
lopen, hup een pilletje, libriumpje, valiumpje. De mensen slapen te 
weinig, gaan te laat naat bed, zetten de t.v. te laat uit. Dat hoeft 
toch niet,' zegt hij, en heft vermanend de vinger: 'vergeet niet dat 
het om uw gezondheid gaat. Vermijdt opwindingen na 21.00 uur, 
maak niet zoveel ruzie in het huwelijk' 3), hiermee de illusie 
wekkend dat de mensen voor hun lol aan psychische stress lijden. Het 
IPSO-rapport Moderne uitbuiting, pJychz~rche overbe!aJting, Jtijgend 
ziekteverzuim' weet wèl duidelijk aan te tonen waar de knelpunten 
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steeds geraffineerdere methode om produktiestijging te verkrijgen; in 
continu-arbeid, die enkel nodig is ter verhoging van de winst van het 
bedrijf; steeds onpersoonlijker arbeidsverhoudingen; de toenemende 
vervreemding van de mens t.o.v. zijn arbeid; slechte woonomstandig
heden en noem maar op. 

De loop naar de dokter 

De suggestie wordt vaak gewekt, dat de 'mensen te snel naat de 
dokter lopen'. De staatssecretaris doet daarin mee en zegt bijvoor
beeld, dat hij in de tijd toen hij nog directeur was van het zieken
fonds te Tilburg, tot de conclusie kwam dat de kosten de mensen 
niet zouden interesseren. 4) Hij schermt zo met wat filosofieën en 
beweert zelfs, dat de mensen alleen via een röntgen-foto te over
tuigen zouden zijn geweest, dat 'die steek' niets te maken heeft met 
een vreselijke ziekte aan hun hart. En hij merkt op: 'Mensen moeten 
jullie voor dat soort flauwekul je huisarts lastig vallen?' 4) 
Tal van onderzoekingen tonen echter juist aan, dat de mensen eerder 
te laat en te weinig naar de dokter gaan. (Rapport ziekenfondsraad, 
Onderzoek naar kostenstijging '48- '60, 1967). 
Uiteraard zijn tal van aspecten van de gezondheidszorg - ook in 
andere landen - volop in discussie en worden vaak uiteenlopende 
suggesties gehoord om tot oplossingen te geraken. 
De vraag waarop Hendriks zich eigenlijk baseert met zijn verklaringen 
over kostenstijgingen, zijn uitlatingen over patiënt en huisarts, wordt 
geenszins beantwoord door de Nederlandse situatie te vergelijken met 
die van bijvoorbeeld West-Duitsland en de Verenigde Staten. Men 
ziet daar namelijk dezelfde kostenontwikkeling. Uit landen, waar de 
gezondheidszorg is genationaliseerd, zoals Engeland en Zweden, 
wordt ook geen 'goedkoper' gezondheidszorg gemeld. 
Een delegatie van de Tweede Kamer bracht aan Zweden op 3 juni 
197 3 een bezoek. Er werden zeker schaduwzijden geconstateerd: 
Alle artsen zijn daar in staatsdienst. Zij maken een 40 tot 42-urige 
werkweek. Er zijn echter te weinig specialisten, zodat lange wacht
lijsten voor verschillende specialismen zijn ontstaan. De artsen ver
wijzen de verantwoordelijkheid hiervoor naar de bestuurlijke organen. 
De relatie patiënt-arts laat volgens het rapport van de delegatie te 
wensen over. De huisarts bestaat zowat niet meer. De mensen gaan 
naar grote poliklinieken, waarin ze zelf hun weg moeten zoeken en 
waar ze maar moeten afwachten welke arts hun gaat behandelen. Er 
bestaat geen vrije artsenkeuze, waardoor moeilijker een vertrouwens
band ontstaat. 
Hieruit zou men kunnen concluderen dat er grote moeilijkheden 
kunnen ontstaan wanneer zulke maatregelen geforceerd worden 
ingevoerd. Het is dan ook eenzijdig als bepaalde kringen van het ver
plicht stellen van 'artsen in dienstverband' alle heil verwachten. Ten 
eerste gaat deze veronderstelling uit van een malafide beroeps
opvatting van artsen: zij zouden mensen tegen hun belang op een 
wijze behandelen die hen het meeste geld in het laatje brengt; ten 
tweede kan 'dwang' tot in dienst treding nooit tot een positief 7 3 



resultaat leiden. Het kan nl. de beroepsbevrediging, die nodig is voor 
het uitoefenen van élk beroep, niet ten goede komen; ten derde 
leidt de eis tot het aan banden leggen van artseninkomens door het 
dienstverband verplicht te stellen, de aandacht af van de werkelijke 
winstmakers in de gezondheidszorg, de reeds genoemde industrieën 
en bouw- en financieringsmaatschappijen en dient tot loondruk in de 
gezondheidszorg. 
Met nadruk willen wij erop wijzen dat er tegenwoordig een kunst
matige en niet reële, en ook niet te staven tegenstelling gecreëerd 
wordt tussen de motivatie voor de beroepskeuze van de arts en het 
dienen van de arts van de belangen van de patiënt. 
Dr. A. E. Leuftink, voorzitter van de Koninklijke Ned. Mij ter be
vordering van de Geneeskunst (KNMG) merkt in dit verband op, dat 
'de vrije beroepsuitoefening en vrij ondernemersschap niet aan elkaar 
gebonden zijn. Vrije beroepsuitoefening geldt evenzeer voor elke am 
in dienstverband. Deze is onmisbaar voor de arbeidsvreugde van de 
arts. En deze arbeidsvreugde van de arts is van levensbelang voor de 
patiënt.' 5) 
Er is de laatste tijd veel verontwaardiging ontstaan over de financiële 
excessen bij de honoraria en berekeningen van enkele specialisten. 
Deze verontwaardiging ontstond terecht. Maar bepaalde persmedia 
gebruiken dergelijke voorvallen om te suggereren dat alle specialisten, 
of althans een overgroot deel van hen, zo te werk zou gaan. Een 
redenering die door rechtse en pseudo-progressieve kringen in dank 
wordt afgenomen, omdat hierdoor de gelegenheid ontstaat de 
werkelijke kapitalisten in de gezondheidszorg vrij uit te laten gaan. 
Door van de veronderstelling uit te gaan dat 'de' specialist een 
oneigenlijk gebruik (om het woord dan ook maar eens te gebruiken) 
zou maken van de gaten in de wetgeving en contractovereenkomsten 
met ziekenfondsen, gaat men echter op dezelfde koers als de VVD, 
die zich overigens zonder noemenswaardige resultaten al jaren 
uitslooft om het oneigenlijk gebruik van 'de' bevolking van sociale 
voorzieningen geloofwaardig te maken. 
Dr. Leuftink zegt dat 'het KNMG ernstig geschokt is door deze 
financiële excessen' en hij spreekt van 'een ontoelaatbaar gedrag van 
de betreffende artsen bij deze excessen en van grof misbruik van de 
mazen van het net der regelingen'. 5) 
Ook al komen deze excessen voor, dan nog mag men niet de hele 
reorganisatie van de gezondheidszorg op deze toch op zichzelf 
staande gebeurtenissen enten. Overigens zegt het KNMG dat 
wanneer de op handen zijnde volksverzekering voor ziektekosten 
bedoeld is om de specialistensalarissen op een handige methode aan 
banden te leggen, de KNMG tegen is aangezien men dat niet doet 
via gezondheidszorg, maar via een inkomensbeleid. Zij zijn echter 
vóór, wanneer de volksverzekering een middel wordt om tot een 
betere structuur van de gezondheidszorg te komen. 
De volksverzekering wordt vaak aangeprezen als een adequaat middel 
om de kosten in de gezondheidszorg 'beheersbaar' te maken. Men 
moet echter heel andere eisen aan deze verzekering stellen: deze zal 
moeten dienen om alle voorzieningen van gezondheidszorg voor 
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geen plaats in deze visie op de volksverzekering voor een eigen risico, 
zoals Hendriks schijnt te willen. En wil de volksverzekering tot kwali
teitsverbetering van de gezondheidszorg bijdragen, dan zal er 
bovendien geen beperking in mogen voorkomen voor de vrijheid van 
medische beroepsuitoefening. 

De zogenaamde bevordering van de le lijn en de 
bezuinigingen op de 2e lijn 

Iets wat alleen in termen bekend is maar nog bij lange na niet 
uitgewerkt is - en waar in de praktijk ook nog totaal niets van te 
merken is - is de filosofie van staatssecretaris Hendriks: het ver
leggen van het accent naar de le lijns gezondheidszorg (alle zorg die 
aan ziekenhuiszorg vooraf gaat zoals de zorg van de huisarts, wijk
verpleegster, consultatiebureaus, enz.). Dit zou dan resulteren in een 
verminderde behoefte aan 2e lijns gezondheidszorg (hulp in 
ziekenhuizen). Tot nu toe heeft Hendriks slechts lippendienst 
bewezen aan zijn filosofie. Van de totale overheidsuitgaven voor ge
zondheidszorg van f 5 50 miljoen wordt nog minder dan 1 pct., te 
weten 4 miljoen aan de bevordering van de le lijn besteed. Dit is dus 
nog niet eens een symbolisch bedrag. Er zijn geen concrete plannen 
tot uitbouw van de le lijn, bijvoorbeeld wat betreft de uitbreiding 
van de preventie, bevordering van de milieuhygiëne en dergelijke. 
Wel zijn er beperkingen: 
- het subsidiebedrag voor besteding van de gevolgen van drug
gebruik is met een kwart verminderd (van f 2 miljoen naar 
f I. 500.000) zodat de Jellinekkliniek, die de hulp aan alcohol- en 
drugverslaafden verzorgt, in grote moeilijkheden is komen te ver
keren; men moet nu hierdoor tientallen tot honderden hulp
zoekenden in de kou laten staan. 
- de opleiding tot huisarts zou aantrekkelijker gemaakt worden. 
Daartoe is al enige tijd geleden de hele studie medicijnen veranderd. 
Men moet nu na 6 jaar nog een jaar een opleiding volgen alvorens 
zich als huisarts te mogen vestigen. Wil men gaan specialiseren dan 
kan men daar direct na de 6 jaar mee beginnen. De bedoeling was 
dan ook, dat men tijdens dat jaar huisartsenopleiding salaris zou 
genieten, aangezien de aankomende specialisten dat hetzelfde jaar 
wel al krijgen, van de eerste dag van specialisatie af. Een dergelijke 
regeling zou het voor meer studenten mogelijk maken de huisartsen
opleiding te kiezen. Toen puntje bij paaltje kwam en de eerste 
kandidaten zich voor de opleiding inschreven, werd het beloofde 
salaris ingetrokken. Inmiddels is het protest hiertegen van een 
dusdanige sterkte geweest, dat een meerderheid in de Tweede Kamer 
hiertegen heeft gestemd, zodat Hendriks wat dit betreft alvast het 
loodje heeft moeten leggen. Nu is er een regeling getroffen, waarbij 
helaas nog steeds geen sprake is van een echt salaris voor huisartsen 
die in opleiding zijn, maar waarbij de aankomende huisartsen voor 
één deel een renteloze lening krijgen en voor een ander deel een 
voorschot, wat kwijtgescholden wordt na een aantal jaren beroeps-
uitoefening. 75 
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De rol van staatssecretaris Hendriks is op dit punt absoluut niet te 
rijmen met zijn zogenaamde voornemen de huisartsenhulp uit te 
breiden: 
- de numerus fixus aan de medische faculteiten bestaat nog steeds; 
- er zijn geen plannen tot uitbreiding van de polikliniekcapaciteit. 
De wachtkamers van de poliklinieken puilen uit. Zoals waarschijnlijk 
maar al te veel mensen aan den lijve ondervinden, is twee tot zes uur 
wachten geen uitzondering. 
Al met al dus totaal geen verbetering van de eerste lijn. Hendriks 
gaat er overigens gemakshalve maar van uit, dat bevordering van de 
1e lijn een verminderde behoefte aan ziekenhuishulp ten gevolge zou 
hebben. Dit is maar helemaal de vraag daar het zeer goed mogelijk is 
dat bij meer en betere diagnostiek, ook meer mensen behandeling in 
het ziekenhuis nodig blijken te hebben. Terwijl deze twijfels bestaan 
en terwijl er zoals gezegd geen bevordering is van de 1e lijn, heeft 
Hendriks zich gerechtvaardigd geacht de gewraakte bezuinigings
maatregelen te treffen op het ziekenhuiswezen, namelijk 
1) het terugbrengen van de beddennorm van 5,4 naar 4 per duizend 
inwoners, wat neer komt op sluiting van ± 80 ziekenhuizen; 
2) de personeelsstop met onmiddellijke ingang (22 november 1973) 
voor ziekenhuizen en verpleegtehuizen; 
3) investeringsplafond voor de bouw van ziekenhuizen. 

Zi ekenhuissluitingen 

Alhoewel de wet op ziekenhuissluitingen of afdelingen daarvan nog 
slechts in voorbereiding is, worden ziekenhuizen in Horst, Ouden
bosch, Enkhuizen en Laren met sluiting bedreigd. De gronden 
waarop deze ziekenhuizen dicht zouden moeten hebben één ding 
gemeen, nl. dat (niet structurele) fouten in de organisatie en het 
beheer van genoemde ziekenhuizen aangegrepen worden om sluiting 
door te drukken. 
Wanneer de wet op ziekenhuissluitingen aangenomen zou worden, 
wil Hendriks zóveel ziekenhuizen sluiten dat inderdaad de bedden
norm van 5,4 naar 4 per duizend inwoners wordt teruggebracht. De 
gevolgen hiervan zijn: 
-dat 13.000 personeelsleden moeten afvloeien; 
- dat mensen verder moeten reizen om de nog geo_pende zieken-
huizen te bereiken (30 minuten per auto reizen vindt de werk
commissie 'Korte termijn' een heel aanvaardbare tijd); 
- dat lange wachtlijsten zullen ontstaan in de getroffen gebieden, 
omdat dan de bestaande ziekenhuizen globaal genomen met een be
zetting van 114,5 pct. moeten gaan werken om alle mensen die be
handeling behoeven, ook te kunnen behandelen. Met andere 
woorden dit laatste is onmogelijk, en er zullen dan ook mensen zijn die 
hun behoefte aan ziekenhuishulp niet gehonoreerd zullen zien. 
Dit alles beslist Hendriks op advies van zijn 'commissie ad hoc' (ook 
bekend als de commissie-Festen), die zegt dat er niemand meer aan 
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pauenten te lang in ziekenhuizen liggen, 'ook al ontbreken harde 
cijfers om de omvang hiervan aan te tonen'. 
De commissie zegt, dat 'bij herhaling is vastgesteld dat er verband 
bestaat tussen het aantal bedden en de consumptie van verpleegden'. 
Dit is ons inziens nogal logisch. De commissie zet echter vervolgens 
alles op zijn kop en stelt dat er bij minder ziekenhuisbedden ook 
minder behoefte aan ziekenhuisverpleging zal bestaan. Haar conclusie 
is namelijk dat 'de meest effectieve methode om de omvang van de 
klinische verzorging te beperken is gelegen in een doelbewuste ver
mindering van het aantal beschikbare bedden'. Een waarheid als een 
koe. Maar over de kwaliteit van de zorg en over het aantal niet 
optimaal behandelde zieken dat hierdoor zal ontstaan, wordt in alle 
talen gezwegen. 

Er is een storm van protest tegen de voorgenomen sluitingen van 
ziekenhuizen losgebarsten. In Enkhuizen haalde men 25.000 hand
tekeningen van de bevolking en van het ziekenhuispersoneel op tegen 
de sluiting van het Snouck van Loosen-ziekenhuis. In Laren wist men 
de sluiting althans voorlopig tegen te houden. Daar wordt nu eerst 
gepoogd orde te scheppen in het wanbeleid dat daar de laatste jaren is 
gevoerd. De bevolking zal de sluiting niet accepteren voordat is aan
getoond dat het ziekenhuis in de regio niet meer nodig is. Cijfers 
wijzen tot op heden aan, dat de bereikbaarheid van de gezondheids
zorg voor de bevolking belangrijk zal verminderen, wanneer het St. 
Jans-ziekenhuis niet meer zou bestaan. Het ziekenhuis heeft namelijk 
een hoge bezettingsgraad, terwijl de ziekenhuizen in de omgeving 
niet in staat zijn het totale aanbod aan patiënten op te vangen. 

De personeelsstop 

Op 22 november 197 3 is door KVP-staatssecretaris Hendriks, met 
onmiddellijke ingang - zonder voorafgaand overleg met vak- en 
beroepsorganisaties en met het parlement - de personeelsstop voor 
ziekenhuizen en verpleegtehuizen afgekondigd. 
Deze stop betekent dat dit jaar zo'n 7 à 8.000 arbeidsplaatsen 
minder zullen ontstaan dan anders het geval zou zijn geweest. De 
leerling-verplegenden en -verzorgenden maken na het behalen van 
hun diploma grote kans in de WW te komen vanwege de personeels
stop en vanwege de vastgelegde norm, dat er 60 leerlingen moeten 
zijn op 40 gediplomeerden. 
70 pct. van de kosten in ziekenhuizen zijn personeelskosten. Dit 
boekhoudkundige gegeven is voor Hendriks reden genoeg hier het 
mes in te zetten. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn immers in 
vergelijking met die aan levensonderhoud gestegen in een verhouding 
van 5 : 1. Echter, in de particuliere arbeidsintensieve sector als bij
voorbeeld de Horeca, ligt de verhouding in de stijging van de kosten 
tot die uit de gezondheidszorg als van 1 : 1,2. 6) Dit bewijst dus dat 
de kostenstijging als aangegeven voor een groot gedeelte is terug te 
voeren op de arbeidsintensiviteit. 
Met het hogere peil van wetenschap en techniek in de medische 77 
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wereld is ook de behoefte ontstaan aan beter opgeleid en hoger ge
kwalificeerd personeel. Wanneer we echter de positie van het zieken
huispersoneel eens nader beschouwen zou je eerder zeggen dat die 
personeelskosten nog te weinig zijn: 
Voor tweederde draait de verpleging op leerlingen, die daardoor 
een te zware taak krijgen, en een verantwoording moeten dragen, die 
zij wat hun opleidingsgraad betreft, gewoon niet kunnen en mogen 
dragen. Het zijn immers lerende werknemers, geen werkkrachten, en 
zeker geen volleerde werknemers. Na diplomering komt een 
belangrijk deel van hen in de WW. Dit betekent dus een devaluatie 
van de opleiding, die dan nog minder aantrekkelijk wordt dan zij al 
was. Voor de werknemer betekent het 'in de WW lopen' niet slechts 
een moreel onaanvaardbare situatie, maar ook financieel, daar het 
een directe achteruitgang van inkomen van 20 pct. en na een half 
jaar zelfs van 30 pct. inhoudt. Daarbij komt nog dat de werknemer 
die in de WW loopt, op een gegeven ogenblik zogenaamd 'passend' 
werk zal moeten aanvaarden. En dat begrip 'passend' in de zin der 
wet, komt maar zelden overeen met het begrip 'passend' dat de 
WW -loper zelf voor ogen heefr. 
Er wordt veel gebruik gemaakt in ziekenhuizen van de goedkope 
werkkracht van stagiaires, die weinig en soms zelfs niets verdienen, 
omdat ze immers 'stage lopen'. De INAS-stagiaires verdienen /50,
in de maand, maar zijn absoluut niet meer weg te denken uit de 
werkverdeling van de huishoudelijk afdelingen van ziekenhuizen. Een 
soortgelijke situatie bestaat voor de oefentherapeutes van de opleiding 
volgens Mensendieck en César. 
Bepaalde groepen zijn zwaar onderbetaald, zoals bejaardenverzorg
sters, ziekenverzorgsters, verpleeghulpen, en talrijke beroepsgroepen 
in de huishoudelijke en technische sector binnen het ziekenhuis. De 
verplegende weet zich door middel van het frequent draaien van 
continu-diensten een enigszins aanvaardbaar salaris te verwerven. 
Er wordt veelal gewerkt met een onderbezetting vooral in de ver
pleging, maar ook in de huishoudelijke, technische en para-medische 
sector. 
Het lijdt geen twijfel dat deze personeelsstop vloekt met het voor
nemen om tot een 40-urige werkweck te komen. Deze eis tot een 
40-urige werkweek is alleszins gerechtvaardigd in een continubedrijf 
als het ziekenhuis. Het zal echter bij de huidige personeelsstop een 
arbeidsverzwaring betekenen in plaats van een verlichting. Immers, 
met minder mensen moet in minder tijd, hetzelfde werk gedaan 
worden. 
De kwaliteit van de gezondheidszorg zal hierdoor zeker achteruit 
gaan. De goede aandacht voor 'de patiënt als mens' zal in het 
gedrang komen . In geen enkele sector zal opdrijving van het arbeids
tempo ongestraft kunnen verlopen, maar in de gezondheidszorg gaat 
het niet alléén ten koste van de werknemers, maar ook ten koste van 
de patiënten. 
Sommige ziekenhuisdirecties hebben zich al gedwongen gezien de 
bezoekuren te beperken om de allernoodzakelijkste verzorging van de 
patiënt te kunnen verlenen. De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) zegt 
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personeelsstop en verkeert in de stellige overturgmg, dat vooral ver
pleegtehuizen, die nog in hun éérste ontwikkelingsfase verkeren, het 
ernstigste getroffen zullen worden. Zij spreekt van 'het bevriezen van 
het peil van de gezondheidszorg op het peil van 197 3', en voegt 
daaraan toe, 'dat deze stilstand ons zal opbreken'. 7) 
Interessant in dit verband is dat de Nationale Ziekenhuis Raad be
rekend heeft dat er f 3, 90 per verpleegdag bespaard zou zijn wanneer 
er in 1971 een personeelsstop zou zijn geweest. Er zouden dan echter 
4050 minder nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan zijn. Wat de financiële 
gevolgen van deze vermindering in werkgelegenheid zou hebben 
betekend valt natuurlijk gemakkelijk te bedenken. De NZR becijfert 
ook dat het aantal gediplomeerden van december 1968 tot december 
1971 van 29,3 per 100 bedden naar 28,9 is gedaald. 
De totale bezuiniging die staatssecretaris Hendriks met zijn zgn. 
accentverschuiving van de 2e-naar de 1e lijn denkt te bereiken is f 80 
miljoen. Als men dit bedrag zet naast het bedrag ter bevordering van 
de eerste lijnsgezondheidszorg (4 miljoen) dan krijgt men het beste 
bewijs, dat de plannen van Hendriks uit een drang tot drastische 
bezuiniging voortkomen en in strijd zijn met het 'bevorderen van de 
kwaliteit van de zorg'. 
Overigens is zelfs vanuit het bezuinigingsstraatje nog wel het een en 
ander op de plannen van de staatssecretaris aan te merken. Immers, 
het aantal werklozen zal toenemen, zodat bezuiniging bij het 
ministerie van Volksgezondheid, een uitbreiding van de uitkeringen
post van het ministerie van Sociale Zaken zal betekenen. Economisch 
wordt dan dus het ene zg. 'gat' met het andere gedicht. 

Investeringsplafond 

/\Is laatste maatregel tot nu toe heeft staatssecretaris Hendriks een 
investeringsplafond voor de bouw van ziekenhuizen afgekondigd. Na 
alles wat ten nadele van zijn politiek gezegd is, kan hier nog aan 
worden toegevoegd, dat elke nationale planning ontbreekt, wat zich 
wreekt bij deze maatregel zowel als bij de ziekenhuissluitingen. Aan 
de structuur van de gezondheidszorg zou door een onderzoek naar de 
behoefte aan gezondheidszorg per regio en een planning op basis 
daarvan heel wat verbeterd kunnen worden, met het oog op de 
toekomst. Met het oog op de achter ons liggende periode kan men 
met de NZR samen zeggen dat 'de uitlating van de heer Hendriks 
dat het ziekenhuiswezen tot voor kort een vrije en ongecoördineerde 
groei had vertoond, in strijd is met de feiten.' 7) De NZR verzet zich 
dan ook heftig tegen deze redeneertrant van Hendriks. 

Protestacties 

De werkers in de gezondheidzorg hebben zich niet onbetuigd gelaten 
toen zij zagen dat hun arbeidsomstandigheden, en de kwaliteit van 
de zorg die zij konden bieden, ernstig geschaad werden. Zoals reeds 
vermeld blijft het St. Jans-ziekenhuis te Laren door de acties van de 79 
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bevolking en de werkers, althans voorlopig, open. Tegen de 
personeelsstop werden in 2 weken tijd 12.000 handtekeningen 
opgehaald. Tezamen met de 25.000 handtekeningen uit Enkhuizen 
tegen de ziekenhuissluiting aldaar zijn deze na een krachtige 
demonstratic op 29 januari j.l. te Den Haag aan Kamervoorzitter Von
deling aangeboden. Enkele leuzen van de demonstratie waren 'stop 
personeelsstop', 'onze strijd is een strijd voor uw gezondheid', 'geld 
van defensie voor het zieke mcnsie', 'ons ziekenhuis moet blijven'. 
Na de demonstratie zijn nog duizenden handtekeningen opgehaald, 
in de achterhoek bijvoorbeeld en in Limburg, waar men op de markt 
in Brunssum ook veel bijval voor de actie oogstte van de plaatselijke 
bevolking. 
De actie van 29 januari wist zich gesteund door de Algemene Bond 
van Ambtenaren (ABVA), die de maatregelen van personeelsstop en 
ziekenhuissluitingen uitermate onevenwichtige maatregelen noemde, 
en die zich er fel tegen zal blijven verzetten; door de KUVV (Kath. 
Unie Verplegenden en Verzorgenden), die sprak over de botte bijl 
van Hendriks, door de Nederlandse Vereniging van verplegenden en 
ziekenverzorgenden (NVVZ), door de Samenwerkende Bonden van 
Overheidspersoneel (SBO), door het ANJV (Algemeen Nederlands 
Jeugd Verbond), het KWJ afd. Utrecht, Rotterdam, Leiden en 
Alkmaar, het NVV-jongerencontact afd. Amsterdam, het FJG afd. 
Amsterdam, de LOMAG (Landelijk overleg medische actiegroepen). 
Ná 29 januari zijn de eisen van de werkers in de gezondheidszorg 
naar voren gekomen op tal van bijeenkomsten van werkende jongeren 
en in tal van publikaties in de pers. De actie wordt verder plaatselijk 
maar ook landelijk voortgezet. Het is slechts het begin van een 
beweging die steeds krachtiger voor een goede kwaliteit van de 
gezondheidszorg zal strijden. 

Adviesbureaus voor Hendriks 

Voor de hEtstructurering van de gezondheid heeft ex-minister Stuyt 
van het kabinet-Biesheuvel de opdracht gegeven aan drie organisatie
bureaus, geen deskundigen op het terrein van de gezondheidszorg, 
maar wel op het terrein van efficiency en management (te weten 
Bosboom en Hegene[, Berenschot, GITP) een onderzoek in te stellen 
naar de 'beheersbaarheid van de gezondheidszorg'. En alhoewel alles 
vanuit 'cfficiëncy en managers oogpunt' geanalyseerd wordt, komen 
de bureaus o.a. tot de volgende conclusies: 
De knelpunten bij de patiëntenstroom zijn: 
1) de gestegen vraag, die resulteert in meer behoefte aan huisartsen
bezoek; 
2) de onmacht van de huisarts door het soort ziekten waarmee hij te 
maken krijgt, door het gebrek aan diagnostische mogelijkheden, door 
de toename aan psycho-sociale aandoeningen waarmee de huisarts 
geen raad weet. 
Dit resulteert volgens de bureaus dan vaak in een verwijzing naar de 
specialist, in eerste instantie op de poliklinieken. De knelpunten daar 
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bestaat voor het stellen van een verkeerde diagnose, aldus de bureaus, 
zodat dan overgegaan wordt tot ziekenhuisopname. 
Verder constateerden de bureaus dat 79,3 pct. van de ziekenhuis
kosten 'constante kosten' zijn, te weten personeelskosten, kosten voor 
rente en afschrijving, zodat de conclusie wordt getrokken dat de 
kosten slechts in beperkte mate samenhangen met het aantal ver
richtingen (d.i. diagnostische en therapeutische behandelingen) dat 
gedaan wordt. 
Men zou hieraan kunnen toevoegen dat het dan eerder voor de hand 
ligt de kosten van rente en aflossing van staatswege te drukken, door 
de winstmarges van bouw- en financieringsmaatschappijen en de 
winstmarges van de medische apparatenindustrieën aan te pakken 
dan het personeelsbestand, de bouw van ziekenhuizen en dat het 
helemaal niet voor de hand ligt over te gaan tot een vergunningen
systeem voor medische verrichtingen. 
Toen het rapport van de commissie gepubliceerd werd was het 
zinkende schip van de rechtse regering-Biesheuvel reeds verlaten, 
hetgeen de staatssecretaris van Volksgezondheid van de regering-Den 
Uyl, Hendriks, er echter niet van weerhield, de ideeën van 
ex-minister Stuyt, met méér haast in praktijk te brengen. 
Hij nam dan ook nog een tweede adviescommissie in de arm, de 
reeds genoemde 'commissie ad hoc' (ofwel, 'Commissie-Festen'). 
Deze kwam tot de volgende fraaie uitkomsten: 
'Er moeten prioriteiten aangelegd worden. Er moet een bewuste 
keuze gemaakt worden wanneer niet alles tegelijk gerealiseerd kan 
worden. Op uitsluitend economische gronden (!) zou uiteraard de 
hoogste prioriteit moeten worden toegekend aan de behandeling van 
ziekten in de sector lage kosten en hoog effect. Daarnaast ( ... ) 
spelen ook technische en ethische (!) overwegingen uiteraard een rol' 
(toevoegingen russen haakjes van de schrijver). 
En vanuit deze mensonwaardige benadering komt de commissie ertoe 
I-lendriks te adviseren een vergunningensysteem op te bouwen voor 
iedere functie op het gebied van de gezondheidszorg. En Hendriks 
heeft hun advies in dank aangenomen, daar hij kennelijk uit het 
rapport van de organisatiebureaus niet heeft kunnen concluderen dat 
de kwaal heel wat dieper zat dan bij het personeel en ook heel wat 
dierer dan bij het zomaar klakkeloos doorsturen van huisartsen en 
het 'maar raak behandelen' van specialisten. 
De commissie-Festen signaleert door het rapport heen dat men er 
echter niet onderuit kan, aanvankelijk een kostenstijging te aan
vaarden, wanneer men het accent wil verleggen van intra- naar extra
murale zorg. Zo stelt zij, dat wanneer men wil overgaan tot het 
behandelen van psychiatrische patiënten buiten een inrichting, wat 
volgens de commissie wel de voorkeur verdient, dit een stijging van 
de kosten zal veroorzaken. 'Psychiatrische ziekenhuizen bieden nl. 
door hun betrekkelijk oude gebouwen en geringe personele 
bezetting, een vaak marginale en daardoor zeer goedkope wijze van 
behandelen', zo zegt zij. Het heeft er alle schijn van, dat alleen 
hetgeen hier geciteerd is uit het rapport, in Hendriks' hoofd is 
blijven hangen. 
Niets in zijn begroting laat ook maar vermoeden dat er sprake zal 81 
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zijn van kostenstijging om een werkelijke verschuiving van de 2e naar 
de 1e lijns-gezondheidszorg te bewerkstelligen (geen weldenkend 
mens kan dit resultaat van f 4 miljoen verwachten). 
De commissie stelt verder aangaande verpleegtehuizen voor, het 
aantal bedden te bevriezen, totdat men een inzicht heeft verkregen 
in de praktische consequenties van de voorgestelde reduktie voor het 
geheel van de verzorging. (Men redeneert dus alsof het om balen 
meel gaat.) 
De commissie gaat er van uit - en Hendriks gaat hierin maar al te 
graag mee - dat de gezondheidszorg zelf het aanbod bepaalt, 
wegens het ontbreken van concurrentie. Deze wijze van redeneren 
komt het KNMG voor als 'dezelfde als wanneer men zou zeggen dat 
de Koninklijke Noord- en Zuidhollandse Reddingmaatschappij het 
aantal drenkelingen bepaalt.' 9) 

Vergunningensysteem voor medische zorg 

Het advies over het vergunningensysteem van deze commissie ad hoc 
sprak Hendriks zoals gezegd zeer aan en hij kwam dan ook met het 
plan door middel van art. 18 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, 
medische zorg aan vergunningen te binden, tot een budgetterings
systeem te komen, evenals tot het vaststellen van een verkorting van 
de verpleegduur. 
Dit zou direct uitmonden in een distributiesysteem voor de gezond
heidszorg. Denkt u hierbij eens aan de ongemakken die voortsproten 
uit de benzinedistributie. En dit betrof nog slechts uw auto. Wee 
degene, wiens röntgenfoto in dit systeem niet vergund wordt ... 

Hendriks denkt via de specialistensalarissen niet veel te kunnen be
zuinigen. Hierdoor zou volgens hem een bezuiniging van 1 à 2 pct. 
op het totale bedrag besteed aan gezondheidszorg verkregen kunnen 
worden. Maar des te meer denkt hij te bezuinigen door de 
specialisten aan te pakken als kostenmakers, m.a.w. als mensen die 
de behandeling bepalen en verrichten - ondanks bovengenoemde 
cijfers van de organisatiebureaus over de constante kosten. 4) 

Verkorting verpleegduur 

Aangaande de verkorting van de verpleegduur kan gemakkelijk 
bedacht worden dat de benodigde onderzoeken en behandelingen in 
een korte tijd gedaan moeten worden. Dus een arbeidsintensivering, 
en dat bij een personeelsstop' De prijs per verpleegdag zal dan 
stijgen. Maar dat schijnt Hendriks niet te kunnen bedenken. Over de 
arbeidsintensivering, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van 
de zorg en de arbeidsomstandigheden van personeel, evenals over het 
vergunningensysteem voor medische zorg heeft ook reeds de ABVA 
zijn bezorgdheid uitgesproken. 10) 
Het komt inderdaad voor, dat mensen langer dan noodzakelijk in het 
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alleen zou willen verstaan 'de tijd die nodig is om de te verrichten 
handelingen, specifiek voor het ziekenhuis, te doen'. 
Als mensen langer dan in die zin noodzakelijk in het ziekenhuis 
blijven liggen, is het omdat de behandelend arts aan zijn maximale 
behandclingscapaciteit is, of omdat de diagnostische afdelingen zoals 
riJmgenafdelingen en laboratoria enz. overbezet zijn. Of omdat men 
patiënten nu eenmaal niet op straat kan zetten als de benodigde hulp 
thuis niet verleend kan worden door overbezetting van wijk- en 
gezinshulp, of omdat er geen plaats is in een verpleegtehuis. (Eén 
maand op de wachtlijst staan voor een verpleegtehuis is gebruikelijk; 
zelfs 5 maanden komen voor.) 
En dan te bedenken, dat de commissie 'ad hoc' het aantal verpleeg
tchuisbedden wil bevriezen, terwijl de NZR zegt, dat verpleegtehui
zen nog slechts in hun éérste ontwikkelingsfase verkeren. 7) 
De wijkverpleging klaagt al jaren over een tekort aan deskundig 
opgeleid personeel. Een vcrpleegster die de wijkverpleging in wil, zal 
eerst moeten sparen om twee jaar op school te kunnen gaan zitten om 
vervolgens niet méér salaris te ontvangen dan wanneer ze dat niet 
gedaan had. De gezinsverzorging (die weliswaar niet onder het 
ministerie van Volksgezondheid valt, maar onder CRM) draait voor het 
merendcel op gezinshulpen, die geen enkele opleiding hebben 
genoten. 
Tot nu toe staat er niets op het programma van Hendriks, om aan al 
deze zaken eens iets te doen. 
De gezondheidszorg beslaat een uitgebreid terrein, waarvan we een 
aanral aspecten wilden belichten. 
De bevolking en de werkers in de gezondheidszorg hebben er blijk 
van gegeven niet bereid te zijn het peil van deze zorg te verkwanselen 
tegen willekeurige kostenbeteugeling. 
Er zijn al tal van acties geweest, zij zullen zonder twijfel intensiever 
worden en zich concentreren rondom het uitgangspunt: geen 
amputatie van de volksgezondheid, maar een goede gezondheidszorg 
voor iedereen. M. CANISIUS-WILDERS 

1) Reekvoering van de heer Hendriks, staatssecretaris voor de volksgezondheid, 
H februari jl. te Utrecht, Seminarium Gezondheidszorg. 
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van prof. mr. De Vreeze. 

')) Medisch Contact, 21 december 197 3. 
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Een onwaardige kritiek op 
Willem Pijper 

'Omdat in laatste instantie niets over muziek te zeggen is, is schrijven 
over muziek een betrekkelijk zinloze bezigheid'. 
Bij deze zin is men inmiddels beland op pagina 177 van Reinben de 
Leeuws nogal geprezen opus 'Muzikale Anarchie', een serie Gids
opstellen, onlangs gebundeld verschenen. 1) Geciteerde zin tekent de 
auteur: ben je van mening, dat over muziek niets te zeggen valt -
zwtjg dan! Vanwaar dan een bundel opstellenÎ 

Een vcrklaring behoeft men, lijkt mij, niet in diepgang te zoeken: er 
valt over muziek niets te zeggen betekent in de mond van de auteur 
hij heeft er niets over te zeggen; meer kan hij niet verantwoorden. 
Nu sta ik voor de keus Of het boekje oppervlakkig door te bladeren, 
Of me te bepalen tot een enkel onderwerp. En mijn aandacht werd 
zeer speciaal getrokken door de uiterst negativistische benadering van 
één van onze nog altijd niet op juiste waarde geschatte nationale 
grootheden, de componist Wzllem Pzjper. Het betreffende artikel, 
'Het einde van een mythe', mag daarom niet onweersproken blijven, 
omdat via de fanfares over 'Muzikale Anarchie' juist dit de literatuur 
is geworden, die jongere belangstellenden over dit onderwerp wordt 
aan bevolen. 

Wie is Willem Pijper? 

De culturele opleving in ons land na 1880 heeft in de muziek, 
ongeacht hoe men werken van anderen wil waarderen, primair drie 
componisten van betekenis voortgebracht: Al ph ons Diepenbroek 
(1862-1921), Marthijs Vermeulen (1888-1967) en Willem Pijper 
(1894-1947). Deze componisten verkregen niet de erkenning waarop 
zij op grond van hun kwaliteiten recht hebben. Diepenbroek is 
inmiddels goeddeels weggewist, Vermeulen gaat in weerwil van 
groeiende belangstelling voor zijn werk regelmatig af in de pers; de 
componist die tot dusver in de muziekwereld bij uitstek nog iets van 
een Nederlandse creativiteit vertegenwoordigde was derhalve Pijper. 

Waarmee de simpele vraag rijst: moet nu ook Pijper kapot? En 
daarmee de logische hieruit voortvloeiende, verderstrekkende vraag: 
wanneer juist wat het streven van de culturele opleving, het 
befaamde 'Holland opstoten', belichaamt tegen de vlakte moet, -
~at moet er dan wel gebeuren in Nederland? 

Het gaat derhalve niet uitsluitend om Pijpers muziek; maar zeer 
bepaald mede daarom. Daarbij wil ik vooropstellen, dat ik niet tot 
dezulken behoor, die menen alleJ van een componist moet van 
eeuwige waarde zijn, wil hij recht hebben op respect. Dit zou de 
muziek trouwens meer verarmen dan verrijken; slechts enkele gipsen 

84 busten kunnen op een piano staan. 



J···~~ ........................................................ ~~ 
Bloei 

Nu mag bij afzonderlijke wungen de subjectieve factor een grotere 
rol spelen, zijn forser lijnen in geding dan krijgt een en ander een 
breder reliëf. Ik geloof niet veel te miszeggen met de twintiger jaren 
als Pijpers bloeitijd te beschouwen, beginnend met het zo typerende 
Septet voor blaaskwintet, contrabas en piano uit 1920 en eindigend 
met de verbeten Pianosonate uit 1930. In die periode ontwikkelde 
Pijper, typische opstandige afkomstig uit een calvinistisch milieu, een 
stijl, uitmuntend in een vaak nogal agressief soort beknopte direct
heid. 
De hoogtepunten ontstonden echter in luttele jaren, achter elkaar: 
1925, de spits-fauneske Fluitsonate, nog altijd een kroonjuweel in de 
twintigste-eeuwse literatuur voor het instrument; 1926, de geladen 
Derde Symfonie, rijk aan vele karakteristieke, aan alle kanten 
opflitsende en weer wegduikende motiefjes, alles niettemin in één 
vaste greep; 1927, het evenzeer streng opgebouwde Pianoconcert, 
synthese van alle potenties van de componist, zijn zeer eigen, puntig
dynamische pianistiek gecombineerd met het kunnen van de gloed
rijke en tegelijkertijd heldere orkestcomponist; 1928, de uiterst 
geconcentreerde, heftige, tevens sfeervolle Zes Symfonische 
Epigrammen voor orkest, met als basismotief '0 Nederland, let op 
Uw saeck', gericht tegen Willem Mengelberg. 
Voorts ontplooide Pijper zich als een boeiend essayist, levendig, 
geestrijk, vooral in de bundel De Quintencirkel, waarin hij onder 
meer optornde voor het bestaansrecht van Nederlandse muziek. 

Keerkant 

Het heeft niet zo mogen duren. In het algemeen is een kernprobleem 
in de twintigste-eeuwse muziek, dat componisten een geheel eigen 
technische onderbouw organiseren vanuit een specifiek subjectief 
middelpunt, zeer kwetsbaar voor innerlijke veranderingen. Ook op 
Pijpers rebellerende push, hoe ook geschakeerd door een lyrische 
component, bleek dit van toepassing. Zijn afknappen na 1930 was 
echter wel vroeg en zonder te pretenderen Pijpers mentale 
verandering uitputtend te kunnen omschrijven, mede immers een 
overgang van een op psycho-analyse geïnspireerde denkwijze naar een 
meer mystieke levensbeschouwing, lijkt het mij in dit verband van 
nut deze ontwikkeling begunstigende factoren onder ogen te zien. 
Zoals het met nieuwlichters gaat: zij krijgen aanhang en ondervinden 
weerstand, ook de tijdelijke van hen die nog wennen moeten. 
Daarbij doet zich het probleem voor, dat de gemakkelijk tegen elkaar 
uit te spelen richtingen, parti-prissen en smaken onder hen die ver
andering wensen de vorming van een gemee,nschappelijk front be
moeilijken. Men denke slechts aan de historisch tragische campagne 
van een duidelijk opgezweepte Pijper tegen Jan van Gilse; historisch 
tragisch is ook de verwijdering tussen Pijper en Marthijs Ver
meulen. 
Dit alles te meer, omdat niets verlammender was dan de hypocrisie, 85 
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die in ons land jegens muziek van eigen bodem werd bedreven. Als 
dek blad voor onverschilligheid functioneerde betrokkenheid met het 
wel en wee van onze muziek in woorden, op papier, niet zozeer in 
klank, door regelmatige uitvoeringen. In overeenstemming hiermee is 
het vaak benepen gehalte waarop op creativiteit werd gereageerd; hoe 
befaamd werd niet via XYZ der Muziek hoe Lou Lichtveld Pijper in 
gebreke stelde op het punt van het 'kinderlijk uitschreien van ons 
mcnschenverdriet', een kwaliteit, die de auteur, naar het mij voor
komt, toch ook heeft moeten ontberen in Bachs Hohe Messe. 
Tegen een dergelijk gesul op zichzelf was Pijper natuurlijk bestand; 
wel moest hij in het geheel van het Hollandse klimaat reikhalzend 
naar het buitenland uitzien, waar een andere douche hem wachtte. 
Niettemin, het beeld van de latere Pijper was geenszins een van de 
handen in de schoot leggen. Het werd een zoeken en een tasten in 
alle mogelijke, en onmogelijke, richtingen. Een neiging tot 
aanpassing was hem daarbij niet vreemd; zo herorkestreerde hij zijn 
verrukkelijke exuberante Tweede Symfonie uit 1921, met dat 
stralende orgel, voor een gewone orkestbezetting. Deze versie ging 
verloren bij het bombardement op Rotterdam, maar werd na de 
oorlog gereconstrueerd door zijn leerling Karel Mengelberg. Op 
zichzelf niets tegen, maar voor de onmiddellijke praktijk meer een 
nadeel dan een voordeel: men heeft het ding, zo nodig, gemakkelijk 
genoeg gepleegd, het superieure oorspronkelijk hoeft niet meer. 
Het belangrijkste aspect van de late Pijper is en blijft, dat toch weer 
wat kwam, nu vanuit een geheel lyrische grondstemming. In de Zes 
Adagios voor orkest uit 1940 treft het vermogen om met de soberste 
middelen beknopt-hymnisch te zijn. Bemoeilijkten oorlogsomstandig
heden zijn werkzaamheden, na de oorlog voltooide hij nog de eerste 
twee delen van het toch echt wel mooie Vijfde Strijkkwartet; culminatie 
tot nieuwe hoogtepunten was door zijn vroege dood niet meer 
mogelijk. 

Actualiteit 

Bezien wc thans het arsenaal waarmee Reinhert de Leeuw poogt 
Pijper van het smalle voetstuk te stoten dat hem nog vergund bleef. 
Het muziek-ideologische kunststuk waarmee de schrijver primair 
opereert is het begrip actualiteit, dat onder zijn pen geen andere 
betekenis heeft, dan wat een gewoon musicus epigonendom noemt. 
Pijper beproefde immers eigen wegen en zette zich daarbij af tegen 
andere richtingen, gelijk legio kunstenaars. En uiteraard waren onder 
Pijpers leerlingen navolgers van Pijper, zoals Schönberg talloze 
leerlingen had, die eenvoudig· Schönberg nabootsten. Als argument 
te kinderachtig om over te praten. Maar juist boven op deze 
onzinnige kool perst Reinben de Leeuw zijn Jakobijnenmuts, meer 
zit er wat dit aangaat niet onder. 
Zonder twijfel bleek de atonaliteit van Schönberg-Webern een 
beslissend uitgangspunt voor de na-oorlogse generatie. Maar dat 
maakt Kees van Baaren, leerling van Pijper, die Weense School-

86 epigoon werd, niet oorspronkelijker dan Hans Henkemans, verbeten 
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Pijper-adept. En Reinben de Leeuw, weer leerling van Kees van 
Baaren, belijdt dan de actualiteit op soortgelijke gronden als zijn 
leermeester. 'Doof voor de werkelijkheid' heet dan de componist van 
een aantal voortreffelijke, originele stukken! 
Reinbert de Leeuws actualiteit ontpopt zich daarmee goeddeels als 
schijn-actualiteit: in werkelijkheid pleit hij niet voor een verder, maar 
voor een terug, juist door zijn geringschatting voor een eigen Neder
landse inbreng, - terug naar de tijd van de Wagner-epigonen, aan 
de rand van onze culturele wedergeboorte. 

Werkelijkheid 

Zeker, van Pijpers leerlingen kwam niet zo veel terecht. Ligt dat aan 
Pijper? Bij deze 'imposante groep' noemt Reinben de Leeuw niet 
Rudolf Escher, 2) componist van de zeer intense 'Musique pour 
!'esprit en deuil', geboren uit het verzet. Dat dit Eschers belangrijk
ste werk bleef kwam niet doordat zijn leermeester octotonisch was 
terwijl dodecatonisch mot, maar doordat het na-oorlogse koude 
oorlogsklimaat fnuikend was voor de hooggestemde toekomst
verwachtingen van vele verzetsstrijders. 
Dergelijke overwegingen passen moeilijk in de kraam van een 
muzikale purist, voor wie muziek een in zichzelf besloten zaak is, 
juist geheel los van de werkelijkheid. 'Doof voor de werkelijkheid' 
betekent niets anders, dan geen specifieke affiniteiten te hebben 
gehad met een klankidioom waar via mede Van Baaren Reinbert de 
Leeuw bij aan zou knopen, - betekent dus geen voorloper van 
Reinbcrt de Leeuw te zijn geweest. 

Profeet 

Pijper krijgt de schuld van alles, ook van onze niet zeer voorlijke 
concertprogramma's, wel de grootst mogelijke onzin. Zelfs voor het 
negeren van Anton Webern wordt Pijper veranrwoordelijk gesteld, 
juist één van Weberns weinige tijdgenoten, die diens genialiteit 
onderkenden. Maar - en dat heeft de auteur goed begrepen - dit 
alles zegt nog niets over de componiJt Willem Pijper. Wat dan wel? 
'Pijper zelf vormt anno 1966 nauwelijks een probleem'. (Het artikel 
is eigenlijk al een tikje verjaard, maar voor de bundel-bijbel herleving 
waardig gekeurd.) 'Afgezien van een enkel geslaagd stuk (de Tweede 
Cellomnate, de Fluitmnate) ', al heel wat zou ik menen, al kan men 
kwaliteit niet matter roemen dan met het woord 'geslaagd', 'hebben 
zijn composities hem slechts in schijn overleefd: de uitvoeringen van 
zijn werken proberen de fictie in stand te houden dat Pijper meer 
dan een animator van het muzikale leven tussen de twee wereld
oorlogen was, namelijk een componist van internationaal niveau. 
Deze misvatting zal ook in Nederland binnen afzienbare tijd wel tot 
het verleden gaan behoren, waarmee Pijper dan opgenomen zal zijn 
in de illustere rij van zijn vergeten voorgangers en tijdgenoten.' 
Wat weet hij goed wat allemaal zal, Ezechiël van Onze Dagen' 8'7 
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'Internationaal niveau' 

Een vraag die we ons echter wel mogen stellen is, wat behelst nu 
eigenlijk dat begrip 'internationaal niveau'? Het is immers op basis 
daarvan dat Pijper tot de dood der vergetelheid wordt veroordeeld' 
Welnu - niets, het is ronduit een platitude. Een Fluitsonate klinkt 
in Amsterdam niet beter of slechter dan in Londen of Parijs; het 
niveau dat de componist ermee bereikt is derhalve tegelijkertijd 
z~we! zijn 'nationaal' ah zijn 'internationaal' niveau, namelijk zzjn 
nzveau. 
Nu zou evenwel, volgens mijn logica, indien er in de muziek een 
'internationaal niveau' zou wezen en niet ronduit niveau, daarnaast 
ook een 'nationaal niveau' moeten bestaan, wat dan toch reden had 
moeten zijn om Pijper in Nederland te blijven spelen! Had Reinhert 
de Leeuw de moed niet om te zeggen, Pijper had helemaal geen 
niveau? Dat zou inderdaad de consequentie zijn, wanneer Pijper als 
de mindere moest worden beschouwd van alle componisten, die zelfs 
internationale bekendheid genieten! En dat zijn er een heleboel, 
Engelsen, Duitsers, Russen, Fransen, noem maar op. 
En inderdaad, internationale bekendheid verwierven Nederlandse 
componisten uit latere tijd nauwelijks, ook de belangrijksten niet. 
Zeer zeker een probleem, waar wel wat meer over valt op te merken 
dan Reinben de Leeuw doet, vooral waar hij anderen verwijt hun tijd, 
de werkelijkheid niet te verstaan. 

'Gershwin op klompen' 

Smuilend memoreert Reinhert de Leeuw het geringe succes, dat 
Pierre Monteux oogstte met Pijpers Derde Symfonie, 'in het 
buitenland' onder meer gevonnist als 'Gershwin op klompen'. Maar 
juist een kwalificatie als deze voert ons tot een gewichtig aspect van 
het vraagstuk. 
Oppervlakkig beschouwd moet het wel toeschijnen, dat er een inter
nationalistisch muziekleven bestaat, in beginsel slechts geregeerd 
vanuit muzikale criteria. In werkelijkheid wordt dit internationalisme 
door wezenlijk andere factoren doorkruist, zeker ook in Pijpers 
dagen, de tijd van de opkomst van fascistische en fascistoïde 
stromingen, niet alleen in Italië en Duitsland. Dat deze ontwikkeling 
in Nederland en Frankrijk een halt werd toegeroepen was niet te 
danken aan een doorgewinterd burgerlijke geestesgesteldheid zoals in 
de muziekwereld pleegt te overheersen; a fortiori geldt dit voor 
muziekcritici, die inzake wat wel of niet van 'internationaal niveau' 
zou zijn veel in de melk hebben te brokken. 
Nu staat achter een nationale figuur gewoonlijk een stuwende kracht: 
zijn natie. Dit nu is in Nederland zeer zwak. De Hollandse burger
man plast in zijn broek voor 'het buitenland', met alle gevaren voor 
de toekomst van ons land hiermee verbonden: er kan namelijk op 
ingewerkt worden, van buiten en van binnen. De schade hiervan ook 
voor de Nederlandse muziek blijkt al uit de roemruchte loopbaan van 

88 de vanuit Duitsland geprotegeerde Henk Badings, lange tijd voor 
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velen onze belangrijkste componist. Jan van Gilse had een aanbod 
van deze zijde om tot onze leidende componist te worden gemaakt 
immers krachtig van de hand gewezen! 

Het gehele drama van de Nederlandse muziek speelt zich uiteindelijk 
af tegen het silhouet van het befaamde 'Holland annektiert sich selbst', 
met niet de Nederlandse bourgeoisie als tegenkracht. En, gezien het 
'Gershwin op klompen', evenmin de Franse. 

Het ligt voor de hand, dat onze belangrijkste componisten, nationale 
krachten, die zich geconfronteerd zagen met Duitse bedreiging, zich 
illusies maakten ten aanzien van Frankrijk. Zo ook Pijper, wiens 
romaanse liefdesverklaring, tot uiting komend in zijn voorkeur voor 
zuidelijke ritmen, werd afgewezen. 

In Franse culturele kringen ontbreekt het hoegenaamd niet aan 
nationalistische zelfingenomenheid, die in het troebele tussen
oorlogse klimaat, om van de eerste wereldoorlog te zwijgen, eerder 
werd aangewakkerd dan verzwakt. En wat kon de chauvinisten in de 
Franse muziekwereld dan pijnlijker treffen, dan dat bij ontstentenis 
van eigen voortzetters van werkelijk gewicht 3) Pierre Monteux, ver
maard pleitbezorger van Debussy en Rave!, alsook de vroege 
Strawinsky, het voor de Derde Symfonie van de Hollander Pijper ging 
opnemen? Zonder twijfel een voedingsbodem voor een giEkikkerij als 
dat 'Gershwin op klompen': op zijn minst betekende het terug
wijzing van Pijpers romaans-zuidelijke sympathieën als derderangs 
boerenkoolstronkeradeelgedoe uit dat landje in het Noorden, het 
Frankrijk van een Poulenc, van een Ibert, van een Durey onwaardig. 

Zo werden ook de verwachtingen van Frankrijk de centrale tragedie in 
het leven van Marthijs Vermeulen; juist daar kreeg hij totaal geen 
voet aan de grond. Evenmin wist Prokofew zich in Parijs staande te 
houden; claque is een authentiek Frans begrip en kan in positieve zo 
goed als in negatieve zin functioneren. Werd het loket in Duitsland 
voor Nederlandse germanofielen duidelijk.geopend, in Frankrijk bleef 
het, onverschillig voor wie, even duidelijk dicht. 

Er zij op gewezen, dat in die dagen Berlijn, Wenen en Parijs bij 
uitstek de centra waren, waar over het internationale wel en wee van 
componisten werd beslist. Gevoegelijk kan dan ook worden 
geconcludeerd, dat onze voornaamste componisten, verstoken als zij 
waren van noemenswaardige steun uit het eigen land, bij voorbaat 
wel volstrekt kansloos waren. De zaak wordt dan ook op zijn kop 
gezet, wanneer gemis aan internationaal succes wordt gebruikt als 
argument tegen de positie van een componist in ons eigen land, al 
kan op deze wijze gemakkelijk worden ingespeeld op bestaande 
sentimenten en vooroordelen inzake onze nationale minderwaardig
heid, spitsburgerlijk produkt van projectie meer dan van observatie; 
de tragikomedie laat zich aanschouwen, dat chauvinistische bocht en 
imperialistische machinaties vanuit het buitenland geen aansporing 
betekenen om met des te meer kracht voor het beste van de 
Nederlandse cultuur op de bres te springen, maar integendeel juist 89 
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schichtig om zich spiedend met de honden mee te huilen. En maar al 
te functioneel is in dit kader Reinbert de Leeuws anti-Pijper-boutade, 
waarin we de auteur boven allen uit kunnen horen. 
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Versterkt de CPN nu! 

Gedurende de afgelopen maanden hebben ernstige aanslagen op de 
belangen van brede lagen van de bevolking plaatsgevonden. 
Onder het motto van 'energiecrisis' en 'soberheid' hebben de grote 
ondernemers de prijzen opgejaagd en een reële loonsverlaging voor 
de werkers doorgevoerd. 
De machtigingswet van het kabinet-Den Uyl is onder hun druk 
geworden tot een nieuwe uitgave van de loonwet van Roolvink, 
uitsluitend gericht tegen de loon- en salaristrekkenden. 
Terwijl door loonbeperking en prijsstijging de inkomens achteruit 
gaan, zijn de uitgaven voor bewapening en neo-koloniale 'ontwikke
lingshulp' gehandhaafd of zelf~ gestegen. 
De beloofde bescherming van de laagstbetaalden en van hen die van 
sociale uitkeringen moeten leven, is door de prijsstijgingen bedrog ge
bleken, terwijl de 'lasten, op de sterkste schouders', zoals dividend
beperking en afremming van de prijsstijging, niets meer dan loze 
voorspiegelingen blijken te zijn. 
Op al deze punten ziet men dat het kabinet zich onder druk van 
KVP en AR en hun vertegenwoordigers in de regering, zoals Lubbers, 
Van Agt en Boersma, en van de rechtse opposanten van VVD, CHU 
en DS' 70, steeds verder verwijdert van de verkiezingsbeloften. 
In de oliekwestie heeft de regering zich vooral via de KVP-er Lubbers 
geheel gevoegd naar de wensen van de oliemaatschappijen, zowel bij 
het zaaien van paniek over de zgn. schaarste, waarvan de invoering 
van de distributie een onderdeel vormde, als bij de grove prijs
verhogingen die de concerns nastreefden. De distriburiemaatregel, die 
in schrille tegenstelling stond tot het gegroeide leef- en werkpatroon 
van miljoenen, en die omringd werd met een sfeer van bedilzucht en 
dreigementen, was speciaal gericht op de behoeften van de chemische 
industrie en van de grote exporteurs. Wat genoemd werd een 
'bescherming van de werkgelegenheid', kwam in feite neer op 
bescherming van de winstgelegenheid vaó grote, voornamelijk met 
Duitsland en Amerika verbonden concerns. 
Maar ondanks het feit dat op dit ogenblik reeds bewezen is dat de 
oliemaatschappijen, juist in de afgelopen periode, gigantische winsten 
hebben gemaakt, en hetzelfde zeker het geval is bij andere multi
nationale ondernemingen, weigert het kabinet-Den Uyl een prijsstop 
aan de bron door te voeren en poogt het de vertraging van de prijs
stijgingen vooral op kosten van de detailhandel door te voeren. 

Nu de politiek van het kabinet-Den Uyl op steeds grotere weer
standen stuit bij de bevolking en het de distributiemaatregel nood
gedwongen en overhaast heeft moeten intrekken, tracht de reactie 
daarvan gebruik te maken om tot verdere aanvallen over te gaan. 
Zij deinst er daarbij niet voor terug groot opgezette demagogische 
perscampagnes te voeren. 
Waar middenstanders, winkeliers en pomphouders hun ontevreden-
heid manifesteren en opkomen voor gerechtvaardigde zakelijke eisen, 91 

L 



----------------------------.-.................... Ka~·u• .. ·~·'-~~JJ~•• 

daar verschijnen lieden als DS'70-oprichter Pars en enkele uiterst 
rechtse bestuurders van middenstandsorganisaties als 'leiders van 
buitenpárlementaire actie'. Dezen trachten verschillende groepen van 
de bevolking tegen elkaar op te zetten en de ontevredenheid voor 
hun eigen dubieuze doeleinden te exploiteren. 
Zo treedt de reactie ook buiten het parlement op de meest onbe
schaamde wijze op. De leiding van de PvdA, Den Uyl c.s., doet 
echter niets terug. Terwijl Den Uyl door het optreden van het 
kabinet zelf de reactie kansen heeft gegeven voor haar brutale 
h;mdelwijze, wijkt hij steeds verder naar rechts, vleit hij KVP en AR 
en keert hij zich niet tegen de concerns, die de campagne voor eigen 
oogmerken trachten te misbruiken, maar tegen de gedupeerde 
middengroepen. 
Het enige antwoord tot nu toe is gegeven onder de impuls van de 
CPN, in de vorm van buiten-parlementaire acties van vrouwen tegen 
de prijsstijgingen, van huurders tegen de verhoging van stookkosten, 
van de werkers in de gezondheidszorg, protesten in de bedrijven, 
waarschuwingsstakingen. 
Maar dit kan en mag slechts een begin zijn. Het is thans de hoogste 
tijd voor een massale buiten-parlementaire tegen-actie. Daartoe moet 
nu ook het NVV in beweging komen, op de bedrijven, in massa
demonstraties over het hele land, óók op het Binnenhof! 
Tot dusver hebben de leiders van het NVV, zoals Kok, zich laten 
gebruiken om de vakbeweging passief te houden. Zij predikten mst
pauzes, uitten vrome wensen over toekomstige prijscompensa~ies, 
accepteerden uitkeringen in 'centen', waarbij elke werker die geen 
minimumloontrekker is direct in inkomen achteruit ging -- alsof de 
arbeiders en niét de concerns de veroorzakers zouden zijn van de 
strijd om de olie en van de inflatie. 
Als er geen massa-actie is, kan de regering ook de geringste ver
langens die onder de werkers leven gemakkelijk naast zich neer
leggen. 
Als directe eisen zijn thans aan de orde: 

de loonbeschikking die in het kader van de machtigingswet werd 
uitgevaardigd, moet worden ingetrokken; 
de machtigingswet moet worden terugger10men, nu ook formeel 
daaraan iedere grond ontvallen is; 
een prijzenstop aan de bron moet worden afgekondigd, waarbij 
tegelijkertijd beschermende en compenserende maatregelen voor 
de middenstand worden genomen; 
op 1 april mag geen nieuwe huurverhoging worden doorgevoerd; 
de accijnzen op benzine, diesel- en huisbrandolie dienen te 
worden verlaagd op kosten van de oorlogsbegroting. 

Het is nu dringend geboden dat de strijd wordt aangebonden voor 
een reële loonsverhoging, nu de dertig gulden geen enkel soelaas 
kunnen bieden bij de hoog gestegen prijzengolf 
Reeds worden op het ogenblik in een aantal bedrijven en bedrijfs
takken door vakbondsmensen, door georganiseerde en ongeorgani
seerde werknemers looneisen geformuleerd en worden voorbereidingen 
getroffen tot actie tegen de ondernemers. Zo onmogelijk als de 

92 distributie bleek te zijn, zo onmogelijk zal het zijn tegen massa-actie 
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m, v1a een machtigingswet, lonen en inkomens aan banden te 
leggen. 

Buiten-parlementaire massa-actie is thans vooral geboden als tegen
druk tegen de geleidelijke overheersing van het kabinet door de 
rechts-confessionele groepen. Het is nodig hun, binnen en buiten het 
kabinet, hun plaats te wijzen. Die plaats wordt bepaald door hun 
zware nederlagen in het recente verleden en hun feitelijke onmacht 
om onder de huidige omstandigheden een kabinet van het Bies
heuvel-type te vormen. 
Tegenover hun streven om Den Uyl het vuile werk voor hen te laten 
doen, moet de eis gesteld worden van een reorganisatie van de 
regering, waarbij scherpslijpers als Lubbers, Boefsma en Van Agt ver
vangen worden door ministers die gehoor geven aan wat er leeft 
onder de werkers en die onafhankelijk staan tegenover de grote 
kapitaalmachten. Het is de opgave van communisten en socialisten 
om in actieve samenwerking de massa-actie tot stand te brengen, als 
enige mogelijkheid om dit doel te bereiken. 

De strijd om de energie en de monetaire schokken van de laatste tijd 
hebben duidelijk doen uitkomen, dat de imperialistische tegen
stellingen dieper worden en zich verscherpen. De EEG, waarvan de 
reformisten zeggen, dat ze een 'realiteit' is, valt in blokken en 
brokken uiteen. 
Steeds heviger wordt slag geleverd om grondstoffenbronnen, afzet
gebieden, mogelijkheden voor lrapitaalexport, om verbindingsroutes 
cri militair-mategische posities. 
De internationale toestand is geladen met gevaren! 
De atoombewapeningswedloop en de algemene opvoering van 
militaire voorbereidingen gaan op onrustbarende wijze verder. De 
Amerikaanse imperialisten willen een 'nieuwe generatie van raketten 
met meervoudige atoomladingen' doen aanrukken en dringen aan op 
een enorme uitbreiding van de bewapeningsuitgaven in de West
europese NAVO-staten. 
De SALT-besprekingen, waar de milit3ire verhouding tussen de 
Verenigde Staten en de USSR aan de orde is en waar gesproken wordt 
over de meest verschrikkelijke atoomwapens, zijn in het slop geraakt. 
Ook de reeks van bijeenkomsten, die vorig jaar in Helsinki is 
begonnen en die tot 'ontspanningsconferentie' is gedoopt, maakt op 
de plaats rust. 
Er broeien nieuwe spanningen rondom Berlijn als gevolg van het 
terugkrabbelen van de Westduitse Bondsrepubliek van de zogenaam
de Oost-verdragen en van de ontspanningspolitiek. 
Hoe ernstig de vrede bedreigd wordt, is door het oplaaien van het 
conflict in het Midden-Oosten bewezen. Het vuren is weliswaar thans 
gestaakt, maar de toestand van 'geen oorlog-geen vrede' dreigt voor 
lange tijd te blijven voortbestaan, met alle daaraan verbonden 
gevaren. c hoow de intc<nationak tn"tand ûeh ook ,wehetpt heeft, Je 93 
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Nederlandse regering heeft geen enkele stap gedaan in het belang 
van vrede en ontwapening, in het belang van de veiligheid van ons 
land. 
Binnen de EEG heeft Frankrijk zich nu losgemaakt van de monetaire 
overeenkomst van negen Westeuropese landen om zodoende nieuwe 
mogelijkheden tot export te verwerven. Dit is een nieuw bewijs, dat 
de tegenstellingen tussen de verschillende imperialisten onverzoenlijk 
zijn, zoals de CPN in haar bestrijding van de EEG steeds voorop 
heeft gesteld. 
De Nederlandse regering heeft zich bereid verklaard om toch deel te 
blijven uitmaken van het thans gevormde kleinere monetaire blok. 
Dit blok wordt overheerst door de Duitse D-mark; het Duitse groot
kapitaal maakt er de dienst uit! Daarmee heeft de regering-Den Uyl 
zich onderworpen aan de belangen van de multinationale concerns, 
aan het vaderlandsloze samengaan van Nederlands, Amerikaans en 
Westduits kapitaal. 
Het is thans de hoogste tijd om de zelfstandigheid en neutraliteit van 
ons land af te dwingen. Ons land moet zich bevrijden uit de heksen
ketel van conflicten en tegenstellingen door een eigen weg te gaan. 
Daarom komt de Communistische Partij van Nederland op voor 

drastische vermindering van de NAVO-bewapening; 
verwijdering van de atoomwapens van Nederlands grondgebied; 
stopzetting van iedere maatregel, die ertoe leidt dat de Neder
landse strijdkrachten binnen de NAVO gemaakt worden tot het 
voetvolk van de Westduitse Wehrmacht; 
stopzetting van de onderwerping aan de eisen van de EEG; geen 
medewerking aan maatregelen die schadelijk of lastenverhogend 
zijn voor de bevolking of gedeelten daarvan. 

De strijd voor deze doeleinden moet versterkt worden! 

De gang van zaken in de laatste maanden bevestigt de juistheid van 
de constructieve oppositie die onze partij tegenover de regering-Den 
Uyl heeft gevoerd. Deze was gericht op het behalen van resultaten 
voor de werkende mensen door doelbewuste massa-actie. " 
Dat hiertoe mogelijkheden bestaan is onder meer gebleken door het 
groeiende verzet tegen vervalsing van het kiesstelsel, doorkruising van 
nieuwe pogingen de 'Drie van Breda' vrij te laten, de anti-abortuswet 
van Van Agt werd buiten spel gezet, de militaire groetplicht afge
schaft. Uitbetaling van het wettelijk minimumloon voor jeugdigen 
werd afgedwongen, de positie van de voorstanders van De Brauws 
1000-guldenwet voor studenten werd verzwakt. De benzinedistributie 
werd afgeschaft, de protestbeweging tegen de scherp verhoogde olie
stookkosten behaalde een eerste resultaat. 
Zo zal onze partij verder gaan en zal zij haar oppositie voortzetten. 
Met de dag wordt duidelijker dat er in Nederland een koers
verandering nodig is. Daarom hebben de verkiezingen voor 
Provinciale Staten en gemeenteraden een zeer verstrekkende 
betekenis. 
Het gaat erom de confessionele en VVD-reactie verder terug te slaan 

94 door versterking van de invloed van de CPN. 
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Zij is de enige die het hoofdvuur tegen rechts richt en niet betrokken 
is bij de compromitterende afspraken van de groep-Den Uyl in het 
kabinet met KVP en AR. Zij is de enige die voortdurend werkt aan 
de eenheid van communisten en socialisten, aan het bondgenoot
schap van alle progressieve krachten in ons land, als de grondslag van 
een nieuwe politiek. 
De conferentie die de CPN op 23 en 24 december 1973 hield, toonde 
dat de Communistische Partij beschikt over vele nieuwe strijdvaardige 
krachten. 
Zij gaf talrijke voorbeelden van doeltreffend optreden en van 
bekwame leiding van acties in bedrijven, onder de bevolking en in 
bestuurslichamen. 

De conclusie uit deze conferentie kan geen andere zijn, dan dat 
de activiteit die wij aan de dag leggen nog groter moet worden om te 
voldoen aan de eisen van deze tijd en de positie van onze partij. 
Er moet worden gebroken met iedere passiviteit en iedere neiging om 
de werkzaamheid van de partij te beperken tot parlementair 
optreden. Gebroken moet worden met elk sectarisme en elke zelf
genoegzaamheid, omdat die de weg versperren naar brede, krachtig 
gevoerde actie. 

De versterking van de partij is in de huidige toestand van ingrijpende 
betekenis voor de landspolitiek. 
De CPN neemt een sleutelpositie in. Deze kan op krachtige wijze 
worden benut door verbetering van de organisatie en de propaganda 
en doordat de besturen de grootst mogelijke activiteit ontplooien en 
er een grote aanwas van nieuwe leden plaats heeft. 
Elke dag opnieuw blijkt dat de standpunten van de CPN diep wortel 
schieten onder steeds meer Nederlanders. 
Vastgesteld kan worden, dat velen zich voor hun stellingname op 
onze partiJ gaan onenteren. 

Een duidelijke toename van het ledental, die ook in de verkiezings
uitslagen tot uiting komt, zal gewicht in de schaal werpen om de 
PvdA en haar bondgenoten te dwingen in het kabinet de koers te 
wijzigen en zich van de confessionele voogdij te ontdoen. 
Elk nieuw lid voor de CPN is een spoorslag in de flank van de 
PvdA-leiding. 

Daarom: met kracht aan de slag voor de werving van nieuwe leden I 
Sectarische onverschilligheid of zelfs afkerigheid van het werven van 
nieuwe leden moet bestreden worden, evenals wantrouwen tegenover 
nieuwe leden, afkomstig uit de nieuwe lagen der bevolking die zich 
tot de CPN aangetrokken voelen. Nieuwe leden moeten onmiddellijk 
en volledig, in alle werkzaamheden van de partij, hun plaats kunnen 
mnemen. 

Het partijbestuur van de CPN wekt alle te goeder trouw zijnde 
werkende mensen, oud en jong, man en vrouw, op om zich in de 
CPN te organiseren, om mee te helpen haar sterk te maken, om zich 
de grondslagen van het wetenschappelijke socialisme eigen te maken. 95 
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Ze vraagt van hen de praktische activiteit van de CPN te helpen 
verrijken en effectiever te maken met hun eigen ervaring die ze 
hebben opgedaan in hun werkzaamheden en ontwikkeling. 
Het partijbestuur roept alle communisten op om voor de hier 
genoemde doeleinden initiatieven te ontwikkelen, het werk van de 
partij op vele gebieden te verb·eteren en duidelijk de standpunten van 
de communisten tegenover de bevolking uiteen te zetten. 
De verkiezingscampagne moet erop gericht zijn belangrijke nieuwe 
lagen van de bevolking te winnen voor de communistische politiek! 

Amsterdam, 31 januari 1974 

(De Waarhetd van donderdag 31 januari 1974) 
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Geen atoombases - eigen koers 

De NAVO (Noord-Atlantische-Verdragsorganisatie) heeft eerder dit 
jaar njn vijf en twintigste verjaardag beleefd, maar het is geen 
opgewekt feest geworden. In een miezerige sfeer kwamen in het 
hoofdkwartier te Brussel NAVO-vertegenwoordigers van-niet-al-te
hoge rang bijeen om een toespraak van secretaris-generaal Luns te 
beluisteren. 
Het wekte - gezien Luns' verleden - geen verwondering, dat hij de 
registers van het koude-oorlogsarsenaat opentrok en veelvuldig 
woorden als 'verbondenheid en vrijheid' in de mond nam. Maar zelfs 
Luns kon er echter niet onderuit een beknopte toespeling te maken 
op de weerzin, die er bij de openbare mening tegen de NAVO 
bestaat. 
In eigen land verzamelden zich op de jaardag in de Ridderzaal te 
Den Haag in een vrijwel identiek druilerige toestand Nederlandse 
hoogwaardigheidsbekleders, die door minister van buitenlandse zaken 
Van der Stoel werden toegesproken en die een krampachtige recht
vaardiging van 25 jaar NAVO-politiek moesten beluisteren. Van der 
Stoel meende dat de NAVO een van de pijlers van de buitenlandse 
politiek diende te blijven en bewees duidelijk dat hij vóór zijn 
ministerschap niet voor niets jarenlang staatssecretaris bij Luns is 
geweest. 
De stemming in mineur, die ook in talrijke perscommentaren door
klonk, is alleszins begrijpelijk, want sinds vijf en twintig jaar 
geleden, op 19 juli 1949, de communistische partij als enige partij 
regen goedkeuring van het NAVO-verdrag stemde, is van de 
verheven woorden over 'Atlantische solidariteit' en 'democratische 
samenwerking', waarvan toen de voorstanders de vergaderzaal lieten 
ronken, niet meer dan gestamel overgebleven. 
De scheuren binnen de NAVO zijn zo openlijk aan de dag getreden, 
dat zij met de mooiste woorden niet meer zijn te bepleisteren en van 97 
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de indertijd veronderstelde 'geloofwaardigheid' van de NAVO is geen 
spat heel gebleven. 

Wie vijf en twintig jaar NAVO overziet kan alleen maar tot de 
conclusie komen dat deelname aan het pact in geen enkel opzicht de 
veiligheid bevordert, zoals de verdedigers door dik en dun 
voorspiegelden, maar alleen chantagepolitiek tegen de socialistische 
landen en koude-oorlogsdruk tegen eigen bevolking heeft betekend, 
terwijl de ONveiligheid is toegenomen. 
De opeenvolgende Nederlandse regeringen hebben een belangrijk 
deel van hun souvereine rechten prijsgegeven en bij de voorbereiding 
van de defensienota van Vredeling treedt duidelijk de inmenging van 
buitenaf aan de dag. NAVO-kringen worden eerst geraadpleegd en 
moeten hun goedkeuring aan de tekst verlenen, pas daarna zal hij 
aan het Nederlandse parlement worden voorgelegd. 
Vanuit de NAVO is voortdurend druk uitgeoefend om de Neder
landse bewapeningslasten op te voeren, die nu al het waanzinnige 
bedrag van 6 miljard gulden belopen. In ons land zijn Amerikaanse 
atoombases gevestigd, waarover slechts Amerikaanse commandanten 
zeggenschap hebben. Nederland kan, zelfs buiten wil en medeweten 
van regering en legerleiding in internationale conflicten betrokken 
geraken. 
De toestand binnen de NAVO is uiteraard anders dan vijf en twintig 
jaar geleden, toen· de Verenigde Staten onaangevochten de dienst 
uitmaakten en een volstrekt overheersende positie innamen. De 
wijzigingen, welke zich de laatste jaren in het internationale krachten
patroon voltrekken, doen hun invloed gelden op de onderlinge be
trekkingen van de imperialistische NAVO-landen, op hun verhouding 
tot het imperialistische Japan en de staten van de derde wereld, 
alsmede binnen de heersende groepen van al die landen afzonderlijk. 
Nixon worstelt vol moeite om zijn hoofd boven het drabbige water van 
de Watergate-poel te houden, het gaullisme in Frankrijk wordt 
gegeseld door vernietigende slagen en grote schokken doortrillen de 
regeringsveste in Bonn. 
Het is alweer ruim een jaar geleden, het was april 197 3, dat Henry 
Kissinger, toen nog presidentsadviseur in het Witte Huis, bij het 
jaarlijkse etentje van Anociated Press aankondigde, dat Nixon 1973 
'tot het jaar van Europa' zou maken. Nixon zou 'direct en persoonlijk' 
met de Europese staatslieden gaan praten en 'de grondslag leggen voor 
een nieuwe periode van bloei in het Westen'. Nog voor dat jaar zou 
verstrijken," zouden de toekomstige doeleinden worden vastgelegd in 
een nieuw Atlantisch Handvest. 

Nixon en Europa 

Het jaar 197 3 ging voorbij en nu we ongeveer op de helft van 1974 
zijn kan worden vastgesteld dat van het retorische vuurwerk van 
Kissinger en Nixon niets terecht is gekomen. 
Nix on reisde in 197 3 helemaal niet naar Europa en bracht eerder dit 

98 jaar slechts een bliksembezoek aan Parijs ter gelegenheid van de rouw-
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plechtigheid voor de overleden Pompidou; de haastige en vluchtige 
ontmoetingen die toen met Europese staats- en regeringsleiders plaats
vonden, kan men toch niet tot diepgaande gesprekken op hoog niveau 
bestem pelen. 
De topconferentie, die enkele malen was aangekondigd ter viering 
van het vijf-en-twintigjarige NAVO-bestaan, ging evenmin door en 
de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en een aantal West
europese landen sudderen op een laag pitje. 
Het idee van een nieuw Atlantisch Handvest heeft men feitelijk laten 
vallen nadat lang heen en weer was gesproken over drie documenten: 
de betrekkingen binnen de NAVO, de betrekkingen van de 
Verenigde Staten tot Europa en de betrekkingen van de Verenigde 
Staten en Europa tot Japan. 
lo februari van dit jaar leek een document over de Amerikaanse be
trekkingen tot Europese landen op papier rond, op de onderwerpen 
'energiecrisis' en 'ontwikkelingshulp' na. 
De Amerikanen staakten echter hun medewerking toen de tegen
stellingen hoger opliepen en in maart verklaarde minister Van der 
Stoel bij de debatten over de begroting van buitenlandse zaken in de 
Eerste Kamer: 'Er zijn bij de voorbereiding van deze verklaringen 
bepaalde vorderingen gemaakt. Of het uiteindelijk tot voltooiing van 
deze verklaringen zal komen, dient te worden afgewacht.' 
Inmiddels wordt de internationale situatie echter gekenmerkt door 
een verscherping op vele gebieden, door een brutaal optreden van de 
kant van de imperialistische staten dat herinneringen oproept aan de 
ergste koude-oorlogsperiade in het NAVO-bestaan, en botsen de 
kapitalistische belangen heftiger dan ooit. 
Het Westduitse imperialisme laat zich steeds agressiever gelden en 
wenst bij zijn politieke, economische en militaire expansie niet langer 
genoegen te nemen met een regionale rol, maar is erop uit een voor
aanstaande plaats in te nemen op het wereldtoneel. 

Genève 

Het is dan ook geen tijd voor afwachten. De gevaarlijke toestand zou 
de regering tot nadenken moeten aanzetten en tot verandering van 
koers. De regering geeft echter van het een, noch van het ander enig 
blijk. 
Haar houding, zoals onder meer ook tijdens het bezoek van minister 
Van der Stoel aan Moskou tot uiting kwam, wijkt niet af van de weg 
van Luns, dat wil zeggen zij wijkt niet af van de weg van de NAVO
scberpslijpers en het Amerikaanse en Westduitse wapenkapitaaL 
0Jederland vervult op de Europese Conferentie voor Veiligheid en 
Samenwerking (ECVS) in Genève de rol van dwarsligger en een ver
tegenwoordiger van de Nederlandse regering verwoordt namens de 
NAVO-staten op de conferentie over troepen- en wapenvermindering 
in Wenen steeds weer bedenkingen tegen doeltreffende maatregelen. 
Er zijn jarenlange voorbereidingen nodig geweest vóór in 1973 de 
ministers van buitenlandse zaken van 33 Europese landen en van de 
Verenigde Staten en Canada in Helsinki bijeenkwamen voor een 99 
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Europese conferentie. Zij besloten toen deze conferentie in drie fasen 
te houden en daarbij drie hoofdonderwerpen (opgenomen in wat 
wordt genoemd drie manden) te bespreken. 
Bij de eerste mand wordt gesproken over de betrekkingen tussen de 
verschillende staten en over het tijdig aanmelden van militaire 
manoeuvres, bij de tweede mand heeft men het over de bevordering 
van economische contacten en over samenwerking op het gebied van 
wetenschap, technologie en milieubeheer en bij de derde mand 
bespreekt men het uitwisselen van delegaties, het toeristische verkeer, 
enz. 
Momenteel is in Genève op ambassadeursniveau de tweede fase van 
de Europese conferentie gaande en er zijn ernstige meningsverschillen 
over tal van problemen. Bovendien is het een vraagpunt hoe de derde 
en afsluitende fase, die in Helsinki dient plaats te vinden, moet 
verlopen. Van de kant van de Sowjet-Unie wordt aangedrongen op 
een bijeenkomst van staats- en regeringsleiders, terwijl de westelijke 
staten zich tot het zenden van ministers van buitenlandse zaken 
willen beperken. De vraag is ook of bij zo een derde fase - als zij al 
komt - plechtige verklaringen worden voorgelezen en er verder niets 
gebeurt, of dat een permanent orgaan van een Europese conferentie, 
dat op geregelde tijden bijeenkomsten houdt, zal worden gevormd. 

Wenen 

De conferentie in Wenen over troepen- en wapenvermindering in 
Midden-Europa, die in oktober 197 3 werd geopend, is de afgelopen 
maanden al evenmin erg opgeschoten. Aanvankelijk voorgenomen 
plannen om in 1975 een eerste inkrimping van strijdkrachten door te 
voeren, staan geheel op losse schroeven. 
Aan de conferentie in Wenen nemen een aantal Warschau-pactlanden 
en een aantal NAVO-landen deel; de conferentie wordt meestal aan
gedmd met de letters MBFR, afkorting van de Engelse benaming 
Mutual Balanced Forces Reduction (Wederzijdse evenwichtige strijd
krachten-vermindering). De B wordt echter steeds vaker weggelaten, 
omdat van een eventuele evenwichtige (balanced) vermindering steeds 
minder sprake blijkt te zijn. · 
De NAVO-staten op de conferentie, in het bijzonder de Westduitse 
Bondsrepubliek, wensen een eventuele inkrimping te beperken tot 
manschappen en materieel van de landmachten en er de lucht
machten en atoomwapens buiten te laten. 
Het is echter algemeen bekend, dat de strijdkrachten van elke staat of 
van elk militair blok zijn opgebouwd uit verschillende componenten, 
die één geheel vormen en tot één militair en strategisch patroon 
behoren, waarvan de atoombewapening het meest vernietigende deel 
IS. 

De militaire situatie in Europa blijft gekarakteriseerd door de grootste 
concentraties van troepen en bewapening in de wereld, hetgeen in 
duidelijke tegenstelling staat tot de herhaaldelijk met de mond be
leden wens tot vestiging van een duurzame vrede. De laatste tijd zijn 
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'groeiende veiligheid', die niet in overeenstemming met de 
werkelijkheid zijn, maar niettemin dreigen de openbare mening in 
slaap te wiegen. De grootste waakzaamheid is evenwel geboden, 
temeer waar de bewapeningsrace op atoomgebied doorgaat en 
ernstige consequenties voor de kleinere Europese staten krijgt. 

Salt I en Salt 11 

In Genève stokt namelijk niet alleen de tweede fase van de Europese 
conferentie, ook de tweede ronde van een andere conferentie in deze 
stad: deSalt II, waar de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten over de 
raketbewapening onderhandelen, heeft een moeizaam verloop en is 
biijkens tal van berichten in een impasse geraakt. 
De bedoeling van Salt II (Strategie Arms Limitation Talks -
besprekingen over beperking van strategische wapens) is een overeen
komst voor te bereiden met afspraken over de aard en de omvang van 
her strategische atoomarsenaal van Sowjet-Unie en de Verenigde 
Staten. 
In 1972 werd een interim-akkoord (na Salt I) ondertekend, dat 
inhield, dat beide zijden hun defensieve raketsystemen wederzijds 
zouden beperken voor op zijn minst een periode van vijf jaar, dus tot 
1975. 
Het akkoord heeft geen eind gebracht aan de atoomwapenrace - er 
worden miljarden verslindende experimenten verricht en nieuwe 
soorten van offensieve atoomwapens operationeel gemaakt. In vele 
opzichten is hetgeen geschiedt ondoorzichtig·, omdat het zich afspeelt 
in laboratoria en op proefterreinen van de molochs der elektronica en 
tot de diepste geheimen van het militair-industrieel complex behoort. 
Militairen en andere ingewijden schermen en werken op atoomwapen
gebied met afkortingen als MRV (Multiple Re-entry Vehicles - meer
voudige atoomkoppen), MIRV (Multiple Individually Targeted Re
entry Vehicle - meervoudige apart op een doel gerichte atoomkoppen) 
en MARV (Manoeuvrable Re-entry Vehicle - meervoudige elk naar 
een apart doel te besturen atoomkoppen), die voor een niet-ingewijde 
~oeilijk zijn te doorgronden. 
De MRV behoorde tot de 'eerste generatie' van meervoudige atoom
koppen, de MIRV tot de 'tweede generatie' en de MARV tot de 
'derde generatie', waarbij het mogelijk is de verschillende atoom
koppen na het scheiden van de raket nog elektronisch te besturen en 
in staat te stellen afweerraketten te ontwijken. 
Deze 'derde generatie' van atoomkoppen zou thans tot het voor
naamste onderwerp van gesprek op Salt II horen, maar in sommige 
militaire en politieke kringen in de Verenigde Staten wordt openlijk 
aangedrongen op het opschorten van de Salt-onderhandelingen. Het 
daarbij gebruikte argument is, dat de binnenlandse positie van Nixon 
zodanig is verzwakt, dat hij geen verreikende afspraken meer zou 
kunnen maken. 
De werkelijkheid is echter, dat er diepgaande verschillen van mening 
bestaan bij de beoordeling van de internationale situatie en de 
daarbij te volgen strategie. De strategzsch-politieke opvattingen zijn 101 
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in grote lijnen nog dezelfde als altijd: het terugdringen en liefst 
geheel oprollen van de socialistische staten en het handhaven van de 
overheersende positie in de kapitalistische wereld. 
De strijd spitst zich toe op de strateyJrch-mt!itaire opvattingen, op de 
kwestie van de atoomstrategie, die - omdat zij samenhangt met de 
ontwikkeling van de wapentechniek - in de loop der tijd verschillen
de keren een verandering heeft ondergaan. 
Zo verklaarde de toenmalige Amerikaanse minister van oorlog, 
McNamara, in 1962: 'Het belangrijkste militaire doel, in geval van 
een kernoorlog, moet de vernietiging zijn van de strijdkrachten van 
de vijand en niet van zijn bevolking.' Dit wordt de counter-force 
(tegen de strijdkrachten gerichte) strategie genoemd. 
Een aantal jaren later, in 1967, deelde McNamara echter tegenover 
een senaatscommissie mede: 'Ik denk, dat we het er allen over eens 
kunnen zijn dat, indien zij als eerste aanvallen, wij onze wapenen op 
hun maatschappij zullen richten en 120 miljoen mensen zullen ver
nietigen.' Dat werd toen aangeduid als counter-city (tegen de steden 
gerichte) strategie. 

De huidige minister van oorlog, Schlesinger, blijkt thans opnieuw 
een verandering in de atoomstrategie te hebben doorgevoerd en de 
raketten van een opstelling tegen steden tot een opstelling tegen 
raketbases in de Sowjet-Unie te hebben gebracht. Deze verandering 
werd vorig jaar zomer begonnen, maar pas in breder kring bekend, 
toen Schlesinger er op een persconferentie in januari van dit jaar over 
sprak. 

Het Amerikaanse ministerie van oorlog is nog steeds uit op wat wordt 
genoemd een 'verfijning van de atoomtechniek' en Schlesinger heeft 
daarvoor opnieuw miljarden dollars verlangd en gekregen. De 
Amerikaanse militaire uitgaven zullen komend jaar 90 miljard dollar 
belopen, hetgeen neerkomt op een stijging van 7 miljard dollar. 
Over de werkelijke beweegredenen van zijn atoomstrategie laat 
Schlesinger zich niet uit, er wordt evenwel druk naar gegist. 
Er wordt gesuggereerd, dat de Verenigde thans een scheiding maken 
tussen een 'algemene atoomstrategie' en een 'Europese atoom
strategie', een ontkoppeling, waardoor een 'regionale atoomoorlog' 
op Europees grondgebied eerder denkbaar zou worden dan het 
inzetten van het volledige Amerikaanse atoompotentieel ingeval van 
een conflict. 

Het PvdA-Kamerlid Danken, militair- en buitenland-specialist van 
zijn fractie, spreekt in dit verband over een vergrote beduchtheid dat 
Europa het gebied zal zijn waar de klappen zullen vallen. 
Het is immers denkbaar, dat - indien krachtens deze nieuwe 
strategie Amerika een aanval zou richten op een militair doel in 
Oost-Europa - de Sowjet-Unie zijn tegenaanval niet zou richten op 
Amerika's steden, maar tegen een doel - civiel of militair - in 
West-Europa. De atoomdrempel, dat wil zeggen het moment waarop 
atoomwapens in een gewapend conflict worden ingezet, dreigt 
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De mininukes 

Er is nog een omstandigheid, die een dreigende verlaging van de 
atoomdrempel in de hand lijkt te werken. Behalve het feit, dat er 
steeds vernietigender en preciezer lange-afstandsraketten worden 
gemaakt, vindt er ook een ontwikkeling plaats op het gebied van de 
kleine atoomwapens, die wel mininukes worden genoemd. 
In april 197 3 werd een hoorzitting gehouden van de subcommissie 
militaire toepassing atoomenergie van het Amerikaanse congres, waar 
bleek dat de Verenigde Staten ernaar streven om in Europa 
mininukes te stationeren. 
Dit type wapens - 'kleiner en acurater dan de huidige tactische 
atoomwapens' - schijnt nog niet geheel operationeel te zijn, maar 
dat kan binnen afzienbare tijd worden verwacht. In de militaire 
terminologie heet het, dat mininukes kunnen worden beschouwd als 
een soort 'superconventionele artillerie' en de vraag waar het om gaat 
is, of ze daardoor tot het eind van de conventionele bewapening, of 
tot het begin van atoomwapens moeten worden gerekend. In het 
algemeen worden minimukes - en terecht - als atoomwapens 
gezten. 
Minister Vredeling merkte naar aanleiding van gesprekken met de 
Amerikaanse minister Schlesinger op: 'In de contacten met de 
Amerikaanse regering is bovendien duidelijk gebleken, dat men van 
Amerikaanse zijde wel inziet, dat ook het eventueel gebruik van 
kleinere kernwapens betekent, dat een oorlogssituatie in een totaal 
andere, veel gevaarlijker fase komt, een fase ook, die altijd het risico 
in zich heeft van verdere escalatie.' 
De minister weigerde en weigert echter klip en klaar uit te spreken, 
dat Nederland zich tegen stationering van zulke atoomwapens op zijn 
grondgebied zal verzetten. De mininukes zullen er evenwel toe bij
dragen dat het gevaar, dat conflicten in Europa uitgroeien tot een 
strijd met atoomwapens, toeneemt. Er bestaat daarover in brede kring 
verontrusting. In haar rapport 'Nederland, open stad', stelt de PPR 
bv. vast, dat het met mininukes vrijwel onmogelijk is om precies te 
bepalen, wanneer een conflict kan of moet overgaan in een nucleaire 
strijd. 
De PPR komt dan, mede samenhangend met de algemene atoom
strategie, tot de volgende opvallende conclusie: 'Een tweede specifiek 
gevaar van deze NAVO-doctrine ziet de PPR in het feit, dat met 
deze militaire conceptie aanvaard wordt, dat Europa het riciso loopt 
een geweldig slagveld te worden van een strijd met nucleaire wapens. 
Het is onaanvaardbaar voor de PPR een militaire conceptie te onder
schrijven, die impliciet de mogelijkheid in zich draagt dat de twee 
supermachten de VS en de SU een eventueel conflict met kernwapens 
zouden kunnen uitvechten op Westeuropese bodem.' 
Op het grondgebied van de Europese NAVO-landen, met 
uitwndering van Frankrijk, bevinden zich honderden geheime 
opslagplaatsen van Amerikaanse atoomwapens. In Nederland zijn er, 
blijkens mededelingen van Danken, op zijn minst elf. 
Daar komt bij, dat steeds meer landen naar het bezit van een eigen 
atoomwapenarsenaal streven en dat vooral de revanchisten in de 103 
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Bondsrepubliek er op alle mogelijke manieren de beschikking over 
trachten te krijgen. De Bondsrepubliek neemt bijzonder actief aan 
allerlei ondernemingen deel, die zich de verrijking van uranium en 
de vervaardiging van plutonium ten doel stellen - grondstoffen 
onmisbaar voor de vervaardiging van atoomwapens. Als aanzet tot 
een eigen atoombewapening ziet Bonn de vorming van een Europese 
kernmacht. 
Er blijken in ons land mensen te zijn, die daar hun oren naar laten 
hangen en zeggen, dat 'West-Duitsland niet altijd buiten atoom
wapens gehouden zou kunnen worden'. Omvangrijker zijn echter de 
krachten, die zich er vastbesloten tegen opstellen en de ervaringen 
met het Duitse imperialisme uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
niet vergeten. 
Nederland mag niet het slachtoffer worden van de atoompolitiek van 
de grote mogendheden' 
In een open brief aan de leden van de Staten-Generaal en de 
regering-Biesheuvel gaven niet zo lang geleden 45 werenschappelijke 
werkers uiting aan hun bezorgdheid over de voortduring van her op 
kernbewapening gebaseerde defensiebeleid van Nederland. Aan
leiding tot hun brief was het feit, dat tot nu toe een open en 
principiële publieke discussie over het defensie- en veiligheids
probleem niet mogelijk is gebleken. Naar hun mening was een 'even 
graduele als principiële beleidsombuiging' noodzakelijk. 
Van de politieke partijen maakt zich thans ook de PPR rot woord
voerder van deze groeiende onrust, al trekken vooraanstaande leden 
als Bas de Gaay Fortman daar niet de consequenties uit en blijven die 
verklaren, dar 'een ander defensiebeleid' toch niet mogelijk zou 
zijn'. 
In haar rapport 'Nederland, open stad' meent de PPR in ieder geval, 
dar een bijzondere taak is weggelegd voor kleine landen, die een 
eigen veiligheidspolitiek kunnen bedrijven, zodat zij nier slechts 
mini-uitvoeringen zijn van de grote en supermogendheden. Her 
rapport wijst een Westeuropese kernmacht, alsmede de kernwapen
strategie van de NAVO van de hand, hetgeen berekent, dat ons land 
moet worden losgemaakt uit het atoomwapensysteem, waarin het 
thans nog in de NAVO is geïntegreerd. 

Eigen koers 

De gedachten, dat Nederland een eigen rol moet en kan spelen, en 
dat ons land verlost dient re worden uit de atoomgreep van de grote 
mogendheden, gaat steeds sterker leven. 
Er is wat dat betreft niet alleen veel veranderd sinds vijf en twintig 
jaar geleden de NAVO werd gevormd, maar ook sinds in april 1958 
zeven theoretische fisici zich met een brief tot de toenmalige minister 
van oorlog, Staf, wendden en hun ernstige bezorgdheid over de kern
bewapening onder woorden brachten. 
Hun brief sloeg toen, als we het zo mogen zeggen, in als een bom en 
vormde een bevestiging van de door de communistische partij 

104 gevoerde politiek. 



1a •·•• .-~--••••••••••••-----------------------;-• 

De communistische partij vroeg via haar Tweede Kamerfractie aan 
Eerste Kamervoorzitter, Jonkman, om de Verenigde Vergadering van 
de Staten-Generaal bijeen te roepen en daar de zeven geleerden ge
legenheid te geven over het vraagstuk en de gevaren van de kern
bewapening voorlichting te verstrekken. Het was in de periode, dat 
de communisten een petitie inspireerden tegen de vestiging van bases 
voor raketten in ons land. 
Kamervoorzitter Jonkman verwierp het verzoek met een aantal 
juridisch-staatsrechtelijke formuletingen en een formele verwijzing 
naar een aantal paragrafen uit het reglement van orde. Minister van 
oorlog, Staf, verklaarde zich voorstander van uitrusting met 
atoomwapens 'voor gebruik reeds bij het eerste gevecht'. 
Het optreden van de communistische partij werkte echter door en gaf 
groter bekendheid aan de brief van de zeven fysici, die later door 
velen in bezorgdheid en protest zijn nagevolgd. 
De rakettentechniek en de vernietigingskracht van atoomwapens 
worden steeds verder opgevoerd. De imperialistische propaganda stelt 
dit voor als een soort noodlottige, onvermijdelijke gang van zaken, 
waartegen niets te doen zou zijn. 
Er wordt een massasuggestie bedreven met het doel de mensen een 
desparare onverschilligheid of verlammende angst aan te praten. 
Ook in sommige publikaties in de Sowjet-Unie en andere socialisti
sche landen wordt toegegeven aan de druk van deze suggestie, 
hetgeen objectief op de strijd tegen de imperialistische machthebbers 
- die immers de aanstokers van oorlogen zijn - een negatieve 
uitwerking heeft. Zelfs wordt in die publikaties wel geprobeerd de 
indruk te wekken, dat de enorme ontwikkeling van de militaire 
techniek tor zulk een vernietigingskracht heeft geleid, dat daardoor 
vanzelf al de oorlog onmogelijk zou worden. Dit heeft een 
remmende invloed op de ontplooiing van een massabeweging, op een 
felle bestrijding van het imperialisme en dreigt ertoe te leiden het 
optreden tegen de oorlog uitsluitend over te laten aan activiteiten in 
de diplomatieke sfeer. 
Fr treden echter geen veranderingen op door diplomatiek gefraseer. 
Her is nodig om in eigen land een massale beweging tot stand te 
brmgen, gericht op concrete maatregelen, in het belang van vrede en 
veil ighc id. 
Wat ons land betreft, geldt daarbij in de eerste plaats, dat de 
Amerikaurne atoomba.re.r en We.rtduitre munitiedepot.r dienen te ver
,/u·;/J!e/1 n; dut een e;j;en koen in de buitenlandJe politiek wordt ge
l'dren. 
Het is onmiskenbaar, dat er wrevel en ontstemming groeit tegen de 
lijn op buitenlands terrein van Den Uyl, Van der Stoel en Vredeling, 
ook binnen de Partij van de Arbeid. 
Van der Stoel en Vredeling oogsten lof voor hun houding bij de 
rechtse partijen, maar zaaien onrust en ontevredenheid bij hun eigen 
aanhang. 
Van de beloften uit Keerpunt '72: afstoting van atoomtaken en ver
mindering van militaire uitgaven, is niets verwezenlijkt. 
Als Vredeling in de dagorder ter gelegenheid van het 25-jarige be-
staan van de NAVO zegt 'met de gehele regering en de overgrote 105 
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meerderheid van het parlement' ja te zeggen tegen doorgaan met de 
NAVO, dan klinkt dat ja zeker niet namens de meerderheid van ons 
volk. Dáár groeit het verlangen naar een eigen opstelling, naar eigen 
initiatieven. 
Van der Stoel schetste in zijn rede tijdens de NAVO-dienst in de 
Ridderzaal een even misplaatst beeld. Hij zei: 'Nederland staat het 
vrij om zich terug te trekken achter de Hollandse waterlinie van een 
nieuwe neutraliteitspolitiek. Geen vreemde bezetting vindt plaats als 
wij daartoe zouden besluiten. Maar een dergelijk besluit zou niet 
stroken met een dynamisch en actief vredesbeleid. Dat brengt mee, 
dat Nederland acte de présence geeft binnen het orgaan waar de 
meeste Westelijke landen overleg plegen over centrale vragen van 
vrede en veiligheid.' 
Het verlangen naar staatkundige neutraliteit dat bij steeds groter 
groepen van ons volk gaat leven en waarop Van der Stoel kennelijk 
doelde, betekent niet een passieve houding tegenover een oorlog. 
Integendeel! Het gaat juist om een actieve neutraliteit, die 
dynamischer en veiliger' is dan het optreden van Van der Stoel. , 
Het is thans juist de hoogste tijd om zelfstandigheid en neutraliteit 
van ons land af te dwingen en zich los te maken uit de knellende 
greep van buitenlandse overheersing. 
Een eigen weg kan en moet worden gegaan door een drastische vcr
mindering van de NAVO-bewapening, de verwijdering van atoom
wapens van ons grondgebied en de stopzetting van iedere maatregel, 
die de Nederlandse strijdkrachten in het kader van de NAVO met 
Westduitse eenheden samensmelt. 
De krachten, die deze eigen weg willen gaan, groeien in steeds 
breder kring en zij zijn in staat om veranderingen in het belang van 
de vrede en veiligheid van ons land af te dwingen. 

]. MORRiëN 
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Op 1 mei 1974, op de dag van strzjd en solidanfeit van de 
arbeidenklasse, werd in de stad Groningen een bzjeenkomst 
F,ehouden die in het teken stond van de groeiende verbonden
hezd van kunstenaan en welzzjnswerkers met de strzjd van de 
arbeiden. In het teken ook van groeiende verbondenhezd met 
de partzj die het meest consequent hun belangen en de be
lunF,en van de arbezdersklasse verdedigt, de CPN. 
In de provincie Groningen is er in de afgelopen jaren een 
.rtroomversnelling merkbaar geweest in de relatie' tussen de 
kun.rtenaan en welzzjnswerker.r en de arbeidersstrzjd. Daarbij 
heeft de strzjd, die in Oost-Groningen tot uitbarsting kwam 
rondom de strokartonindustrz·e, nieuwe impu/ren gebracht. De 
solidariteit van kunstenaars, wetenschappelijke werkers, onder
wij.rmemen en welzzjnswerkers met de arbeiders is rondom de 
vraagstukken, die zich in Groningen aftekenden, in volle 
rmzvang aan de orde gekomen. 
Op de diJctusie-bijeenkomst werden daarom de actieJ, die in 
de provincie Groningen zzjn gevoerd, tot uitgangspunt ge
kozen. Er werden enkele films getoond, die over de acties zijn 
;;emaakt en Fré Meir vatte in een korte uiteenzetting enkele 
llttJ;angrpunten van de gevoerde strzjd samen. Daarna sprak 
.Joop Wolff over de vraagstukken van politiek, welzzj'nswerk en 
wltuur. 
OjJ de inlezdinJ;en volgde een vruchtbare gedachtenwisseling, 
wuaraan door velen van de ongeveer 150 deelnemers werd deel
f!.Women. Hieronder volgen de inleidingen die op deze bzj'een
komst zzjn uitgeJproken. 

De strijd van de arbeidersklasse 
in Groningen 

Inleiding van Fré Meis 

De strijd van de arbeidersklasse in de provincie Groningen heeft, net 
zoals in het noorden als geheel en in de andere delen van Neder
land, een langdurige traditie, een traditie van zo'n honderd jaar. 
Reeds in de periode van Domela Nieuwenhuis werden er grote 
stakingen doorgevoerd door de veenarbeiders. Later volgden ook 
omvangrijke acties van de landarbeiders. 
In 1919 is er bijvoorbeeld in Groningen een grote landarbeiders
staking geweest. In 1931 staakten de arbeiders in de strokarton
industrie tien maanden lang. Het was een staking tegen loonsver
laging. Na tien maanden strijd werd de loonsverlaging van vijf 
gulden teruggebracht tot een knaak. De staking werd toen beëindigd, 
omdat de vakbondsbestuurders zeiden dat de kassen leeg waren. 
Groningen is in oorsprong een agrarische provincie. Voor de oorlog 
werkte tachtig procent van de Groningse werkers in de landbouw. De 
industrieën die tot ontwikkeling kwamen, waren landbouwindustrieën 107 
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- strokarton, melkfabrieken, grasdrogerijen, steenfabrieken, in feite 
geënt op de landbouw door het afgraven van de klei. In Groningen 
ontstond de grootste aardappelmeelindustrie van Europa. 
In de vooroorlogse crisisjaren moesten de werkloze arbeiders in werk
verschaffingskampen grond ontginnen. De arbeiders moesten dan een 
week lang van huis blijven. Ook in de werkverschaffingskampen werd 
hardnekkig opgetreden voor de belangen van de arbeiders; daar 
hadden eveneens stakingen plaats. 
In deze strijd ontstonden sterke afdelingen van de communistische 
partij. Het waren communisten die leiding gaven aan de stakingen, 
die toen zowel in de industrie, als in de landbouw en in de werk
verschaffingsobjecten werden gevoerd. 
Wie zich afvraagt waarom de communistische partij in het bijzonder 
in Oost-Groningen zulke sterke posities inneemt en bijvoorbeeld in 
Finsterwalde en Beerta bij verkiezingen de meerderheid van de 
bevolking aan haar zijde heeft, kan daarin de verklaring vinden. Dat 
komt, omdat de communistische partij een zeer groot aandeel heeft 
gehad in de acties voor de belangen van de bevolking. Steeds stonden 
communisten vooraan in de strijd. Dat was zo voor de oorlog, maar 
ook tijdens de bezetting in de strijd tegen de Duitse fascistische over
weldigers. Vele Groningse communisten hebben in het verzet hun 
leven geofferd. 

Naar nieuwe hoogtepunten 

Na de tweede wereldoorlog heeft Groningen voortdurend een vertrek
overschot te zien gegeven. De geschoolde arbeiders konden geen werk 
vinden en vertrokken naar elders; hetzelfde gold voor de mensen 
die van de universiteit kwamen. 
In deze na-oorlogse jaren zette de mechanisatie in de landbouw in 
volle omvang in. Er was een ware uittocht van landarbeiders waar te 
nemen. Werkte voor de oorlog zo'n tachtig procent van de arbeiders 
in de landbouw, nu is dat nog maar tien procent. Het is te ver
wachten, dat dit aantal zal teruglopen tot zes of zeven procent. 
Daar stond tegenover, dat er geen nieuwe industrieën werden ge
sticht. Het gevolg was, dat Groningen steeds - of het nu een 
toestand van hoogconjuctuur of van laagconjunctuur was - in grote 
delen van de provincie met zeer grote werkloosheid te kampen heeft 
gehad. 
In 1967 en daarna is de strijd in de provincie Groningen naar nieuwe 
hoogtepunten gegaan. Maar dat betekent niet, dat er voordien geen 
acties zijn geweest. In de na-oorlogse jaren zijn er herhaaldelijk 
stakingen van landarbeiders geweest. In 1958 staakten de strokarton
arbeiders. En in 1963 ook. Deze stakingen zijn minder in de belang
stelling gekomen. De vakbonden bemoeiden zich er niet mee en er 
waren toen ook geen actiecomités. De stakingen vloeiden voort uit de 
verbolgenheid van de arbeiders, die op een gegeven moment zo groot. 
werd, dat ze zeiden: schuif gaat erin. In 1963 werd de overwinning 
in de staking behaald, omdat op het laatste ogenblik actiecomités 
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als er niet aan de eisen toegegeven zou worden. 
In 1967 nam de strijd zeer grote vormen aan. Het ging toen om het 
behoud van de strokartonindustrie, zowel als om de lonen van de 
strokartonarbeiders. 
Op het ogenblik is het heel duidelijk wie het gelijk aan zijn kant 
heeft gehad. In 1967 sloot men het modernste strokartonbedrijf van 
Europa; er was acht miljoen gulden in geïnvesteerd en in drie jaar 
tijds was daar al vijf miljoen uitgekomen. In dat jaar weigerden 
NVV-bestuurders om mee te demonstreren voor het behoud van deze 
fabriek; Sake van der Ploeg, die nu burgemeester van Oude Pekela 
is, verzette zich met hand en tand tegen deze demonstratie. De 
leiding van de PvdA was niet bereid om samen met de communisten 
op te treden voor het behoud van de strokartonindustrie. 
Het heette, dat het hier zou gaan om een afgeschreven industrie. Het 
is echter scherp aan het licht getreden, dat dit in het geheel niet het 
geval is. Stro is een natuurprodukt, dat in allerlei vormen kan worden 
verwerkt, eventueel gemengd met vodden en papier. Hoe belangrijk 
deze grondstof is, blijkt nu thans de papierprijzen omhoog vliegen. 
Bovendien kan er uit stro heel wat gemaakt worden, tot hard-plastics, 
medicijnen en platen voor de bouw aan toe. 
Tevens ging het besef leven, dat het om de gehele positie van 
Groningen ging. De werkloosheid was opgelopen tot grote hoogte; in 
het rayon Winschoten en Stadskanaal bijvoorbeeld tot 10-12 
procent. Er werden demonstraties gehouden met de noodklok. Er 
werd opgetreden tegen de aanleg van een militair oefenterrein. Het 
waren bij deze acties niet alleen de arbeiders die in beweging 
kwamen. Reeds bij de eerste demonstraties ontstond er samenwerking 
met de kunstenaars en met de mensen van de universiteit. Het op
treden van de actiecomités vond ondersteuning bij hen. Ook de 
bocren namen aan de strijd deel. 
Alles tezamen heeft dit het mogelijk gemaakt, dat er een volks
congres over de problematiek van Groningen kon worden belegd. Dit 
congre~ is een belangrijke episode geweest in de strijd van de ver
schillende groeperingen van de bevolking van de provincie Groningen. 
Daarbij kwam ook de toestand van de grote boeren in Groningen aan 
de orde. Is hun toestand dezelfde als voorheen? Nee, ook bij hen 
moet tegenwoordig het gehele gezin hard werken. Zij moeten binnen 
de EEG voor hun rechten vechten; er wordt toch op aangedrongen, 
dat zij hun bestaan opgeven. Het is daarom de plicht van de 
arbeidersklasse om met hen samen te werken en tezamen voor de 
gemeenschappelijke belangen op te treden. De boeren kunnen zo, 
evenals de middenstanders, gewonnen worden als bondgenoten van 
de arbeidersklasse. Dat is van enorme betekenis, ook al kunnen er 
over allerlei vraagstukken verschillende opvattingen bestaan. 

In het belang van de bevolking 

Heeft de strijd, die van 1967 af is gevoerd nut gehad voor de 
bevolking van de provincie Groningen? 
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst nagaan wat men 109 
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met Groningen van plan was. Het staat vast als een huis, dat de 
EEG-organen de provincie Groningen wilden behandelen als een 
afgeschreven regio, die niet meer mocht worden ontwikkeld. Alleen 
op militair terrein zou dit nog mogen geschieden; een deel van Oost
Groningen zou moeten worden veranderd in een oefengebied, 
waartoe duizenden hectares goede landbouwgrond opgeëist werden. 
Het oefenterrein is echter door de massale actie van de bevolking niet 
doorgegaan. Ook is de strokartonindustrie door de actie behouden 
gebleven. Ik durf met de stelligste zekerheid te zeggen, dat als de 
actiecomités niet vóór de strokartonindustrie waren gaan staan om er 
met hand en tand voor te vechten, de helft van de fabrieken zou zijn 
gesloten. Dat staat zo vast als een huis. Er werd toch gesteld, dat er 
geen perspectief bestond voor de strokarton. Nu blijkt, dat er nieuwe 
procédés zijn ontdekt en dat door de nieuwe, ontwikkelingen het stro
karton van groot belang wordt. Altijd zijn er in de strokarton
industrie beperkingen geweest in de produktie. Nu is het zo, dat de 
strokartonfabrieken nog nooit zo hard gedraaid hebben! Het stro
karton is nog nooit zoveel waard geweest. 
Verder is bereikt, dat de lonen in de provincie Groningen aanzienlijk 
zijn gestegen en niet zo ver meer achterliggen bij de rest van het 
land, ofschoon er nog steeds een achterstand is. 
Dit alles heeft tevens tot gevolg gehad, dat de communistische partij 
sterker is geworden. Velen - arbeiders, studenten, wetenschappelijke 
werkers, kunstenaars - zijn lid geworden van de CPN. Dat is een 
belangrijke voorwaarde om de strijd nog sterker te kunnen voeren. 
Natuurlijk, voor iedere kleine verbetering moest hard worden ge
vochten. En we behoeven niet de illusie te koesteren, dat we zonder 
veel strijd verder zullen kunnen komen. Want om Groningen 
werkelijk welvarend te maken, zal het nodig zijn om een einde te 
maken aan het kapitalisme, zodat dan werkelijk ingrijpende 
maatregelen in het belang van de bevolking kunnen worden genomen. 



Politiek, welzijnswerk en cultuur 
Inleiding van Joop Wolff 

Is het verstandig om cultuur en welzijnswerk zonder meer achter 
elkaar te plakken? Zeker, er is (officieel tenminste!) één ministerie 
voor, maar hoe ver staan de wensen en praktijken van dat ministerie 
- van de autoriteiten die het beheerd hebben of het nu beheren -
af van de politieke realiteit, van wat kookt en kolkt onder de 
mensen, de brede lagen van de bevolking, de arbeiders, de kunste
naars, de wereld van het onderwijs, van studenten en welzijns
werkers. 
Formeel is er voor cultuur en welzijn de gemeenschappelijke noemer 
van één ministerie. Maar dat is weinig essentieel, dat is slechts 
bureaucratisch geredeneerd. Het helpt ons niet verder. Het schept 
hoogstens een illusie van een organisch geheel, dat er niet is. En dat 
er in een tijdperk van desintegratie en verdere ontworteling van .de 
kapitalistische maatschappij - economisch, politiek, cultureel - ook 
niet komen zal. 
We beschikken wel over een tweetal zekerheden. 
Onwel wordt de zieke maatschappij steeds meer zonder cultuur. Dat 
is zeker - en daarmee wordt de cultuur niet bestempeld tot een 
soort aspirine, een antibioticum of een tranquillizer. En de cultuur 
wordt als een benarde veste als haar bedrijvers, de kunstenaars in de 
eerste plaats, geen welzijn ondervinden als gevolg van gebrek aan 
welvaart, aan zekerheid van scheppingsvrijheid en creativiteit, van 
gebrek aan materieel en ideëel perspectief voor hun werk. 
Groningen - en dan nog veelal toegespitst op Oost-Groningen - is 
één van de 'tophits' van het welzijnswerk. 
Groningen is óók, vooral de laatste jaren, een van de kunstcentra in 
het land geworden, zeker op het gebied van de beeldende kunsten. 
Zonder daarbij ook maar iets af te doen aan de muziek, de orkest
cultuur, die er toch echt zijn mag. Denken we slechts aan het 
Noordelijk FiÎharmonisch Orkest in Groningen, aan het conservato
rium, naast het Fryske Orkest in Leeuwarden. 
Het tot stand komen van een ontmoeting als deze in Groningen is 
dus gezien de historische en actuele ontwikkeling van streek en stad, 
een stad van arbeiders, academici, studenten, kunstenaars, eigenlijk 
niet zo vreemd. Doch wel verheugend en inspirerend. 

Interpretaties van het welzijnswerk 

Welzijnswerk is niet iets nieuws. Het is zelfs oud, waar het terug
grijpt op het volksontwikkelingswerk van voor de oorlog, op het 
maatschappelijk werk, dat hier en daar wat opknapt, terwijl de crisis
controledienst van de dertiger jaren op de achtergrond staat. Zelfs 
geprojecteerd als opbouwwerk (als samenwerkings- of samenlevings-
opbouw) is het alweer van eeh jaartal, waarvoor een oude, goede wijn 111 
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zich niet zou behoeven te schamen. 
Bram Peper van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, deels uitge
leend als adviseur van het ministerie van CRM, signaleert dit ook in 
zijn boek 'Vorming van welzzj"nsbeleid, evolutie en evaluatie van het 
opbouwwerk'. Hij gaat terug tot vrij kort na de tweede wereldoorlog 
en rafelt de verschillende benaderingen uiteen. Als in een steeds in 
beweging zijnde kaleidascoop worden verschillende interpretaties van 
het werk gegeven. 
Er is een verschil in interpretatie zichtbaar, er zijn verschillende 
varianten in de opstelling van de zijde van de autoriteiten, van de 
regeringspartijen (van KVP en AR tot en met de PvdA), van 
ministers en Kamerleden, van de debatingclubs die zich vanuit de 
hoogte over de 'grassroots' buigen. 
Er is echter alle reden te veronderstellen, dat er nog nieuwere be
naderingen, nieuwere interpretaties zullen worden gegeven. Alleen 
nû méér en méér door welzijns-, opbouw- en vormingswerkers zelf. 
Zij staan 'in het veld', zij onderkennen gemeenschappelijke 
problemen met de werkende bevolking, zij accumuleren kennis en 
informatie die van grote positieve waarde is. Doch die tevens niet 
zonder consequenties kan blijven. 
Deze kennis is niet 'uit 't Amerikaanse leven gegrepen'. De Ver
enigde Staten kunnen niet als een voorbeeld worden beschouwd. 
Vroeger waren zij dit niet, en nu ook niet. Het feit, dat staats
secretaris Meier van de PvdA er een studiereis maakt, verandert daar 
niets aan. Hier valt te studeren, niet daar! Hoevele hoge ambtenaren 
er ook heen zijn gereisd. 
De oplossingen zijn niet te vinden in het 'Amerikaanse veld', waar 
politieke organisaties in democratische zin ontbreken, waar de vak
beweging zelfs een zaak is van managers en big-business, waar de 
rassenhaat een diepe bres heeft geslagen in de volkskracht en waar 
het tenslotte van San Francisco tot New York nog altijd zo'n 3000 
kilometer is of tien maal Amsterdam-Groningen. Een 'klein 
verschil', dat de voorstanders van aanranding van het kiesstelsel in 
ons land, de advocaten van gekozen minister-presidenten of kabinets
formateurs (in de PvdA, in de KVP en D'66) ook altijd over !'let 
hoofd zien. Nota bene in een land, dat geografisch gesproken," maar 
één district, één grote wijk, éé regio is. 
Het Amerikaanse model was de grote inzet. Al is de enige aanvul
ling, dat men ook wel in d~ Bondsrepubliek wil kijken, de typische 
'Heimat' van democratie en concentratiekampen. 
Dit studeren in Amerika, dit 'Kort Amerikaans' in het welzijnswerk, 
bestaat nog steeds. Het stamt uit de tijd van het Marshallplan (Peper 
erkent dat ook!), van de splitsing in de vakbonden, van 
anti-communisten-clausules, van mandementen, van voorstellen (van 
Romme, als stille vennoot van de oude Drees) om revolutionaire 
volksvertegenwoordigers te weren uit het parlement. Daar is dus iets 
te lokaliseren, in plaats en tijd. 
Drente is geen Colorado. Al zijn enkele reactionaire ambtenaren op 
Binnenlandse Zaken en CRM zeker wel in de weer als Colorado
kevers! Groningen is geen Californië - al doet de strijdvaardigheid 
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die dáár de 'druiven der gramschap' plukten en eens stof boden voor 
de schrijver John Steinbeck. 
De welzijnsprofeten van het eerste uur hebben de maten, de maat
staven uit het oog verloren. Dat is een kwestie van het zien in 
perspectief, iets dat niet alleen aan de beeldende kunstenaar voor
behouden moet blijven. 
Een kind kan het al lezen in 'Gullivers reizen' van Jonathan Swift. 
En in ieder geval de volwassene, die de originele tekst leest. Gulliver 
gaat naar het land van de Lilliputters en als hij daar plast, dan is hij 
een formidabele brandweer die de Lilliput-twisten blust. Gulliver 
gaat naar het land van de reuzen. En daar is hij niet meer dan een 
ludiek instrument. Als hij plast is hij een soort 'Manneke Pis' en 
mets meer. 
Zo blijkt, om de beeldspraak in dit vochtige verhaal te besluiten, dat 
wie maten, afstanden, verschillen negeert, van de regen in de drop 
komt. 

Schaalvergroting en schaalverkleining 

Ondanks het feit, dat zulke verschillen genegeerd worden, is het toch 
én mode én beleid om te spreken over schaalvergroting en schaal
verkleining. Om vergroting als het om de actieradius van orkesten en 
toneelensembles gaat (die zijn immers te duur!), om schaalverkleining 
als het welzijnswerk 'in the picture' komt. Dat wil zeggen dan wordt 
getracht om een herstructurering van het welzijnswerk te koppelen 
aan de zogenaamde gemeentelijke decentralisatie. 
In Rotterdam is daar ervaring mee opgedaan. Daar zijn een aantal 
gekozen 'deelgemeenteraden' gevormd. In de eerste plaats zijn het 
de welzijnswerkers (uit 't veld) die daar tijdens een onderzoek vast
gesteld hebben, dat in de verschillende wijken de teleurstelling over 
de resultaten overheerst. Ze kosten de bevolking in stijgende lijn geld 
en leveren niets op. Om een beeld van de kosten te geven: de deel
raden gaan 18 miljoen per jaar kosten en alleen al het apparaat van 
de Rijnmondraad kostte in 1973 6,34 gulden per persoon, terwijl dit 
bedrag in 1965 op 11 cent per persoon stond. 
Hier treedt de tegenstelling op tussen een uiterst discutabel streven 
.en de harde werkelijkheid . 

. Peper schrijft in zijn boek het volgende over de PBO: 
'Een anticiperende institutionalisering die nauwelijks gevolgd is door 
werkelijke steun - en daardoor in de verste verte niet in volle 
omvang van de grond is gekomen - is die van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie (PBO). Anders dan de gezinsverzorging (uitsluitend 
dienstverlening) veronderstelt de PBO een bepaalde maatschappij
visie, een normatieve oriëntatie die slechts bij weinige participanten 
aanwezig is. De medewerking is gering, wat niet wegneemt - en 
hier ziet men de invloed van anticiperende institutionalisering! - dat 
nog steeds grote apparaten in het kader van de PBO functioneren. 
Vanuit bepaalde machtsposities zijn er dus omvangrijke institutionele 
voorzieningen te realiseren, zonder dat deze noemenswaard steunen 
op de participanten waarvoor zij zijn bedoeld.' (blz. 67) 113 
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Wat een taal! Geen dialect, geen jargon, gewoon ministerieel
sociologische geheimschrijverij! 
Vertaald betekent het, dat geen mens de PBO wilde en dat ze bij de 
bevolking niet heeft aangeslagen. Dat wil tevens zeggen, dat de actie 
van de communisten overtuigde en de tolk van de mening van de 
bevolking was. Maar de PBO-organen bestaan nog steeds! Ze joegen 
boeren van hun land door de heffingen van het Landbouwschap. En 
de arbeiders strijden voor personeelsvertegenwoordigingen in plaats 
van de ondernemingsraden, die kapitaal en arbeid moeten 
overbruggen. In Groningen is daartoe enige jaren geleden in 
Veendam een stap gedaan. Het streven naar personeelsvertegenwoor
digingen speelt nu in de Industriebond van het NVV. 
Indertijd schreef het IPSO-rapport 'Over loonpolitiek en loonstnjd' 
hierover reeds: 'Een grondige democratische hervorming dringt zich 
op: bedrijfsraden, die door alle personeelsleden, arbeiders en kaders, 
in volledig vrije verkiezingen en bij vrije kandidaatstelling gekozen 
kunnen worden, onafhankelijk van de directies . . . De nieuwe 
bedrijfsraden kunnen alleen in onverzoenlijke klassenstrijd veroverd 
worden door ze al in de praktzjk in te voeren, hun gezag af te 
dwingen en hun eisen door te zetten, zonder een wetswijziging af te 
wachten . . . Wanneer zulk een optreden om zich heen grijpt, zal 
dit een vervanging van de wet op de ondernemingsraden door een 
wettelijk statuut van de bedrijfsraden kunnen afdwingen.' 
Terwijl de oude, uitgedachte vormen nog bestaan, komen er nieuwe 
ideeën en vormen. Dat is niet slecht. Dat betekent groei, ont
wikkeling, tegen de burgerlijke verdrukking in. Dat torpedeert ook 
de bedenksels van prof. Van Zuthem, die de ondernemingsraden en 
de raden van commissarissen tot één orgaan wil versmelten! 
Iemand die deel heeft en deel wil hebben ·aan de klassenstrijd, moet 
én onstuimig én onbuigzaam én beweeglijk én geduldig zijn. Alles 
op zijn tijd. Een populaire uitdrukking daarvoor is het woord 
strategie, politieke strategie, sociale strategie, culturele strategie, 
welzijns- en samenlevingsopbouw-strategie. 
De PBO is een spiegel. Geen lachspiegel weliswaar. Maar wat er aan 
PBO-gedachten in het opbouwwerk zit, kan verdwijnen, kan 
vervliegen als geest van zout. En dàt zal niemand bedwelmen, maar 
alleen maar opwekken. 

Tal en kracht 

Het werk 'in 't veld' wordt voornamelijk bepaald door degenen die 
daar staan. Dat zijn niet meer Prikkebeen en zuster Ursula. Dat is 
niet meer alleen de Charitas, in wandelkostuum of spijkerpak. Steeds 
meer mensen nemen 'professioneel', beroepsmatig, aan deze sector 
deel. Wat samenlevingsopbouw betreft zijn er zo'n 2700 mensen in 
gesubsidieerde dienst. Voor gezins- en bejaardenverzorging zijn het er 
89.000 en voor het algemeen maatschappelijke werk 16.000. Voor 
levens- en gezinsvragen zijn 240 mensen op het pad. En dat dan nog 
zonder de vormingswerkers mee te rekenen die bijvoorbeeld de 
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Kortom, zij nemen toe in tal en kracht. En dat is goed en heilzaam. 
Nu juist is er een enorme behoefte. In de eerste plaats om de 
jongeren die van de sociale academies komen een kans te geven en in 
de tweede plaats om te helpen sociale vraagstukken op te lossen. En 
ten slotte om, in samenhang daarmee, samen strijd te voeren voor de 
groepen, die met een minimum toe moeten en die het zwaarst in de 
kapitalistische verdrukking zitten. 
Er is plaats genoeg voor welzijnswerkers die zich ècht maatschappelijk 
oriënteren, die zich wensen te identificeren met de onderliggenden in 
de maatschappij. 
Het is gemakkelijk de 'oorsprong van het welzijnswerk' op te sporen, 
zoals dat veelvuldig wordt gedaan door sociaal-politieke detectives van 
anarchistisch allooi. Het is moeilijker, maar ook veel juister, 
effectiever en verdienstelijker om zelf inhoud aan het werk te gaan 
geven. 
De numerieke toename, de inschakeling van grote groepen, het 
activeren van het welzijnswerk bepalen én veranderen per definitie de 
inhoud van het werk. 
Dat is het kwantitatieve, maar tegelijkertijd ook het k w a I i t a -
tie v e verschil tussen één werker 'in 't veld' en honderd of 
duizend werkers 'in 't veld'! Dat is een aanzienlijk verschil. Dat 
vergroot de kloof met de welzijnsbureaucratie, de welzijnsautoriteit 
(aan het hoofd van de pyramide) of een of ander opperhoofd als de 
leider van het sociaal-cultureel planbureau - een D'66-er die deze 
groepering mee in-elkaar en uit-elkaar knutselde. 
Bram Peper n~emt .in zijn boek als een van de facetten van het 
welzijns- en opbouwwerk het bijdragen tot de oplossing van de 
politieke crisis, waartoe de bestaande organisaties niet in staat zouden 
zijn. Dat is de theorie van de 'wonderdoeners'! 
Wie gelooft het na zovele jaren nog? De 'werker in 't veld' staat 
tegenwoordig op het standpunt, dat de participatie - als het gaat 
om de politiek - haar weg moet vinden via de politieke organisaties, 
de vakbeweging, de actiecomités. De échte wel te verstaan, niet de 
onder het toezicht en onder auspiciën van CRM opgerichte, die zich 
meer met kabeltelevisie en met 'alternatieve' acties bemoeien om 
progressieve of linkse gemeentebesturen op z'n minst hinderlijk te 
volgen. Die nemen ook het negatieve standpunt in, dat via opbouw
werk en welzijnswerk de actiecomités gecorrigeerd moeten worden, in 
de zin van 'aanhankelijkheid aan de Haagse democratie'. 
Dat standpunt - het is duidelijk - is niet het onze. Toch is het 
nodig het nader te bezien. Want welzijnswerk en opbouwwerk ter ver
vanging van bijvoorbeeld het kiesstelsel van de evenreaige vertegen
woordiging, het in alle opzichten functioneren van politieke 
formaties, is onacceptabel. Dat plaatst 'het werk' trouwens als een 
schietschijf op de schietbaan. En schieten, politiek gesproken, zullen 
wij' zo nodig! 
De welzijns- en opbouwwerkers die de maatschappij doorgronden en 
de fundamentele betekenis van de arbeidersbeweging leren kennen, 
begrijpen dat de participatie allereerst via de partijen, de organisaties 
en actiecomités van de bevolking moet verlopen. Dat is kleur- en 
wasecht! Geen Haags sop kan het wegwassen! 115 



De zin van het welzijnswerk 

Professionalisering in het welzijnswerk is niet negatief, zolang de vrij
willige deelname niet uitgesloten wordt. Het gaat hier om mensen 
die gestudeerd hebben, vaak uit arbeiders- of middenstandsmilieus 
afkomstig zijn en niet afwijken van de studentenbevolking in het 
algemeen, die uitgerust zijn niet alleen met nieuwe technieken, maar 
ook (en dat is essentieel) ook vaak over nieuwe ideeën beschikken. 
Staatssecretaris Meijer heeft de communistische Kamerfractie, bij de 
aanvang van zijn rede bij de begroting, als volgt geantwoord: 'Wat 
mij gisteravond tussen het vele wat hier is gezegd, heeft getroffen, 
was een opmerking van de heer Wolff, die er nog eens aan her
innerde, dat in de kringen van de arbeidersbeweging altijd een diep
geworteld wantrouwen heeft bestaan tegen alles wat in brede zin te 
maken had met maatschappelijk werk. Het werd, zo zei hij, vaak 
gezien als 'pleisters plakken', men geloofde niet in het gebodene. Ik 
ken die stemming vanuit de arbeidersbeweging enigszins. Het zit 
diep en traditioneel. Ik ken óók de gevaren, die verbonden zijn aan 
versluiering van de problemen en misschien was dit wel de reden voor 
het wantrouwen destijds.' 
En van nû mag de staatssecretaris er aan toevoegen. Want het komt 
op bewzjzen in de praktzjk aan. Het jongste verleden, ook in 
Groningen, speelt een rol. Denken we slechts aan de woorden die in 
de Memorie van Toelichting van de CRM-begroting voor 1971 door 
de toenmalige minister mevr. Klompé werden gebezigd: 'Het gevoel 
van de uitzichtloosheid, dat zich van een groot deel van de bevolking 
heeft meester gemaakt, zal moeten ~orden omgebogen tot een 
positieve en constructieve instelling ten aanzien van de toekomst! Zou 
de bevolking van Groningen niet constructief, niet positief zijn? Pas 
na lang dringen en drijven kwam minister Klompé bij de mondelinge 
behandeling van de begroting, op 17 november 1970, terug op deze 
woorden. 'Ik verzoek u echter,' zo zei ze, 'de woorden die ik er in de 
Mem·orie van Toelichting over neergeschreven heb, zeker niet te be
schouwen als denigrerend ten aanzien van de mensen m 
Oost-Groningen.' 
Deze citaten spreken boekdelen. Als je terecht een grote bek op zet, 
wordt je plotseling 'mondig' gemaakt; als je je vuist balt, krijg je een 
kunsthand aangeboden. Op het moment, dat de strokartonactie een 
grote vlucht nam en zich een breed front van de bevolking in 
Groningen formeerde, kwam minister Klompé met haar buurthuizen, 
haar welzijn, haar opbouwwerk. Dat was té doorzichtig. Het buurt
of opbouwwerk als steunpunt van de bourgeoisie onder de arbeiders, 
de studenten en de democratische beweging is tot falen gedoemd. 
Buurt-, opbouwwerk als voorpost van de beweging van het werkende 
volk kan een grote functie vervullen in het maatschappelijke proces. 
Vele welzijnswerkers vragen zich wel eens af: Heeft het allemaal nog 
zin? Juist op het moment, dat zij zich dit afvragen, krijgt hun werk 
zin! Dat immers is een bezinning, die leidt tot het maken van een 
keuze. Als de afdeling vormingswerkers van de ABOP zich schaart 
achter de stakende Bronswerkarbeiders (van het VMF-concern in 
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daad. Als welzijnswerkers zich bewust worden werknemers te zijn, 
zich te moeten organiseren voor betere salariëring en voor het 
garanderen van hun rechtspositie, is dat verstandig en nodig. 
De communistische partij ondersteunt de eisen op dit gebied en wijst 
een 'selectie' af die niet uitgaat van beroepsnormen en die bijvoor
beeld al begint bij het feit, dat gezien de personeelsadvertenties op 
dit terrein iedere man of vrouw, die een plaats zoekt in het werk op 
z'n minst een lezer moet zijn van De Volkskrant. Ludiek of niet, zó 
zijn ze bij CRM ook nog wel! Het typeert ook de opbouw-regenten
mentaliteit. Al is deze dan ook tegengesteld aan de hierboven 
geschetste ontwikkeling. Dat klikt niet, dat botst met de toekomst 
van het welzijnswerk. 

Misbruik van Brecht 

Er zijn op het ogenblik virtuozen op pad, die het begrip welzijn 
willen maken tot een ecologie van het menselijk bestaan. Alles 'valt er 
onder', alles hangt er meer samen. Alles en iedereen kan er mee 
opgedweild en aangeveegd worden. Daarmee is ook de tendens ver
bonden om het terrein van de kunsten te 'omgrenzen'. Men doet 
alsof 'de muzen' als zodanig niet meer herkenbaar bestaan en wèl 
maatschappelijk bepaald, maar overigens in geen enkel opzicht meer 
autonoom functioneren. Dat lijkt nog 'verlicht', 'progressief' ook! In 
werkelijkheid is het evenwel een valse exploitatie van de trend van 
maatschappelijke bewustwording, van bezinning op de plaats die 
men inneemt in deze kapitalistische klassenmaatschappij, waartoe de 
kunstenaars (beeldende kunstenaars, componisten, uitvoerende 
musici, acteurs enz.) meer dan ooit bereid zijn. 
Het is niet mogelijk om zonder weerzin te zien hoe de CRM-filosofie 
zich stort op de nalatenschap van de terecht gewaardeerde en ge
eerde, maar tot nadere analyse nopende Bertold Brecht. Nog onder 
Adenauer begon het bewind in West-Duitsland Brecht te annexeren. 
Ons eigen CRM tracht enkele elementen uit de kunst-maatschappe
lijke opvattingen van Brecht te integreren in de eigen theorie, die een 
geheel andere zaak dient, bijvoorbeeld dit uitgangspunt van Brecht: 
'Het zou veel nuttiger zijn het begrip 'kunst' niet te beperkt op te 
vatten. Men zou voor de definitie ervan rustig kunsten als de kunst 
van het opereren, van het onderwijzen, van het bouwen van 
machines en van het vliegen erbij moeten betrekken. Op die manier 
zou men minder kans lopen over iets met de naam 'domein van 
de kunst' te. leuteren, over iets heel beperkts ... ' 
Geheel tegengesteld aan de bedoelingen van Brecht wordt d1t aange
grepen door diegenen in Nederland, die met mooie, revolutionair
driftige frases de discussie het liefst ontgaan en geen cent voor de 
kunst over hebben. 
De opbouwwerker moet de mensen 'mondig maken'. De kunstenaar 
moet de mensen 'mondig maken', bewust maken van hun maat
schappelijke positie. Wat is zo langzamerhand nog het verschil? 
Moeten wij, alle categorieën, uitwaaierend over het land als paterna-
listen par excellence, als dienaren van de moderne charitas. Moeten 117 
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WIJ 10 onze, de 'eigen', 'oereigen' functie vervagen om in een 
'algemeen functioneren' op te gaan? Dat is én onnatuurlijk én on
maatschappelijk. 
Toch stelt de vraag zich keihard. Allereerst bij de 'scheppende 
arbeid'. Wat is 'scheppende arbeid'. In 'Alice in Wonderland' staat 
het verhaal van de Zevenslaper, die verhaalt over Trinie, Minie en 
Linie, die in een put leven en scheppend werk doen. En bij de vraag: 
'Wat scheppen ze dan?', is het laconieke antwoord: 'Stroop'! Dat 
geldt wellicht voor de scheppende arbeid van enkele beleidsvormende 
ambtenaren; stroop die kleeft en plakt. Maar het geldt niet voor de 
echte artistiek-creatieve kunstenaars. 
Ten aanzien van hen en hun relatie met brede lagen van de 
bevolking wil ik simpelweg herhalen wat ik al eens eerder heb 
gezegd: 'Onze partij heeft altijd iedere gedachte aan paternalisme 
afgewezen. Om nog maar niet te spreken van een paternalisme, 
geruggesteund door machtsmiddelen van een staat, of door 
corruptieve methoden van een staat. Een kwestie, die bij ons voorop 
stond in de strijd tegen het ruïneuze cultuurbeleid van een rechtse 
regering in het kapitalistische Nederland, maar die ook een rol heeft 
gespeeld in onze polemiek met opvattingen in sommige socialistische 
landen in Oost-Europa, ook in Azië trouwens, waarvan wij ons 
duidelijk gedistantieerd hebben. Wij wensen geen paternalisme. Niet 
ten aanzien van stromingen of hoogst persoonlijke opvattingen in de 
kunstwereld. Niet ten aanzien van smaak en belangstelling van de 
werkende bevolking, die van officiële zijde te horen krijgt, dat zij 
toch op zondag op zijn minst naar het museum, naar de matinee van 
het Concertgebouw of naar een culturele happening moet. Beide 
vormen van paternalisme zijn uit den boze. Kunst en cultuur, 
massale deelname, individuele en collectieve creativiteit, zijn niet, nu 
niet, nooit en nergens, administratief te regelen. En dat is maar goed 
ook! Het zou de dood in de pot zijn!' 

Rondom de BKR-regeling 

Het gaat hier om 'stromingen' die zich aftekenen, om collectieve en 
individuele vrijheid. Als tegenwoordig de kwestie van de vrijheid 
wordt gesteld, wordt rondom de BKR-regeling*) van hoogst officiële 
zijde kunstmatig de vraag naar voren geschoven: 'En de kwaliteit?' 
Dat is m.i. een a.ndere zaak. Vakbroeders die in aankoopcommissies 
van de BKR zitten, leggen (of zij dat zeer bewust doen of niet) ten 
aanzien van de kwaliteit criteria aan. Maar terecht géén normen ten 
aanzien van stromingen en stijlen. Als men nu ineens doet alsof 
beeldende kunst onmeetbaar is geworden, is dit ongeloofwaardig. 
Daar zit een bedoeling achter. Namelijk het wegwissen van grenzen 
tussen welzijnswerk en beeldende kunsten. Dit hangt samen met de 
crisis die de BKR doormaakt. De AR-minister Boersma kiest hier de 
rol van iemand die niets van kunst weet en wil weten. Hij is 
begonnen met aantasting van de beeldende kunstenaarsregeling. 
Er zijn getuigschriften nodig . . Het 1s weer het echte 
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zich-heeft! Nu. Van Gogh had het niet. En onze beste toneelspelers 
werden 'bij gebrek aan talent' niet eens tot de toneelschool toege
laten! 
In het land zijn BKR-commissies gevormd, die een grote eenheid te 
zien geven en een belangrijke strijd voeren. Nu zijn nodig: tijdelijke 
verbeteringen in de bestaande regeling en daarnaast ideeën voor een 
nieuwe regeling onder het ministèrie van CRM. 
In de Kamer hebben wij gepleit voor een regeling onder CRM, die 
ten volle het feit honoreert dat de sociale BKR (een complementaire 
arbeidrvoorziening) reeds functioneert ais culturele regeling. Dat wzl 
zeggen een uitbouw van de BKR (onder CRM) tot een culturele 
regeling die het JOciaie karakter niet afstoot. Het is nodig om te 
komen tot een gecentntHreerde regeling, zowel cultureel en sociaal, 
met daaraan verbonden de percentage-regeling (en deze niet ten 
opzichte van de basisbouwsom, maar van de totale bouwsom), het 
verlenen van opdrachten, het instellen van artotheken enz. 
Een gecentraliseerde regeling is ook nodig om in het parlement 
inzicht te bevorderen, om democratische controle mogelijk te maken. 
En om een effectievere regeling te verkrijgen. 
Het gaat niet om de keuze: 'kunstenaars beleid' of 'kunstbeleid'. 
Beide hangen samen en mogen niet worden tot een kunstbestuur. 
In het kader van de tentoonstelling 'Politiek en Kunst', in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam, waaraan de CPN haar bijdrage 
heeft geleverd, verklaart de PSP, 'dat kunstuitingen niet langer het 
privilege moeten zijn van een beperkte groep kunstenaars'. Dat is een 
volkomen miskenning van het optreden van de kunstenaars. Het past 
precies bij de opvatting van de heer Vogelaar in zijn overschrijfboek, 
zijn copieerinrichting, 'Kunst ais kritiek', die luidt: 'In deze fase 
echter - een door en door georganiseerde kapitalistische maatschap
pij - is elke ongeorganiseerde, louter individuele vorm van verzet 
gedoemd tot mislukken; zie de neergang van het studentenprotest in 
zijn vroegere anti-autoritaire vorm en de kortstondigheid van de 
kunstenaarsrevolte.' 
Het is typisch iets voor de 'Groene Amsterdammer', wat heel iets 
anders is dan de rode Amsterdammer of Groninger! De kunstenaars 
zijn bijzonder actief geweest, individueel en collectief! Met resultaat? 
Dat zal nog blijken. Het staat echter vast, dat er een bijzonder grote 
invloed van is uitgegaan. 
Het is tegenwoordig mode om te spreken over 'socialistische kunst'. 
Wat is dat precies? Wetenschappelijk redenerend zou men misschien 
kunnen zeggen: kunst geschapen onder socialistische verhoudingen is 
socialistische kunst. Maar dan wèl breed genomen, in perspectief 
gezien, en niet gepeild in veertig of vijftig jaar. Vele revoluties 
hadden, na eerste impulsen en uitschieters, meer dan een eeuw nodig 
om nieuwe kunstuitingen in haar voetsporen te zien ontbloeien. Wij 
wanhopen dus niet. 
De Russische revolutie, de Oktoberrevolutie, heeft een eerste impuls 
gegeven. Om enkele namen te noemen: Malewitsj - een drager van 
het futurisme; Kandinsky als een van de eerste 'abstracten' met zijn 
invloed op Bauhuis, op Klee, op de architectuur; Chagall, die 
directeur was van een instituut in de Oekraïne. Maar deze invloed 119 
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strekt verder: Mondriaan, Van Doesburg, mensen als Berlage zijn er 
ontvankelijk voor gebleken. 
Dat is het tijdsbeeld van confrontatie tussen maatschappijvormen, 
van economische en sociale tegenstellingen en het is niet allemaal 
simplistisch te vangen onder het hoofd 'socialistische kunst'. In het 
kapitalisme is het meer een zaak van mensen die de beweging van de 
maatschappij willen verstaan en die uitgaan van de erkenning van de 
historische tendens van de maatschappelijke ontwikkeling naar het 
socialisme. 
Simpel ligt dit in het geheel niet. In allerlei beschouwingen is er 
treffende miskenning waar te nemen van de historische perioden. 
Denken we bijvoorbeeld aan de strijd tegen het fascisme. De muziek 
heeft in het kader daarvan hoogtepunten getoond. Bijvoorbeeld de 
Leningradsymfonie van Sjostakowitsj, de Alexander Newski-cantate 
van Prokowjew, Schönbergs 'Een overlevende van Warschau', 
'Auschwitz' van Luigi Nono, 'Hirosjima' van Penderecki, Benjamin 
Britten's 'War Requiem'. En daarnaast werken van Nederlanders als 
Esscher's 'Musique pour !'esprit en deuil', Vermeulens vierde 
symfonie en 'Tij! Uilenspiegel' van Van Gilse. 
Dit toont hoe kunst in bepaalde tijdvakken functioneert. Maar wat is 
per definitie functioneel? Wat functioneert? Dat kan ook zijn een 
strijkkwartet, een stilleven, een toneelstuk dat vereenzaming 
uitwasemt. Het zicht op het organische geheel van de kunst mag niet 
desintegreren. Nemen wij als voorbeeld, als onderdeel, de orkest
cultuur. Ook het orkest is een organisch geheel, geen federatie van 
mobiele brigades voor cultuurspreiding, uiteenvallend in ensembles 
voor moderne muziek, voor kamermuziek enz. 
Het gaat niet om desintegratie, om opdeling en versmalling, maar 
om verbreding; bij de muziek bijvoorbeeld om muziekonderwijs, om 
mogelijkheden voor studie op conservatoria. Onder frases mag dit 
niet worden verborgen. 
Het feit, dat de muziekscholen in Nederland op het ogenblik in de 
grootste nood verkeren, is een alarmerend verschijnsel. Wie in een 
land als Nederland, met een prominente orkestcultuur, het muziek
onderwijs voor brede lagen van de bevolking afbreekt, begaat een 
zware zonde en maakt niet waar, dat de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de jongeren uit de arbeidersklasse voorop gesteld worden. Dat 
laatste klinkt in dit verband volslagen ridicuul als men de begroting 
van CRM bekijkt en die van Onderwijs onder de loupe neemt. 
In onderlinge discussies is de vraag ook naar voren gekomen of 
kunstuitingen een nadrukkelijke boodschap in politiek of maat
schappelijk opzicht moeten inhouden. Niets moet natuurlijk. Het 
kàn wel het geval zijn en kan dan een enorme invloed uitoefenen in 
positieve en zeer gerichte zin, het kan ook een band scheppen en ver
stevigen tussen degenen, die één zelfde groot doel nastreven. De 
waarde daarvan valt niet te onderschatten. Vroeger spraken wij over 
agit-prop in onze kringen en vaak straalde daar iets bezielencis van 
uit. En dan ging het soms om teksten, lekenspel, declamatie of 
bewegingskunst zonder veel artistieke pretentie en soms ook om 
uitingen van hoog kunstzinnig gehalte. Zulke uitingen hebben het 
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dagen een herleving van, ook en vooral op massá-bijeenkomsten. 
Een zeer bewuste vooruitstrevende en revolutionaire inhoud hoeft 
niet samen te gaan met een artistieke vormgeving, die nieuw~ wegen 
baant. Er zijn tal van voorbeelden aan te wijzen waar dat niet zo was. 
Er zijn ook andere, zeer sterk op het gebied van de film. Uit de 
periode van de Oktober-revolutie treden grote figuren als Eisenstein 
en Poedowkin naar voren, die de zaak van die revolutie bewust 
dienden en die de strijd van de massa's in andere landen inspireerden. 
Zo zelfs, dat de ouderwetse vooroorlogse filmkeuring maar al te graag 
'besloten voorstellingen' (filmliga etc.) als voorwaarde stelde voor ver
toning van hun films. Ook wat betreft de techniek van de 
cinematografie en de beeldmontage vinden wij in de moderne film 
als normaal terug, wat toen ook in artistiek opzicht een doorbraak 
was. Vooruitgang van inhoud en vorm gingen hand in hand. 
Als wij spreken over politiek, cultuur en welzijn, dan willen wij niet 
uitgaan van vooropgezette zekerheden en van gedroomde vergezich
ten. Wij zijn geen utopisten - op geen enkel gebied. Marx en 
Engels schreven in 'Die deutsche Ideologie' van 1845-' 46 o.a. dit: 
'Het communisme is voor ons niet een toestand, die tot stand 
gebracht moet worden, een ideaal waarnaar de werkelijkheid zich zal 
moeten richten. Wij noemen communisme de werkelijke beweging, 
die de huidige toestand opheft. De voorwaarden van deze beweging 
komen voort uit de thans bestaande omstandigheden'. (Werke, deel 
3, blz. 35). 
Het is goed dat in deze tijd nog eens te onderstrepen. Vooral nu het 
begrip 'alternatief' (kant en klaar nog wel) zo in de mode is en ook 
op het gebied van kunst en cultuur wel tot enige snoeverij aanleiding 
geeft. De zogenaamde 'kritische theorieën', die het proletariaat niet 
zien als de revolutionaire, geschiedenis-makende kracht, en het alleen 
maar willen 'verlichten' in de sfeer van opvoeding, vorming en 
cultureel niveau, leiden tot paternalisme, tot verbale cultuur of een 
uiterst beperkte maatschappij-kritiek, die niet verder komt dan de 
horizont van de gemiddelde bourgeois. Geen wonder, dat het dan· 
vaak eindigt in cultuurpessimisme of prediking van moraal-theorie, 
waarbij de vernieuwende krachten in de maatschappij, maar ook in 
die grote gebieden van kunst en cultuur tot lijdend voorwerp worden 
gemaakt inplaats van dat hun initiatief onderstreept wordt. 
Zij immers zitten niet als Sartre denkt en uitdraagt 'in de wacht
kamer van de geschiedenis', het ogenblik verbeidend dat zich een 
opgang der gebeurtenissen aankondigt. Dat is zoiets als wachten tot 
de trein binnen davert op het zoveelste perron. Sartre heeft het 
marxisme vaak gekritiseerd, zoals het vaak vervormd is (ook juist door 
Sartre zelf, die er de openheid en de beweeglijkheid niet van heeft 
ontdekt) en vergeten, dat wij de brandstof toewensen en willen aan
dragen voor de locomotieven, die op diverse gebieden van het leven 
de trein van de geschiedenis voorwaarts trekken. 

•) Beeldende Kunstenaars Regeling - regeling voor steun aan kunstenaars door 
aankopen en opdrachten, ook wel bekend onder naam contraprestatie-regeling. 
De uitvoering van de regeling is in handen van het gemeentebestuur van de 
plaats van inwoning van de kunstenaar. 121 



Links richten - toen en nu 

'De burgerlijke cultuur en literatuur, waarvan de grote massa der 
maatschappelijk misdeelden nimmer meer dan het afval ten deel viel, 
zouden, als zij op dit oogenblik gemeen-goed van het proletariaat 
zouden kunnen worden, den arbeider slechts weinig te bieden 
hebben. Literatu~r en kunst in het algemeen moeten in dit tijdvak 
van kapitalistische aftakeling en groeiend revolutionair bewustzijn, 
voor de werkende massa beschouwd worden als gevaren, ontbindende 
cadavers, welker giftende rottingsstanken bederf veroorzaken.' 
Aldus de inleidende zinnen van de tweede aflevering van het maand
blad Links Richten, het orgaan van het gelijknamige 'arbeiders
schrijvers-collectief' dat vanaf 1930 tot 1933 bestond en oorspronke
lijk vooral een Rotterdamse aangelegenheid was. In het laatste jaar 
van zijn bestaan gaf het collectief genoemd tijdschrift uit dat zich ten 
doel stelde 'de Nederlandse arbeider in dienst van den klassenstrijd 
tot zelf-expressie te brengen, tot bewuste critiek en tot belangstelling 
in literatuur'. Onlangs verscheen een volledige herdruk van Links 
Richten, voor deze gelegenheid met een uitvoerig nawoord uitgebreid 
en met steun van de Rotterdamse Kunststichting de wereld inge
zonden.*) 

Anti-burgerlijkheid 

De jaartallen zijn natuurlijk niet van belang ontbloot: 1930-1933. 
Het zijn jaren die niet alleen op economisch gebied een crisis tot uit
barsting brengen. Menigeen die zich met de tijd tussen de beide 
wereldoorlogen heeft beziggehouden heeft de term 'waardencrisis' 
naar voren geschoven als zijnde een begrip dat bij benadering een 
karakteristiek van de ideologische verschuivingen in dit tijdperk zou 
moeten geven. En al gaat men zich de laatste tijd dan ook afvragen 
of het begrip niet zo vaag is dat het op de hele geschiedenis van 
toepassing wordt, het blijft een gegeven dat er in die jaren van 
1914-1945 heel wat gevestigde waarden in twijfelzijn getrokken. 
Vanzelfsprekend is dat ook op het gebied van de literatuur het geval. 
Voor grote groepen kunstenaars staat de burgerlijke cultuur al voor de 
eerste wereldoorlog gelijk met een uitgeputte akker en de ver
wensingen van alles wat burgerlijk is zijn niet van de lucht. In vele 
gevallen leidt dat tot een modieuze anti-burgerlijkheid die zich te 
pletter loopt tegen allerlei bijkomstigheden en in de 'burgerlijke' 
haarsnit zijn hoofdvijand schijnt te zien. Maar er worden ook andere 
oplossingen gevonden. De arbeidersbeweging en de waarden die zij 
vertegenwoordigt wordt voor menig kunstenaar een nieuw oriëntatie
punt - Herman Gorter is een van de sprekendste voorbeelden. De 
arbeidersbeweging kijkt verder dan haarsnit en japon en heeft een 
genuanceerder oordeel over de fundamentele kwalen van deze tijd. 
Deze anti-burgerlijkheid in de kunst is een nog weinig bestudeerd 

122 terrein. Duidelijk is dat zij voor velen een oprecht levensgevoel ver-
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tolkt, opvallend is echter ook dat velen uit de wereld van literatuur 
en kunst er in de jaren dertig toe overgaan proletarisch te noemen 
wat in hun ogen anti-burgerlijk is. Proletarische kunst heeft dan 
natuurlijk weinig re maken met de arbeidersklasse of de arbeiders
beweging. Proletarische kunst is hier verworden tot toneel waarbij ook 
wel eens gevloekt wordt, het zijn verhalen waarin niet alleen dames 
op theevisite een rol spelen. Uiteraard is de roep om een arbeiders
cultuur niet alleen een noodkreet van· kunstenaars die de moeilijk
heden van de burgerlijke cultuur door een deus ex machina wilden 
oplossen. 
De roegenomen invloed van de arbeidersklasse, haar gerechtvaardigde 
eis om deel te kunnen nemen aan het culturele leven werkte echter in 
geheel andere richting dan de hierboven geschetste, in zekere zin 
zelfs in tegengcstelde. Werd door sectarische groeperingen het 
denkbeeld verkondigd dat de burgerlijke cultuur een gevaar zou 
vormen voor het arbeiderspubliek, dat publiek zelf was vaak van 
mening dat het nu maar eens uit moest zijn met de privileges van de 
gegoede burgerij die Couperus, Balzac, Multatuli en Van Gogh voor 
haar exclusieve gebruik wenste te reserveren. 
De arbeidersbeweging zag in cultuurloosheid een veel groter gevaar 
dan in de burgerlijke cultuur. Naast elkaar treden dus rwee 
stromingen naar voren: een kleine beweging die zelf vaak zeer goed 
op de hoogte was van de bestaande cultuur maar deze in feite wilde 
onthouden aan de grote massa van de arbeidersklasse: dit alles om 
'misleiding', 'verwarring' en 'verburgerlijking' te voorkomen. 
Daarnaast streefde de arbeidersklasse en haar organisaties naar een 
democratisering van het kunstleven, zij wilde deel hebben aan alle 
cultuur. Dat deze twee stromingen in de werkelijkheid niet zo strikt 
van elkaar gescheiden waren als het hier op papier het geval is, spreekt 
vanzelf. 

Nieuwe kunst 

In dit kader hoort ook Links Richten thuis; het tijdschrift biedt een 
mengelmoes van de theorieën inzake literatuur en klassenstrijd die 
tussen de beide wereldoorlogen opgeld deden. Wat opvalt bij het 
doorbladeren van het maandblad is niet zozeer het voortdurend 
hameren op het onnut van de burgerlijke cultuur, - dat is zoals 
gezegd in de Nederlandse literatuurgeschiedenis dan niet zo nieuw. 
Belangrijker is dat de medewerkers van Links Richten de noodzaak 
bepleiten de bestaande cultuur te vervangen door een proletarische 
die tot stand moet komen door de arbeidersklasse tot zelfexpressie te 
brengen. Niet alleen worden de burgerlijke waarden als inspiratiebron 
verworpen, er ontstaat behoefte aan een nieuw stelsel van normen dat 
de kunst weer een houvast zou moeten geven. 
Op dat punt aangekomen slaat Links Richten een weg in die 
weliswaar heel wat pennen in beweging heeft gebracht maar de 
literatuurgeschiedenis bepaald niet heeft verrijkt. 
In het schema dat de medewerkers· voor ogen staat schept de 
bourgeoisie de burgerlijke kunst, het proletariaat de proletarische. 123 
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De werkelijkheid trekt zich echter zoals bekend niets van schema's 
aan. De bezittende klasse als zodanig schiep niets en het proletariaat 
was het vooralsnog ook niet van plan, zeker niet op bevel van Links 
Richten. 
Wie echter wel hun leven aan de kunst wijdden werden door het 
'arbeiders-schrijvers-collectief' graag buiten spel gezet, zij waren niet 
'proletarisch' genoeg. Dat alles heeft dan tot gevolg dat de nieuwe 
avant-garde 's avonds gedichten moest gaan schrijven of zijn werk
loosheid met het schrijven van romans produktief moest maken. 
En dat niet alleen. 
De 'nieuwe' kunst moest uit het niets naar voren komen, als de aarde 
in het scheppingsverhaal. De bestaande cultuur met zijn giftende 
rottingsstanken kon immers alleen bederf veroorzaken, uitgangspunt 
voor een nieuwe cultuur kon zij niet zijn. Aantrekkingskracht op 
vooruitstrevende intellectuelen kon de beweging bezwaarlijk uit
oefenen. Was het juist in deze tijd geboden zoveel mogelijk vooruit
strevende kunstenaars tegen de toenemende barbarisering in het 
geweer te brengen, Links Richten ging ertoe over het als niet 
voldoende proletarisch in de hoek te zetten. 
En wat de arbeidersklasse en de verhoopte zelf-expressie betreft: deze 
had er blijkbaar weinig behoefte aan zich plotseling op het gebied 
van de literatuur creatief te gaan tonen om zich dan door Links 
Richten te laten vertellen in hoeverre ze al of niet verburgerlijkt was. 
De paternalistische houding van de redactie, steeds als een nieuw 
type engelbewaarder in de weer om de arbeiders voor een zondeval in 
de burgerlijkheid te behoeden, kan moeilijk als een stimulans zijn 
gevoeld. 

Duitsland 

Zoals de economische crisis in de jaren dertig een internationaal ver
schijnsel is zo is het ook met de geestelijke ontreddering die in die 
jaren om zich heen grijpt. 
Links Richten staat als uitingsvorm van het culturele leven niet op 
zichzelf, zoals de situatie in andere landen duidelijk maakt. De boek
besprekingen die voor een deel de afleveringen van het tijdschrift 
vullen hebben meestal betrekking op de Russische en Duitse 
literatuur en het is dan ook de invloed van het Duitse taalgebied die 
op de Nederlandse ontwikkeling zijn stempel heeft gedrukt. 
Het Nederlandse collectief ging er immers vanuit dat de literatuur 
een wapen in de klassenstrijd moest zijn en daar de ontwikkeling in 
de Sowjet-Unie na de Oktoberrevolutie een compleet andere richting 
in was geslagen dan die van het kapitalistische Nederland kon de 
Russische literatuur slechts tot op zekere hoogte ten voorbeeld 
dienen. 
In het geval van Duitsland lag dat anders. 
Daar worstelde de arbeidersklasse met vraagstukken die - naar de 
hoofdlijnen gemeten - een grote overeenkomst met de Nederlandse 
problematiek vertoonden. Daar ook zagen de kunstenaars die hun 
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moeilijkheden geconfronteerd die ook m Nederland een rol 
speelden. 
In augustus 1929 verscheen in Duitsland het eerste exemplaar van het 
tijdschrift Die Linkskurve. Niet alleen de naam van de Nederlandse 
groep lijkt een rechtstreekse vertaling van die van het Duitse blad, 
ook de opstelling van Links Richten vertoont de sporen van een 
oriëntatie op Die Linkskurve. 
Het Duitse blad onderscheidt zich vooral door zijn bejubeling van 
alles wat 'proletarisch' zou zijn. Deze houding leidt ertoe dat zo 
ongeveer de hele vooruitstrevende literatuur van het Duitsland anno 
1930 als kleinburgerlijk wordt gebrandmerkt en dat door de redactie 
van het tijdschrift wordt vooropgesteld dat welke culturele 
vernieuwing dan ook door de arbeiderklasse moet worden ont
wikkeld. 
Het sluitstuk van deze opvatting wordt gevormd door de 'Geburts
helferthese' - het concept van de verloskundige. Volgens deze 
redenering konden intellectuelen de cultuur niet verder ontwikkelen: 
zij zouden gedoemd zijn als verloskundigen de scheppende arbeiders 
van hun artistieke vruchten te bevrijden. 
Nog verder ging het concept dat de arbeiderscorrespondenten alleen
zaligmakend verklaarde. Een voorstander van deze these schrijft in 
Die Linkskurve: 'Wir brauchen keine proletarische Kultur zu 
konstruieren, wir haben sie; wir müssen nur begreifen, dass es 
notwendig ist, sie dort zu suchen, wo die Produktivkräfte sind. Wir 
müssen lemen, sie zu sehen und sie nicht durch die bürgerliche Brille 
sehen und gestalten wollen.' Het verslag van een bedrijfsongeval 
werd op die manier de kiem van de nieuwe literaire kunst. 
Het hoeft geen betoog dat dergelijke theorieën snel door de praktijk 
gecorrigeerd werden. Begin 1930 zat Die Linkskurve al in het slop: 
alle bondgenoten waren teruggewezen als onwrikbaar, de communis
tische intellectuelen hadden zich uit naam van de arbeiderscultuur de 
mond gesnoerd. Er werd dan ook een koersverandering doorgevoerd 
waarbij het roer meteen 180 graden werd omgegooid. Niet alleen 
moest nu de burgerlijke cultuur worden verdedigd maar de 
intellectuelen werden van de ene dag op de andere van 
'Geburtshelfer' tot 'Pioniere', van achterhoede tot voorhoede. 
Schrijvers als Barbusse en Tucholsky werden van een gevaar voor de 
arbeidersklasse tot een gevaar voor de bourgeoisie. 

Paternalisme 

De eigenaardige vormen die de 'proletarische kunst' in Duitsland 
heeft aangenomen hebben echter in Nederland nooit hun intrede 
gedaan. Ook vooruitstrevende auteurs die de doelstellingen van de 
arbeidersbeweging niet onderschreven werden door Links Richten aan
gemoedigd, althans in een aantal afleveringen. 
Ook de Nederlandse redactie heeft het namelijk druk met koers
wijzigingen en noemt in de ene aflevering ultra-links wat in de vorige 
nog voor revolutionair werd aangeboden. 
Weliswaar werd er in het orgaan van de Nederlandse groepering net 125 
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als in Duitsland veel ophef over gemaakt wanneer een arbeider in 
staat bleek te zijn een goed verhaal te kunnen schrijven - toch 
waarlijk niets opzienbarends - maar het uitspreken van de banvloek 
over 'burgerlijke' auteurs bleef hier te lande achterwege of zwakte af 
tot een schoolmeesterachtig gepreek betreffende hun onvermogen. 
En in dat gepreek schuilt de grote overeenkomst tussen Die 
Linkskurve en Links Richten: een niet aflatende paternalistische toon 
wijst de lezer de weg in het land van de cultuur: 'De redactie weet 
wat goed voor u is'. 
Niets wordt door het tijdschrift nagelaten om de lezer ervan te over
tuigen dat hij slechts dat mag lezen wat door de redactie wordt toe
gejuicht en zodoende voorzien is van het etiket 'proletarisch goed
gekeurd'. 
Hoe auteurs van naam in die tijd op dit soort geschrijf hebben ge
reageerd is moeilijk na te gaan; iets daarvan blijkt uit de eerste 
zinnen van een bijdrage van E. du Perron die als volgt luidden: 'De 
volgende regelen zijn van een burgerlijk literator en individualist. 
Men vergeve mij daarom wanneer ik ook in dit kader een enkele maal 
ik mocht zeggen. Ik schrijf mijn mening, omdat er mij om gevraagd 
werd, en met de deemoedigheid die nodig is om te geloven dat het 
van bitter weinig nut zal zijn'. Een stukje proza aan een redactie die 
toch alles beter wist en die woorden als burgerlijkheid en individua
lisme vaker hanteerde als een normaal mens dank je wel zegt. 
De afleveringen van het tijdschrift nog eens doorbladerend valt het 
op hoe goed de redactie van Links Richten de actuele politieke 
toestand een plaats wist te geven in haar blad. Het orgaan zorgde 
toch maar voor een nun:mer over het fascisme en voor een aflevering 
over de Zeven Provinciën, zaken die, op deze wijze behandeld, in 
Nederland zeldzaam waren. Al te vaak echter geldt wat een onder 
pseudoniem schrijvende boekrecensent in het februarinummer 
opmerkt: 'Dat is nu precies even literair miserabel als het politiek 
juist is'. En een literair tijdschrift kan het nu eenmaal niet van 
politieke pluimpjes hebben. 

Heruitgave 

Zoals gezegd is Links Richten uitgegeven met een uitvoerig nawoord. 
Te verwachten zou zijn dat de schrijver van dit nawoord, een zekere 
Martin Mooy, het tijdschrift t:ens kritisch onder de loep zou nemen. 
Zover is het echter niet gekomen. Over de ten dele onjuiste 
opstelling va? de redactie zegt de schrijver niets, over de oorsprongen 
ervan evenmin. 
De heren in de redactie die meenden door het opzetten van een pet 
'proletariër' te worden neemt hij serieus, hun uitspraken dus ook. 
En op het eind van zijn betoog staat zowaar te lezen dat het 
arbeiders-schrijvers-collectief heeft geleerd welke mogelijkheden er 
liggen en dat Links Richten 'bewezen' heeft 'dat het heel goed 
mogelijk is arbeiders tot zelf-expressie te brengen'. 
Wie in zulke gevallen een bewijs nodig heeft maakt niet alleen 

126 duidelijk waar hij staat maar ook dat hij weinig van de geschiedenis 
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In het nawoord staat dan ook te lezen dat de Bondsrepubliek sinds 
enige jaren weer het voorbeeld geeft en met collectieven als 'Gruppe 
61' en 'We rkkreis Literatuur der Arbeitswelt' de arbeiders tot 
creatieve prestaties tracht aan te sporen. 
In de ogen van sommigen zou Nederland inderdaad niet meer 
moeten zijn dan een echoput. 
Wat Mooy in zijn nawoord doet is het ten beste geven van een aantal 
frases over arbeiderscultuur. De geschiedenis heeft echter geleerd dat 
het gegoochel met dergelijke begrippen ertoe leidt dat de bestaande 
cultuur in diskrediet wordt gebracht zonder dat er een reëel 
alternatief aanwezig is. 
In werkelijkheid stemmen de opvattingen zoals die door Mooy naar 
voren worden gebracht wonderwel overeen met de cultuurpolitiek 
zoals die door rechts wordt bedreven. Zo wordt in de Discussienota 
Kunstbeleid die onder supervisie van de toenmalige minister Engels is 
opgesteld opgemerkt dat creativiteit niet een voorrecht of een roeping 
van enkelen is maar de eigenschap van iedereen. 
De kunstenaar zou zijn 'exclusieve status' moeten opheffen 'door te 
stellen dat kunst niets anders is dan de vervulling van de creatieve 
qualitcit van ieders bestaan'. Zowel bij Mooy als in de Discussienota 
wordt de bestaande kunst met behulp van radicale frases in het 
verdomboekje geplaatst. 
Mooy vcrstopt zich daarbij achter 'de arbeider', Engels achter 'het 
volk', dat door de exclusieve kunstenaars niet aan zijn trekken zou 
komen. 
Het is als met de democratie: met een demagogisch beroep op de 
'ware' democratie wordt de bestaande aangevallen. 
Dat de activiteiten van de Rotterdamse Kunststichting zich niet 
beperken tot deze kritiekloze heruitgave moge blijken uit het feit dat 
onlangs in de burgerlijke pers berichten verschenen waarin melding 
werd gemaakt van de oprichting van een arbeiders-schrijverscollectief 
'Links Richten'. 
Valse illusies over een arbeiderscultuur of een cultuur van het volk 
kunnen echter nooit de werkelijke situatie verhullen: de bestaande 
verworvenheden op cultureel gebied moeten verdedigd en uitgebreid 
worden. Voor deze strijd is heel wat creativiteit nodig. 

]. STELTMAN 

')Links Richten. Uitgave Van Gennep, Amsterdam. Prijs fl4,90. 127 
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Boekbesprekingen: 

De democratische bewegingen in 
Gelderland 1672-1795 

In de Nederlandse geschiedschrijving zijn de democratische be
wegingen in Gelderland tijdens de zeventiende en de achttiende 
eeuw stiefmoederlijk behandeld. Dit schrijft A. H. Wertheim-Gijse 
Weenink in haar proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor 
in de letteren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. *) 
Wie deze studie, 'Democratische Bewegingen in Gelderland 1672-
1795', leest, zal alleen maar gesterkt worden in de mening dat veel 
van wat de gemiddelde Nederlander over de Nederlandse geschiede
nis leert, weinig om het lijf heeft en bovendien in vele gevall-en ge
beurtenissen verdraaid of vervalst worden weergegeven en zelfs geheel 
worden weggelaten. - -
De dissertatie kan eigenlijk in twee delen worden gesplitst. Het eerste 
deel heeft betrekking op de periode 1672-1718, de tijd waarin de 
zogenoemde Plooierijenbewegingen in Gelderland een belangrijke rol 
hebben gespeeld. 
Het tweede deel handelt voornamelijk over de strijd tussen Patriotten 
en Prinsgezinden in de jaren 1776-1795 en de rol die Gelderlanders 
hierin vervulden 
Het eerste deel is het meest interessante, omdat daarin tal van ge
beurtenissen worden vermeld die in de Nederlandse geschiedschrijving 
vrijwel niet voorkomen, met uizondering van een enkele studie over 
onderdelen. Maar de lezerskring van dergelijke studies beperkt zich 
voornamelijk tot een handjevol historici. 
Over de strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden staat meer ge
schreven in onze geschiedenisboekjes en deze periode geniet daardoor 
ook een grotere bekendheid. 

Om tot een goed begrip te komen van het ontstaan van de Gelderse 
Plooierijenbewegingen is het nuttig om te herinneren aan wat in onze 
geschiedenis het rampjaar 1672 heet. 
Vier vorsten (Lodewijk de Veertiende van Frankrijk - Karel li van 
Engeland - de bisschop van Munster en de Keurvorst van Keulen) 
hadden een verbond gesloten in hun strijd tegen de Republiek der 
Verenigde Nederlanden als belangrijke concurrent op de wereid
markt. Terwijl Karel li het ons op zee moeilijk probeerde te maken, 
trokken de Fransen met een grote legermacht ons land binnen en ver
overden binnen korte tijd tal van steden in Gelderland. Hierbij 
werden ze geholpen door twee Gelderse edellieden, de heren Barre
veld en Bentick van Kemmenade, die in moderne termen vertaald 
collaboreerden en verraad pleegden door de Fransen de plaats aan te 
wijzen waar zij gemakkelijk de Rijn konden oversteken om de Betuwe 
te veroveren. 
Beide edellieden werden later voor dit verraad gearresteerd en ... 

128 vrijgelaten. De burgerij van Gelderland zou beide heren riog tal van 
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keren tegenover zich vinden. 
Nu moet wel worden opgemerkt, dat het vinden van een zwakke plek 
in de Nederlandse linies niet zo erg moeilijk moet zijn geweest. De 
Staatse garnizoenen in de steden waren zwak en slecht bewapend. 
Op 12 juni 1672 kwamen de Fransen bij Lobith de grens over. 
Prins Willem van Oranje trok zich met zijn troepen in westelijke 
richting terug, achter de waterlinie. In Gelderland liet hij in de 
steden Of helemaal geen soldaten achter, Of slechts onbetekenende 
groepjes, die in geen enkel opzicht tegen de overmacht van de vijand 
iets konden uitrichten. 
Met hem trokken de meeste regenten, magistraten en rijke koop
lieden zich met hun hele hebben en houden aan geld en kostbaar
heden terug uit Gelderland, de bevolking overlatend aan de vijand. 
Deze voelde het terugtrekken van Willem III en van de 'voornamen' 
als verraad. Sommige steden gaven zich zonder slag of stoot over, 
zoals Arnhem, omdat men zinloos bloedvergieten wilde vermijden. 
In andere plaatsen organiseerde de bevolking zelf de verdediging en 
dwong in enkele gevallen de commandanten van de door Willem III 
achtergelaten garnizoenen aan hen de kanonnen af te staan, zoals in 
Zutphen. De Staatse officieren werden door zogenoemde burger
commandanten vervangen. 
Binnen enkele weken was door vanuit het zuiden en oosten optrek
kende vijandelijke legers, een groot deel van Nederland veroverd en 
bezet. 
Lafheid en angst voor de burgerij kenmerkten in veel gevallen de 
houding van de regenten in de Nederlandse steden en 'kwartieren' 
(streken). Zo kreeg in Zutphen de burgercommandant het aan de 
stok met de stadsbestuurders en met de officier van het Staatse 
garnizoen dat door Willem lil was achtergelaten. De eerste wilde 
vechten, de beide anderen wilden zich overgeven. 
De burgercommandant werd onder druk gezet. De echtgenotes van 
de bange stadsbestuurders zochten de vrouw van de burgercomman
dant op om pressie op haar uit te oefenen teneinde haar man over te 
halen het verzet tegen de vijand op te geven. 
Als argument voerden zij daarvoor aan: 'Het is beter van een Koning 
(bedoeld wordt de Franse koning - red. P en C) geregeerd te worden 
als van Pelsers en Weevers.' 
Hun pogingen hadden echter geen succes. 
De burgerij van Nijmegen verdedigde zich zelfs met stokken en 
rieken tegen de goedbewapende vijand. Zij moesten hun verzet later 
bekopen met vrijwel niet op te brengen bedragen aan boetes. 
Pikant daarbij is wel het feit, dat de Bisschop van Munster zo ge
nadeloos was in zijn optreden dat hij de bijnaam 'Bommenberend' 
kreeg. i 

In de loop van de volgende twee jaren keerden de krijgskansen. In 
1674 werd de Vrede van Westminster getekend en in 1678 de Vrede 
van Nijmegen. De vreemde troepen hadden zich toen al uit ons land 
teruggetrokken. Het stadhouderschap van Willem lil werd erfelijk 
verklaard. Een bekend stukje vaderlandse geschiedenis. 
Maar minder bekend zijn de feiten die mevrouw A. H. Wertheim in 
haar proefschrift vermeld over de gebeurtenissen die daarna in 129 
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Gelderland plaatsvonden. 
Twee jaar had deze provincie geleden onder de plunderingen en het 
oorlogsgeweld van de Fransen en de Duitsers, nadat het door 
Willem lil was 'opgeofferd'. 
Wie nu denkt dat de aftocht van de vijand in ons land en in 
Gelderland in het bijzonder, werd gevierd als een bevrijding, heeft 
het mis. 
Waarschijnlijk in een poging de Gelderse handelssteden als concurrent 
uit te schakelen - een veronderstelling die een nadere studie waard 
is - besloten de overige provincies (Staten) in de Staten-Generaal 
van de Unie dat Gelderland wel weer als lid van de Unie zou worden 
toegelaten, maar als straf voor zijn 'lafheid' onder toezicht geplaatst 
moest worden. Willem lil kreeg vrijwel dictatoriale bevoegdheden bij 
het benoemen en afzetten van besturen en bestuurders van steden, 
kwartieren en in de Staten van Gelderland. 
Elk spoortje van 'inspraak' van de burgerij werd weggevaagd. 
Het bewijs, dat lafheid alleen maar de kapstok was waaraan het ver
strekken van deze volmachten werd opgehangen, is wel dat Willem II1 
op tal van zetels in de besturende lichamen weer de oude en ge
vluchte regenten neerzette. 
Het waren in alle gevallen trouwe en vertrouwde aanhangers van 
Willem lil. 
Het proefschrift toont dit met tal van feiten aan. 
Dat de overige leden van de Unie en Willem lil in zo'n sterke mate 
Gelderland onder curatele stelden en tal van vernederingen en be
perkingen oplegden, wordt begrijpelijk als men de angst kent die de 
heersende klasse in ons land had voor de bewegingen onder het volk. 
Immers, juist in deze voor Gelderland zo moeilijke jaren van 
bezetting en onderdrukking door vijandelijke legers bleek duidelijk 
welke krachten in de massa van de burgerij schuilden. Tot aan zijn 
dood in 1702 stelde Willem lil alleen zijn vertrouwelingen op 
bestuursposten aan. 
Het proefschrift maakt een einde aan de legende, dat hij alle 
magistraten die uit Gelderland waren gevlucht, door anderen verving. 
Het tegendeel blijkt waar te zijn. 
Hoe de bevolking over dit optreden van Willem IJl dacht, bleek. pas 
goed na zijn dood. In 1702 ontstonden de Plooierijenbewegingen in 
Gelderland. 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat in Gelderland (waarschijnlijk 
niet alleen in deze provincie) de burgers een belangrijke stem hadden 
bij de benoeming van magistraten. Dit verliep dan via het raadplegen 
van de gilden. De armsten onder de bevolking hadden in die dagen 
uiteraard geen enkel recht. 
Maar toch waren deze democratische verworvenheden van de gilde
leden tijdens het bewind van Willem IJl niet vergeten. In tal van 
steden ontstond na zijn dood onder de burgerij een omvangrijke en 
krachtige beweging teneinde deze oude rechten weer in ere te 
herstellen. Deze beweging wordt aangeduid als de Nieuwe Plooij. De 
door Willem lil benoemde magistraten en allen die tegenstanders 
waren van het herstel van deze democratische rechten bij bestuurs-

130 benoemingen worden aangeduid als de Oude Plooijers. 



~--~ ........................................................ ----------~.,. 

Het proefschrift beschrijft uitvoerig hoe de burgerij - zo nodig met 
wapens in de hand - in tal van steden de Oude Plooijets een 
nederlaag toebracht en zelf weer hun bestuurders benoemde. 
üp het niveau van de 'kwartieren' en in de Staten van Gelderland 
ging dat minder gemakkelijk. In deze bestuurslichamen had de adel 
van oudsher al meer stemmen dan de bevolking van alle steden 
tezamen. Niet alleen dus, dat de beweging van de Nieuwe Plooij in 
de eigen stad sterke tegenstand ondervond van de Oude Plooij, maar 
de weer volgens de oude rechten benoemde stadsbesturen werden 
vooral door de landadel tegengewerkt. Deze dwongen boeren en 
burgers onder bedreiging en chantage geen belasting te betalen aan 
de magistraten van de nieuwe Plooij. 
Vooral de door deze democratische beweging uit hun ambt ontzette 
zogenoemde 'ongequalificeerden' speelden daarbij een grote rol. 
Onder ongequalificeerden werden verstaan de regenten die bepaalde 
geldopbrengende functies hadden verworven, zoals bijvoorbeeld het 
innen van de belastingen. Het werk lieten ze over aan slecht betaalde 
ambtenaren en zijzelf werden met nietsdoen rijk. Bekend is dat 
dergelijke functies al geschonken werden aan pasgeborenen bij de 
doop. Dat was mogelijk doordat de regenten zich dat recht zelf 
hadden toebedeeld. 
Ook werden de bijeenkomsten van de Provinciale Staten, de 
zogenaamde Landdagen, door de Oude Plooijets geboycot, zodat 
lange tijd geen besluiten konden worden genomen die voor het goed 
besturen van stad en provincie nodig waren. 
De strijd tussen de Oude en Nieuwe Plooijets duurde tot ongeveer 
1718 en eindigde in een nederlaag van de Nieuwe Plooijers. 
In 1718 ging de opvolger van Willem III, zijn neef Willem IV, zich 
in de politiek mengen en kwam het tot de strijd tussen deze stad
houder en zijn aanhangers - gesteund door tal van besturen in de 
overige provincies - en de regenten in Gelderland. 
Uiteindelijk won de groep waarvan Willem IV de vertegenwoordiger 
was - allerlei invloeden vanuit het buitenland speelden daarbij ook 
nog een rol - en hij kreeg zo mogelijk nog meer volmachten dan 
ZIJn voorganger. 
Al spoedig bleek dat de beide tegenstanders in feite dezelfde be
langen hadden als het erom ging het volk zijn democratische rechten 
te onthouden en te ontnemen. Dat bleek in de loop van de achttiende 
eeuw toen de strijd tussen Patriotten en Oranjegezinden ontstond. 
Hier speelde de Gelderlander Robert Jasper van der Capellen tot de 
Marsch een voorname rol. Hij werd een der nationale leiders der 
Patriotten. Dezen hadden in hun strijd tegen het alles overwoeke
rende en door-en-door corrupte regentendom eerst hun hoop gesteld 
op het Huis van Oranje. De geschiedenis heeft evenwel bewezen dat 
di~ niet optrad tegen het verworden regentendom. Hierdoor kwamen 
PatricHten en Prinsgezinden uiteindelijk tegenover elkaar te staan. 

Geschiedenis schrijven is niet gemakkelijk. 
Wie in het voorwoord bij het proefschrift leest welk een studie moest 
worden verricht om alleen dit kleine stukje geschiedenis in zijn 
werkelijke gang van zaken op te sporen en weer te geven, kan alleen 131 
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maar tot de conclusie komen dat er nog een groot terrein voor de 
toekomstige geschiedschrijvers van ons land braak ligt. Dat het nood
zakelijk is de 'officiële' geschiedschrijverij in zijn onvolkomenheid en 
vooral in zijn onjuistheid bij het weergeven van de feiten, aan de 
kaak te stellen, bewijst deze dissertatie nog eens duidelijk. Een taak 
die zich overigens niet alleen zal dienen te beperken tot de 
geschiedenis van voorgaande eeuwen. 
A. H. Wertheim-Gijse Weenink spreekt in haar voorwoord over 
'stiefmoederlijke' behandeling door geschiedschrijvers van deze 
democratische bewegingen in Gelderland. Dit zou de indruk kunnen 
wekken alsof hier sprake is van een te begrijpen onzorgvuldigheid. 
Doch dat is onjuist. De officiële geschiedschrijving geeft immers 
altijd de opvattingen weer van de heersende klasse. Het weglaten van 
de gebeurtenissen als de Plooijerijenbewegingen in Gelderland ge
beurt en gebeurde bewust. Zij zelf beschrijft in haar proefschrift een 
staaltje daarvan. 
Op de in april 1704 in Zutphen gehouden kwartiersvergadering 
moeten zich tussen de aanhangers van de Oude en de Nieuwe Plooij 
heftige tonelen hebben afgespeeld, aldus de schrijfster. Gegevens 
daarover zijn echter niet bewaard gebleven. In het gemeente-archief 
van Zutphen ontbreken de recessen van december 1703 tot en met 
december 1704. In die dagen is er wel de volgende opmerking bij
geschreven 'N .B. hier schijnen eenige recessen te mankeren, dog 
kunnen van geen belang zijn en geen andere betrekking hebben als o 
de trou beien in die tij den voorgevallen' . 
En dit is geen toeval. Volgens de opvattingen van de heersende klasse 
horen massabewegingen die tegen hun regiem zijn gericht, niet in de 
geschiedschrijving thuis. 
Kunnen ze niet worden verzwegen dan worden ze afgeschilderd als 
het werk van 'oproerkraaiers', 'raddraaiers' of 'onverantwoordelijke 
elementen'. 
De wijze waarop tal van volksbewegingen - vanaf de wederdopers 
tot aan de Pachtersoproeren toe - in onze geschiedenis worden be
schreven, bewijst dit. De excessen die zich afspeelden (en meestal 
werden veroorzaakt door aan de beweging vreemde elementen of 
provocateurs) worden breed uitgemeten en roof, plundering en ver
krachting worden dan als de doelen van deze massabewegingen ver
meld. 
In het gunstigste geval wordt geschreven dat de woede van het volk 
wel 'begrijpelijk' is, maar niet valt goed te praten, of dat de burgerij 
werd 'misleid'. De werkelijke oorzaken - de onderdrukking, de 
armoede, de honger van het volk tegenover de enorme rijkdommen 
van de regenten - worden zorgvuldig buiten de geschiedschrijving 
gehouden. 
Volksverzet wordt alleen dan uitvoerig - en dan nog gecensureerd 
- behandeld als dit samenvalt met de belangen van de heersende 
klasse, of indien deze de gevoelens van het volk voor eigen doel
einden weet te gebruiken of te misbruiken. 
Daarom wordt het verzet van het Nederlandse volk tegen de Spaanse 
onderdrukking tijdens de Tachtigjarige Oorlog ook uitvoeriger be-
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klasse gediend. Waar dit volksverzet tegen de Spanjaarden zich ook 
tegelijk keerde tegen de onderdrukkers van eigen bodem - bijvoor
beeld tegen de graanspeculanten die de prijzen opdreven - worden 
deze episoden eenvoudig weggelaten uit de geschiedenisboekjes. 

Wc missen in dit proefschrift toch ook iets. Wat waren in die dagen 
de economische omstandigheden waaronder de massa van de stede
lijke bevolking en de boeren leefden? 
Welke economische belangen hadden de verschillende regenten
groepen? 
Belangrijke vragen, omdat economische verhoudingen nu eenmaal 
een uitermate belangrijke rol spelen in elke machtsstrijd, of het nu 
gaat om de Oude tegen de Nieuwe Plooijers, of de Patriotten tegen 
de Prinsgezinden. We weten dat de schrijver van een dissertatie zich 
beperkingen moet opleggen. Maar toch missen we zelfs binnen de 
beperkingen van deze belangwekkende studie een krachtiger en uit
voeriger stellingnemen tegen - al was het maar één enkele -
legende die rond het optreden van de belangengroep waarvan Willem 
lil de vertegenwoordiger was, werd gevormd. 
Een antwoord zoeken op de vraag waarom zulke legenden worden ge
vormd en vooral ook wie dat onder het mom van geschiedschrijving 
doet, is niet alleen voor historici interessant, maar noodzakelijk voor 
een juiste beschrijving van de geschiedenis van ons volk. 

J. WILDBRET 
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Slijmgast in revolutietijd -

Nieuwe biografie over 
Schimmelpenninck 

De achttiende eeuw en de Franse tijd met zijn Bataafse Republiek 
hebben bij lange na niet zoveel geschiedbeoefenaars getrokken als de 
gouden glans van de oude Republiek der Verenigde Nederlanden. 
Hier had de stedelijke bourgeoisie dan ook een revolutie doorgevoerd 
ruim twee eeuwen voordat haar Franse evenknie ook maar over eigen 
beheer kikte. Wel beperkte de zeggenschap zich steeds meer tot een 
enge regentenkaste, maar in Hollands steden roerde zich ook een 
minder bevoorrechte burgerij veertig jaar voor de Bastille viel. En 
omstreeks 1780 waren de burgerrechten ook onder de landadel in de 
oostelijke gewesten aan de orde. 
Tegen het einde van hun bestaan en van de 18de eeuw bezaten de 
Verenigde Provinciën geen Rembrandt en geen Breero en ook geen 
staatsman van het kaliber van een Jan de Witt. Aan de man die nog 
eens, net als deze, raadspensionaris zou heten, Rutger Jan Schimmel
penninck, een echte overgangsfiguur, heeft Leonard Plemp van 
Duiveland een biografie gewijd. 1) Schimmelpenninck was, zoals zijn 
oudere tijdgenoot, de pamflettenjonker Van der Capellen en de 
latere wettenmaker Thorbecke afkomstig uit Overijssel. Hij is in 1761 
in Deventer als zoon van een doopsgezinde wijnkoper geboren. Zijn 
weg vond hij, na zijn studie te Leiden, in Amsterdam, in de jaren 
tachtig het hart van de patriottenbeweging, de grote democratische 
stroming van die tijd. 
Hij heeft er ijverig deel aan genomen en behoorde tot de rechtse 
patriotten. Of zijn aandeel in grondspeculaties in Nieuw-Engeland 
hen onder de bekoring van de kersverse Verenigde Staten van 
Amerika hebben gebracht? Vast staat dat het uit de vrijheidsoorlog 
tegen Engeland als zelfstandige statenbond verrezen ex-kolonie het 
revolutionaire voorbeeld is geweest voor al wat er ziedde en pruttelde 
in Europa. Ook voor de Franse revolutionairen, die vanaf 1789 de 
oude wereld aan het wankelen en in spanning brachten. Die Franse 
revolutie, noteert de biograaf, is aan Schimmelpenninck voorbij
gegaan. Waarschijnlijk ook, omdat de Amerikaanse Onafhankelijk
heidsverklaring en de daarin vervatte Rechten van de Mens hen toen 
al diep hadden beïnvloed, en bevestigd in zijn 'behoedzaamheid'. 
Toen in 1795 het Franse leger binnenviel en de oude Republiek weg
viel, had Schimmelpenninck als advocaat al naam gemaakt door in de 
reactieperiode na 1787 vele patriotten te verdedigen. De 'Provision
nele Representanten van het volk van Amsterdam' die de aanloop 
werden tot een werkelijke gemeenteraad, kozen hem tot hun voor
zitter, de eerste burgemeester-nieuwe stijl. 
Ook in de Nationale Vergadering, ons eerste parlement, zat Schim
melpenninck, maar het tekent zijn figuur dat hij al snel de 
diplomatie verkoos boven een plaats in de volksvertegenwoordiging, 

134 het strijdtoneel van de democratie. Hoewel behorend tot de midden-
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groep van de democraten, betoonde hij zich voorstander van de één
en-ondeelbare republiek en voor de gelijkstelling van alle burgers, 
dus ook voor emancipatie van de joden. Hij verklaarde zich echter 
tegen afschaffing van de slavernij (in de koloniën): dat zou 
immers aantasting van de eigendom betekenen! 
Nog in 1798, het jaar van onze eerste grondwet, werd de patriotse 
advocaat Bataaf.; ambassadeur in Parijs. Het afebbende revolutietij 
bood de eerzuchtige generaal Bonaparte de unieke kansen, die deze 
greep om als Eerste Consul het pad naar de hoogste machtstop te 
besrijgen. De beginnende alleenheerser Bonaparte schijnt al 
aanstonds in de gezant uit het Noorden een kandidaat voor een 
Bataafs eenmansbewind te hebben gezien. 
In de eerste jaren van de nieuwe eeuw heeft Schimmelpenninck 
eigenlijk van Parijs uit in zijn bezet vaderland de toon aangegeven. 
Hij heeft de Franse hoofdstad in 1802 verlaten voor Amiens, waar hij 
mocht meepraten in de vredesonderhandelingen tussen de Franse 
republiek en Engeland na negen jaar oorlog. Iets te zeggen had Den 
Haag daarbij ui teraard niet. Het succes van de onderhandelaar was 
dan ook nihil. Tijdens de korte vredesperiode van nauwelijks een jaar 
heeft hij ook zijn gezantschap te Parijs enkele maanden verruild voor 
dat in Londen. Even kort heeft Napoleon zijn strijd en landings
pJannen tegen Engeland onderbroken. Aan de laatste heeft 
Schimmelpcnninck nooit geloofd. Een blokkade van Engeland zinde 
hem niet wegens de gevaren voor de Nederlandse handel. 
Toen Napoleon zich in 1804 tot keizer liet uitroepen en vervolgens 
kronen, werd het menens met een eenhoofdig gezag in het afhanke
lijke, geheel door Frankrijk gedomineerde Nederland. Liefst wilde de 
nieuwbakken keizer, eens de 'soldaat van de revolutie', die de oude 
term 'raadspensionaris' had opgevangen, voor de ambassadeur een 
erfelijk gezag, een soort onderdynastie van de Bonapartes. Maar 
Schimmelpenninck, geboren en getogen onder de roemruchte oude 
republiek, vond bij al zijn eerzucht een benoeming voor vijf jaar 
genoeg. Het zou dertien maanden worden. Toen trok Napoleon de 
leiband nog wat strakker aan en maakte zijn jongste broer Louis hier 
koning. 
Toch heeft het bewind van de laatste zogenaamde raadspensionaris 
zijn plaats in de wording van het moderne Nederland, alleen al door 
het zeer bijdetijdse belastingstelsel van Gogel, aan wie wij niet alleen 
de personele belasting te danken hebben, maar ook de staatsloterij. 
Dan werd in dat jaar de eerste schoolwet, een werkstuk van de voor
malige 'agent' van onderwijs, Van der Palm, door diens medewerker 
Van den Ende in 1806 ingevoerd. De staat moest voortaan scholen 
stichten ter opleiding van de kinderen in 'christelijke en 
maatschappelijke deugden' door geëxamineerde en gediplomeerde 
onderwijzers. 
De twaalf adellijke Utrechters, die protesteerden, omdat 'de hoogste 
macht boven alle wet (was) gesteld' en een 'despotiek gezag aan 
niemand verantwoordelijk . . . dan aan een zich vrijelijk voorstellend 
Opperwezen' kregen nul op het rekest, al hadden zij gelijk. 
De afgang van de raadspensionaris die wel op zijn hoogheid moest 
volgen, viel samen met zijn snel intredende blindheid, toen hij 43 135 



jaar was. Hij heeft na zijn aftreden, tijdens het koninkrijk Holland en 
ook na de inlijving bij Frankrijk Napoleon nog ontmoet en deze 
horen dreigen Holland aan de zee te zullen teruggeven. Hij heeft 
zich nog tot keizerlijk senator laten benoemen, uiteraard een 
'erebaan' zonder de minste betekenis. 

Na de terugkomst van de Oranjes mocht hij zowaar ook hier in de 
Eerste Kamer, ook toen 'ere-adviseur'. Hij had zich toen reeds als 
betrouwbaar bij de nieuwe koning Willem I aangediend. 
Schimmelpenninck was van het begin tot het eind een 'slijmgast', 
zoals men de moderaten noemde. Hij laveerde tussen de revolutio
naire partijen door, met een despoot voor zich tegenover wie hij zo 
goed en zo kwaad als het ging trachtte een stukje zelfstandigheid 
voor zijn Bataafse Republiek te redden. Hij hoopte 'de valler1de 
winkel weer op zijn pooten te kunnen helpen stellen', maar dat zat 
er niet in. De schrijver merkt terecht op dat men tijdens de Franse 
bezetting (anderhalve eeuw voor de Duitse) 'geen scherpe scheids
lijnen tussen goed en fout' kende. 
Daarentegen stelt Th. de Vries in zijn biografie van Schimmel
penninck uit 1941 dat deze de hoogste functie en daarmee de vol
strekte onderdanigheid aan Frankrijk had kunnen weigeren. 
Schimmelpenninck gold al in het bewogen jaar 1795 bij de volijverige 
omwentelaars als een overgematigde. Hij behoorde steeds tot de 
rechterzijde van de toenmalige republikeinen. Men behoefde hem 
niet met democratie of volksregering aan boord te komen, hoewel hij 
evenmin een erfelijk hoog ambt begeerde; waarschijnlijk vond hij dat 
ook te irreëel. Weinig democratisch ingesteld kon hij zich naar 
Napoleons methoden voegen. De keizer hoorde zijn adviezen op 
economisch gebied aan, wetende dat de Nederlander hier meer thuis 
was dan hij. Hij hoorde ook Schimmelpenninck betogen dat de 
Franse en de Bataafse Republiek wel zeer ongelijke verdragspartners 
waren - maar met een dovemansoor. Al met al kreeg de eerste 
burger die hier regeerde in een jaar meer voor elkaar dan de 
'fluwelen' revolutie in de voorafgaande tien. 

Plemp van Duiveland heeft al van deskundige zijde 2) te horen ge
kregen dat zijn Schimmelpenninck-biografie een vergelijking met die 
van de hier voor genoemde van Th. de Vries niet kan doorstaan. 
Maar twee leemten, die met elkaar samenhangen, vallen bijzonder 
op. Tot de oudere schrijvers over Rutger Jan behoort Thorbecke, die 
een uiterst scherpzinnig en scherpziend historicus is geweest en daar
van in zijn Historische Schetsen al vóór zijn ministerschap getuigenis 
heeft afgelegd. Plemp volgt echter stilzwijgend enige auteurs uit onze 
eeuw, die een veel schematischer beeld van Nederland in de 
revolutietijd ontwierpen of bezegelden. Vooral de 'prinsgezinden en 
patriotten' vervielen tot een stereotiep prentje; in de Bataafse tijd liet 
men al te vlot, naar het toen al voorbije Franse voorbeeld, 
'Jacobijnen' of radicale revolutionairen opdraven. 
Nu is het conflict tussen de Oranjeklanten en patriotten, de omme
keer van 1795, de Bataafse tijd met zijn drie staatsgrepen in 1798, 
zijn staatsbewind en raadspensionaris en het hele streven naar een 
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eens beschouwd als één, langdurig, moeizaam en onweerhoudbaar 
proces. Dat is dan de strijd tussen aristocratie en democratie in 
Nederland en zo luidt dan ook de titel van de dissertatie van dr. C. 
H. E. de Wit. In deze visie waren de achttiende-eeuwse democraten 
de voorvaderen van een nieuw Nederland, allang voor 1795 en is 
onze eerste grondwet (1798) hiervan de neerslag en geen kopie van 
een Frans staatsstuk. 

Federalisten en moderaten 

De federalisten, voorstanders van onafhankelijkheid der gewesten, 
wilden tegelijk zoveel mogelijk de oude regenten, een kleine kaste uit 
de 'aanzienlijksten' of rijksten, aanhouden. De moderaten of 
middenpartij leverden hun vaak het scherm waarachter zij konden 
handelen; in het bijzonder Schimmelpenninck fungeerde geregeld als 
'orgaan' van de oud-regenten, de toenmalige conservatieven. Deze 
laatsten bleken ook heel gemakkelijk bereid de Fransen te dienen en 
naar de ogen te zien: een voorbeeld is Schimmelpenninck zelf. Dit is 
verklaarbaar, als hij hierin voordeel voor zijn, zoals De Wit het 
noemt, aristocratische richting zag en hij ook meende als een soort 
onderkoning van een despoot voor die richting het meeste te be
reiken. 
In deze gedachtengang wordt Schimmelpennincks aanvaarding van de 
hoogste Bataafse post een poging te redden wat er te redden viel voor 
de oude vertrouwde aristocratie der Zeven Provinciën. Napoleon 
maakte natuurlijk van de verhoudingen graag gebruik: beloofden de 
aristocraten hem niet genoeg, dan kwamen de moderaten aan bod. 
De Wit meent dat Schimmelpenninck, een groot aanhanger van de 
- weinig eenheid opleggende - Amerikaanse grondwet, al kort na 
1800 president, dan naar Amerikaans model, wilde worden. Op 
papier overtrof in 1805 de macht van de raadspensionaris de 
presidentiële! 
Door Schimmelpennincks politieke bindingen te veronachtzamen 
maakt Plemp van Duiveland minder aannemelijk hoe de gezant eerst, 
de raadspensionaris later in Napoleons imperiale stoet meeliep. Eer
zucht alleen en zelfs goedgemeende pogingen nog iets eigens 
overeind te houden bieden hiervoor geen toereikende verklaring. 
Overigens laat de schrijver zien dat eerzucht het welbegrepen eigen
belang opstuwde: voor zijn diplomatieke diensten liet de 
gevolmachtigd minister zich dik betalen en als staatshoofd zelfs 
dubbel en dwars. Niet voor niets is hij bij zijn 'bankiers- en handels
vrienden' te Amsterdam in de leer geweest. Maar deze achtergrond 
zinkt midden in het boek weg tegen het verslag van gesprekken of 
liever monologen van Napoleon. 
De Corsicaanse alleenheerser heet bij onze auteur wel een tiran, maar 
Pkmp van Duiveland wordt de bewondering menigmaal te machtig. 
Zo wilde Napoleon 'innerlijk vrede'! Van de grote Franse revolutie, 
die alles fundeerde wat de Franse keizer hier en daar consolideerde, 
heeft hij weinig kaas gegeten en Robespierre is zijn zwarte schaap. 
Van de witte terreur heeft hij kennelijk nooit gehoord. Dit alles 
werkt het doorzien van het omwentelingsproces en het afwegen van 
de factoren en figuren daarin niet in de hand. 13 7 
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De schrijver laat alleen terloops blijken dat de politieke loopbaan van 
zijn held of niet-held pas begint, wanneer in Parijs de 
Thermidorianen, de dempers en profiteurs van de revolutie, het heft 
in handen hebben. 
De laatste tien jaar ongeveer is de lauwheid inzake de 18de eeuw 
toch gaan kenteren. Onlangs is erop gewezen dat democratisch
patriottische bewegingen in de agrarische provincies van de oude 
Republiek geleid zijn door adellijke figuren. Landjonkers dus en er 
wordt een vergelijking getrokken met links-radicale bewegingen in 
het Azië van vandaag. Misschien is de Overijsselse burger Schimmel
pcnninek van de weeromstuit de woordvoerder en toeverlaat 
geworden van de aristocratie der zeegewesten. Het doet in dit 
verband wel grappig aan dat hij al in 1796 waarschuwde dat het 
(door Frankrijk toegepaste, en te onzent progressief-democratische) 
beginsel van een-en-ondeelbaarheid van de staat tot een 'Aziatisch 
despotisme' zou kunnen leiden. 
Het valt te prijzen, als er aandacht wordt besteed aan de weder
geboorte of de tweede revolutie van Nederland. Om nog even prof. 
Wenheim in dit verband te citeren: 'De geschiedenis moet steeds 
overgeschreven worden en de geschiedschrijving weerspiegelt de knel
punten van de eigen tijd.' 3) Het is jammer wanneer een auteur 
resultaten van eigentijds onderzoek links laat liggen. Zo wordt de 
gesc_hiedenis te weinig verder geschreven en blijft het tijdsbeeld te 
waz1g. 

EVA TAS 

1) Leonard Plemp van Duiveland, Schimmelpenninck, 1761-1825. Levens
verhaal en tijdsbeeld. Uitg.mij. Ad. Donker, Rotterdam, 1971, f19,50. 

2) G. ). W. de Jongh in Bijdragen en mededelingen betreffende de 
138 geschiedenis der Nederlanden, dl. 88, afl. 1, 1973, pag. 112. 
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Partijdocumenten: 

Partijbestuur CPN was bijeen 

Het partijbestuur van de CPN was zaterdag 6 en zondag 7 april in 
Amsterdam bijeen, ter bespreking van de politieke toestand, zoals die 
na de verkiezingen van 27 maart is ontstaan. Aan de zitting werd 
tevens deelgenomen door enkele partijgenoten, die een belangrijke 
rol spelen in de loonstrijd op de bedrijven en het werk van de partij. 
Het partijbestuur nam aan het slot van zijn beraadslaging een ver
klaring aan, die in de loop van deze week in De Waarheid zal 
worden gepubliceerd. 

(De Waarheid, maandag 8 aprzJ 1974) 

Verklaring van het partijbestuur 
van de CPN 

Om resultaten te bereiken voor de Nederlandse bevolking - wat 
betreft haar levenspeil, de democratie en de veiligheid - is in de 
huidige politieke toestand, meer dan ooit, actie en nog eens actie 
nodig. Daartoe moeten de communisten het initiatief nemen. 
Dat is de voornaamste conclusie die moet worden getrokken uit de 
uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die eind maart 
werden gehouden. 
Die verkiezingen zijn een schoolvoorbeeld geweest van manipulatie 
van de kiezers door die partijen, die als regeringspartijen volop over 
de zgn. media (televisie, radio en pers) of over enorme geldbronoen 
beschikten. Zulke manipulaties zijn in versterkte mate mogelijk 
gemaakt door veranderingen, die reeds op sluipende wijze in het 
kiesstelsel zijn ingevoerd, ter voorbereiding van een districtenstelsel. 
Met name geldt dit de afschaffing van de opkomstplicht, waartegen 
onze partij terecht stelling heeft genomen. Hierdoor immers werd aan 
de machtigen in het land de kans gegeven om vooral de 'zwevende 
kiezers' te manipuleren met heel het beschikbare arsenaal aan 
propagandamiddelen. Vooral na de invoering van het kiesrecht op 
18-jarige leeftijd zijn zo grote verschuivingen mogelijk geworden. 
Wie ziet hoe partijen stemmen verliezen maar tegelijkertijd in 
percentage en zetels stijgen - of omgekeerd - bemerkt hoezeer 
hi~rdoor het beeld van de politieke verhoudingen, en zeker dat van 
de invloed der communistische partij, in de verkiezingsuitslag ver
tekend wordt. 
De regeringspartijen en de VVD hebben hun heil gezocht in een 
campagne van massa-suggestie, zij hebben met beloften en fooien 
gestrooid en zoveel mogelijk afstomping en onverschilligheid ge-
organiseerd. 139 
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Ongetwijfeld heeft dit ook misleidend gewerkt op jonge kiezers die 
voor het eerst mogen stemmen, maar die veelal uit teleurstelling zijn 
weggebleven. Zo is ook een aantal kiezers dat bij de Tweede Kamer
verkiezingen van 1972 op de CPN stemde blijkbaar het spoor bijster 
geraakt - zij het naar onze vaste overtuiging slechts tijdelijk. 
Tegenover de hersenspoeling via de televisie - die het meest inwerkt 
op onstabiele en op politiek onervaren groepen - wordt een partij 
van de arbeidersklasse als de CPN de mogelijkheid om haar antwoord 
te geven, onthouden; voor de verdediging van de werkelijke 
belangen van de werkers kan zij slechts rekenen op haar eigen 
activiteit en haar eigen verbinding met de massa. 
Juist gezien het onwerkelijke beeld van de politieke verhoudingen dat 
de verkiezingsuitslag geeft, kan bij de beoordeling daarvan niet uit
sluitend worden uitgegaan van percentages, maar is het aantal kiezers 
bepalend. 
Men kan niet het feit negeren dat de CPN in vergelijking met de 
vorige Provinciale Staten-verkiezing circa duizend stemmen won. 
Maar van het toegenomen aantal communistische kiezers bij de 
Kamerverkiezingen van 1972 is een deel niet opgekomen of afge
dwaald. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze kiezers, die zich destijds hebben 
uitgesproken voor een andere, werkelijk progressieve politiek, terug
gewonnen kunnen worden en dat hun aantal kan worden vergroot. 

Wat deed het kabinet-Den Uyl? 
Het heeft kwistig rondgestrooid met beloften. De inflatie zou worden 
bestreden, de werkloosheid teruggedrongen, de laagstbetaalden 
zouden meer krijgen en het jeugdloon moest omhoog gaan. Maar 
daar waar van deze beloften iets terecht is gekomen, daar is dat uit
sluitend te danken geweest aan de actie, aan het optreden van de 
mensen zelf. In die actie hebben de communisten hun rol vervuld. In 
werkelijkheid echter heeft de regering achter een rookgordijn de ware 
feiten weten te verbergen. 
De inflatie nam in versnelde mate toe, de prijsstijgingen dupeerden 
in het bijzonder de laagstbetaalden, de lonen werden aan de nullijn 
gebonden en er is een scherpe stijging van de werkloosheid. 
Achter het rookgordijn van beloften werkt de machtigingswet door als 
een acuut gevaar voor het levenspeil en de !'echten van de vak
beweging. De PvdA-ers in de NVV-leiding, die voorheen gehoor 
gaven aan de wensen van de leden toen zij het regeringsingrijpen in 
de lonen door Rooivink afwezen, zijn nu gecapituleerd voor de 
machtigingswet van Den Uyl, die even slecht is. En dat, zonder dat 
de leden (de zgn. achterban) hierover hebben kunnen spreken of be
sluiten in die zin hebben genomen. Het feit, dat het ontwerp voor 
een anti-stakingswet nog steeds niet is ingetrokken, moedigt de 
ondernemers aan tot intimidatie van de arbeiders ter bereiking van 
'arbeidsrust', die hen moet helpen de uitbuiting te verscherpen. De 
winsten stijgen. En daar waar op enkele punten moest worden toe-

140 gegeven aan verlangens van de bevolking, werd de last niet gelegd ,op 
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de concerns, maar werd hij afgewenteld op arbeiders en midden
standers zelf. 

Op het gebied van de bewapening en de buitenlandse politiek is 
door de regering de koers van Biesheuvel in verscherpte mate voort
gezet. 
Nieuwe vernietigingswapens werden aangeschaft, de oorlogsuitgaven 
werden verhoogd en de atoomwedloop van de NAVO werd ook 
verder gevolgd. Terzelfder tijd werd Nederland in het kielzog van 
West-Duitsland gemanoeuvreerd, werd het aan het D-mark-blok ge
koppeld en loopt het kabinet-Den Uyl aan de leiband van de West
duitse monopolies, die op steeds brutaler wijze een overheersende rol 
voor zich opeisen in Europa en de wereld. 
In het eigen land heeft Den Uyl bewust geweigerd een beroep te 
doen op de arbeidersklasse en het NVV ten einde een halt toe te 
roepen aan de winsthonger der ondernemers. 
Integendeel, de regering heeft alles gedaan om de onderwerping aan 
hun wensen te bevorderen door 'matiging' en 'het brengen van 
offers' te prediken. Het resultaat van dit alles is geweest dat de VVD, 
de partij van de grootste kapitalistische scherpslijpers op het gebied 
van de lonen en sociale rechten, versterkt is. Het resultaat is ook, dat 
in vergelijking met 1972 de PvdA zelf stemmen heeft verloren. Door 
de liquidatie van D' 66 is een poot onder het kabinet weggezaagd en 
ook de PSP, die voorbestemd was -als vierde partner bij de 'progres
sieve drie', ging achteruit. 

Dat de CPN niet in staat is geweest een aanzienlijk aantal kiezers uit 
1972 vast te houden is een feit dat door de hele partij aan een diep
gaand onderzoek moet worden onderworpen. Wat zijn daarvan de 
oorzaken? 
Ten opzichte van de positie van Den Uyl heeft onze partij een ver
antwoorde houding aangenomen. Het kon de werkers niet onver
schillig laten welke nieuwe regering de verslagen Biesheuvel-club zou 
opvolgen. Het kon dus ook de CPN niet onverschillig laten. Zij 
wenste dat een regering tot stand zou komen, die gunstiger mogelijk
heden zou bieden voor verwezenlijking van de dringendste eisen der 
werkende bevolking en, bovenal, die een realistischer buitenlandse 
politiek zou inluiden in het belang van vrede en veiligheid. 
Toen Den Uyl destijds te kennen gaf een zogenaamd minderheids
kabinet te willen vormen, nam de CPN het standpunt in dat zij zo'n 
regering zou steunen als zij aan voorgenoemde voorwaarden zou vol
doen. In plaats daarvan ging de groep-Den Uyl een coalitie aan met 
de KVP en de AR en wierp zij de besluiten van het PvdA-congres 
dienaangaande overboord. De CPN heeft toen geweigerd, zich te 
lenen voor de rol van hulptroep voor een dergelijk kabinet, dat onder 
curatele van KVP en AR zou komen te staan. Van het begin af heeft 
onze partij gewaarschuwd tegen illusies en heeft zij erop gewezen, 
dat onder deze omstandigheden slechts resultaten zouden kunnen 
worden behaald door het organiseren van massa-actie. Dit standpunt 141 
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werd echter in de door de partij gevoerde propaganda onvoldoende 
duidelijk gemaakt voor de werkende bevolking. 
Volkomen terecht heeft de CPN de hoofdaanval gericht tegen de 
rechtse confessionele partijen, maar er werd geschroomd de mede
plichtigheid van de groep-Den Uyl zelf bij de uitvoering van een voor 
de bevolking schadelijke politiek aan de kaak te stellen. 
De propaganda van de partij was in dit opzicht te oppervlakkig en te 
weinig slagvaardig. 
Sinds lang is de propaganda in de bedrijven verwaarloosd, waar het 
terrein werd overgelaten aan de toppen van de vakbonden,' waarbij de 
PvdA-ers in het NVV de toon aangaven met hun predikatie van 
klassenvrede en 'samen delen'. 
Hoewel onder aanvoering van communisten op enkele bedrijven tot 
actie werd overgegaan en succes werd bereikt, is nagelaten overal 
strijdcomités op te richten van georganiseerden en ongeorganiseerden, 
eisen voor loonsverhoging te formuleren en de massastrijd voor de 
hoogst noodzakelijke verbeteringen te organiseren, tot aan de staking 
toe. 
Over het algemeen is dus de partij te passief gebleven tegenover de 
aanvallen op het levenspeil. 
De op grote schaal gevoerde actie voor een prijzenstop, waartoe de 
CPN het initiatief nam, ging uit van het feit dat ook de PvdA, en 
Den Uyl persoonlijk, van het kabinet-Biesheuvel zulk een prijsstop 
geëist hadden. De bevolking had er recht op van Den Uyl te ver
wachten, dat hij zijn woord gestand zou doen. Maar het kabinet 
verschool zich achter de 'oliecrisis' en de grondstoffenprijzen en 
weigerde tegen de duurte iets anders te doen dan een, thans alweer 
verruimde, schijncontrole. 
Ja, het geeft zelf alweer de toon aan bij de prijsverhogingen, waar
tegenover slechts doekjes voor het bloeden werden gesteld als be
lastingverlaging achteraf en een vervroegde prijscompensatie, die geen 
reële verbetering brengt. Zo ontstond de huidige situatie: de prijzen 
stijgen ongeremd terwijl er anderzijds een loonstop wordt gehanteerd. 
Van deze politiek profiteren alleen de grote kapitalisten en handels
firma's, de olieconcerns en beursspeculanten. Toen bleek dat de 
inflatie, die veroorzaakt wordt door de grote monopolies, oqver
minderd voortwoekerde op kosten van de werkers, toen de ver
kiezingsbeloften van Den Uyl tot prijsverlaging op een flop uit
draaiden, toen de winsten de pan uitrezen en de stijging van de 
arbeidsproduktiviteit onverminderd voortging - toen was het enige 
doelmatige antwoord dat de arbeidersklasse ter beschikking stond: 
vastbesloten actie voor reële loonsverhoging. Juist als consequente 
verdedigster van de belangen der laagstbetaalden had de partij, 
terwijl zij de schadelijke verdeeldheidstheorieën over de nivellering, 
die de brandkasten onaangetast laat, bestreed, energieke initiaticven 
voor hun strijd moetcri nemen. 
In plaats daarvan heeft de partij een afwachtende houding aange
nomen en verzuimd zulke initiatieven te ontplooien. 
Het is zonneklaar, hoe de werkelijkheid is die thans niet langer ge
negeerd kan en mag worden: het kabinet-Den Uyl zal slechts dan de 

142 gerechtvaardigde verlangens van de werkers inwilligen, a!J het door 
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de daadwerke!zjke massastrzjd daartoe gedwongen wordt. 
Alle communisten moeten begrijpen dat zij tegenover hun mede
arbeiders de plicht hebben hierin voorop te gaan, het initiatief te 
nemen, de strijd te inspireren. 
Het is misleidend om het voor te stellen alsof harde actie voor de 
verdediging van het levenspeil, met alle beschikbare middelen, een 
progressieve regeringspolitiek afbreuk zou doen. Integendeel, harde 
actie is onontbeerlijk om zulk een politiek te verwezenlijken. 
Daarom doen wij als CPN een dringend beroep op de naar links 
willende en werkelijk progressieve krachten in de PvdA om aan hun 
afwachtende houding tegenover de groep-Den Uyl een einde te 
maken. 
Eenheid van actie van socialisten en communisten is thans nodiger 
dan ooit. 

In de oproep die het Partij bestuur van de CPN uitgaf op 31 januari 
werd met grote klem gewezen op de gevaren waarmee de internatio
nale toestand geladen is. Het atoomalarm van Nixon in oktober vorig 
jaar was daarvan reeds een dreigend signaal. 
Sindsdien heb ben de tegenstellingen binnen het imperialistische 
kamp zich verscherpt, zoals blijkt uit de crisis binnen de NAVO en 
de EEG. De spanningen zijn niet verminderd, maar vergroot door de 
agressieve houding van Amerika en de NAVO tegenover de socialisti
sche landen. De CPN heeft als enige partij de Nederlandse bevolking 
hiertegen gewaarschuwd, maar zij trok nog in onvoldoende mate de 
conclusie dat krachtiger strijd voor vrede en veiligheid onder die 
omstandigheden het hoogste gebod is. 
Om juist te kunnen handelen voor haar doeleinden, zowel op 
nationaal als op internationaal terrein, moet zij zich zonder enige 
remming oriënteren op de massastrijd in eigen land. Het verzwijgen 
en verdoezelen van toenemende revisionistische stromingen in een 
aantal socialistische landen, van het 'Europese' gefraseer in enkele 
zich noemende communistische partijen in kapitalistische landen, kan 
daaraan slechts afbreuk doen. Het betekent het nalaten van 
ideologische strijd voor het Marxisme-Leninisme in theorie en praktijk 
en leidt tot ideologische verzwakking van de partij en het nalaten van 
strijd tot herstel van de eenheid van het wereld-communisme. 
De hele toestand stelt hoge eisen aan de ideologische opvoeding en 
vergt het hooghouden van de organisatiebeginselen van onze partij. 
De CPN heeft in de afgelopen tijd zeer vele nieuwe krachten ge
worven die actief voor de partij optreden, ook in de besturen. Deze 
aanwinst moet nog verder tot gelding gebracht worden. Maar in de 
huidige bijzonder ingewikkelde verhoudingen en snel wisselende 
situaties, kan de partijpolitiek met meer vrucht dan in de afgelopen 
mnnden het geval was, uitgedragen worden door het combineren 
van de nieuwe kaders met ervaren communisten, die in jarenlange 
offervaardige strijd voor de belangen van de bevolking gezag hebben 
verworven. 

De toenemende onstabiliteit van de kapitalistische maatschappij, de 143 
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snelle wisselingen in de economische en politieke toestand, komen 
voort uit de voortgaande crisis van het stelsel. 
Geen demagogie, geen 'vriendelijke presentatie', geen massasuggestie 
kunnen dit tegenhouden. Integendeel. In de huidige tijd worden alle 
oude en nieuwe reformistische drogredenen sneller dan voorheen door 
de meedogenloze feiten gelogenstraft en zullen de ogen van de 
werkers sneller opengaan voor het bedrog dat jegens hen gepleegd 
wordt. 
Om dit met alle kracht te bevorderen moet de partij politiek en 
organisatorisch haar tekortkomingen onderkennen en verbeteren, 
zodat de tegenslag bij de laatste provinciale verkiezingen ongedaan 
wordt gemaakt. 

De CPN vat deze tegenslag als een uitdaging op, ook voor de aan
staande gemeenteraadsverkiezingen! De communisten mogen thans 
geen enkele inspanning schuwen. Zij staan voor de taak, alles op alles 
te zetten om de partij te versterken. De ledenwinst van de afgelopen 
maanden moet met grote kracht worden voortgezet. Sectarische op
vattingen die in vele gevallen hebben geleid tot het te laat op gang 
komen van de ledenwerving, waardoor die bij de laatste verkiezingen 
onvoldoende kon doorwerken, moeten worden opgeheven. 
Voorwaarde daartoe is, kritiek en zelfkritiek te hanteren tegen iedere 
vorm van verslapping en verval, de beginselen van het Marxisme
Leninisme in de praktijk toe te passen, niet te volstaan met 
parlementair werk en algemene propaganda, de organisatie en de rol 
van de politieke leiding te versterken. 
Onze partij is de partij van de vitale, klasse bewuste krachten uit ons 
volk. Zij is dat altijd in haar bestaan geweest en zal dat altijd blijven! 
De CPN heeft in het verleden haar activiteit onder de moeilijkst 
denkbare omstandigheden moeten verrichten maar zij heeft elke 
moeilijkheid, elke tegenslag doeltreffend het hoofd weten te bieden. 
Zij is en blijft de partij van de actie, daarop berust het vertrouwen 
dat de actieve krachten van de werkers in haar stellen. 
Het Partijbestuur van de CPN doet een beroep op alle strijdvaardige 
elementen onder de bevolking om zich in haar rijen te scharen. De 
versterking van de partij is thans de hoogste plicht van alle 
communisten! 

Amsterdam, 7 april 1974 

(De Waarhezd van woensdag 10 aprzl 1974) 
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tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Dirigisme en politieke 
blindheid 

Begin juni heeft de regering het parlement een 'nota inzake het 
grondwetsherzieningsbeleid' toegestuurd. In het stuk worden een 
aantal regeringsplannen met betrekking tot de grondwet geëtaleerd 
en wordt aan de Tweede en Eerste Kamer gevraagd, hun beider 
mening over die voorlopige plannen te geven. Op grond van zo'n ge
darhtenwisseling zou de regering dan met concrete wetsvoorstellen 
komer1. 
In de Tweede Kamer wordt door toedoen van een meerderheid haast 
gemaakt met deze bespreking. Eind juni is in de Staatscourant een 
verzoek geplaatst om nog voor 30 september schriftelijke commentaren 
op de regeringsvoorstellen in te dienen; in oktober-november zou de 
schriftelijke gedachtenwisseling tussen regering en Tweede Kamer 
moeten plaatsvinden; vanaf midden november worden openbare 
commissievergaderingen aan het stuk gewijd en nog voor kerstmis 
zou dan het debat in de voltallige vergadering van de Tweede Kamer 
moeten worden gehouden. 
Op de Eerste Kamer wordt druk uitgeoefend, om zo vroeg mogelijk 
in het begin van 1975 met háár behandeling van de nota te be
gmnen. 
Ondertussen is de regering zelf reeds ijverig doende, datgene wat ze 
in de nota in globale vorm aangeeft, intern verder uit te werken. Zo 
is aan de Kiesraad, het adviescollege van de regering inzake kieswet
kwesties, reeds de opdracht gegeven om een indeling van Nederland 
in kiesdistricten te ontwerpen, voor het geval de vervanging van het 
stelsel van Evenredige Vertegenwoordiging door een districtenstelsel 
de vereiste parlementaire meerderheid zou verwerven. Ook het 
overige geploeg en gehark dat nodig is om grondwetsartikelen te 
wijzigen zal wel in volle gang zijn. 
Blijkbaar ligt her in het voornemen om, zodra men meent dat met 145 



146 

T_IT'!'"'"•:W••R.a1 

name de invoering van een districtenstelsel een kans maakt, met een 
wetsvoorstel daartoe te komen dat dan zo snel mogelijk door Tweede 
en Eerste Kamer behandeld (en aangenomen) zou moeten worden. 
Mocht er over een of twee jaar een regeringscrisis komen, dan zouden 
beide Kamers ontbonden kunnen worden en zou men de gelegenheid 
te baat nemen om het nieuw gekozen parlement de grondwets
wijziging in tweede lezing te doen aannemen, waarmee die dan be
krachtigd zou zijn. 

(Anders dan een gewone wet, moet een voorstel tot verandering in de 
grondwet tweemaal worden behandeld. De eerste keer moet het door 
de zittende Kamers met gewone meerderheid, 50% + 1, worden 
aangenomen; de tweede keer moet een nieuw gekozen parlement het 
met twee derden van de stemmen goedkeuren.) 

Kiesdrempel 

De grondwetswijziging die de regering beoogt, behelst een aantal 
punten. Wij zullen ze in de loop van dit stuk nalopen. Maar het 
centrale element, datgene waar in wezen alle andere voorstellen om 
draaien, is de invoering van een districtenstelsel voor de verkiezing 
van de Tweede Kamer. 
Nederland zou volgens dit plan bij de parlementsverkiezingen in 12 
tot 15 moten worden gehakt, die elk weer hun 13 tot 10 vertegen
woordigers zouden kiezen. Grofweg betekent dit, dat een partij -
voor zover ze niet in een combinatie is opgenomen - 7 à 9% van de 
kiezers in een district moet halen, om een vertegenwoordiger in de 
Kamer te krijgen. Lukt dat niet, dan gaan de op die partij 
uitgebrachte stemmen verloren. 
Een eenvoudig rekenvoorbeeld leert wat dit betekent. 
Bij de laatste Kamerverkiezingen werden een kleine 7, 5 miljoen 
stemmen uitgebracht. Dat wordt ongeveer 500.000 per te ontwerpen 
district. Heeft men 5% van die kiezers, dan loopt men een Kamer
zetel zeker mis. Maar die vijf procent, dat zijn 25.000 mensen. 
Kiezers, waarvan de stem dus verloren gaat. 
Stelt men dat zo'n partij in alle 15 districten even sterk zou zijn, dan 
zouden 3 7 5. 000 kiezers (en daarbij houden we lage getallen aan) voor 
niets gestemd hebben. Diezelfde 3 75.000 kiezers zouden bij het 
huidige systeem een fractie van 8 man, d.w.z. van een omvang van 
een middelgrote partij in de Kamer hebben gekozen. 
Het districtenstelsel is dus een systeem waarbij aan bepaalde partijen 
zetels ontstolen worden ten gunste van anderen en waarbij grote 
aantallen mensen in feite van het stemrecht beroofd kunnen worden. 

Aanval op de CPN 

Over de achtergrond van deze aanval op het kiesstelsel is uitvoerig 
gesproken op de partijbestuursvergadering van de CPN op 29 juni. 
De daar aangenomen resolutie is in dit nummer van P. en C. 
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opgenomen en in De Waarheid van 4 juli is de tijdens de zitting 
gehouden inleiding afgedrukt. 
Het is daarom onnodig, in detail de zienswijze van het partijbestuur 
nog eens weer te geven. 
Men doet er echter wel goed aan, die uitgangspunten in het oog te 
houden bij de beoordeling van de regeringsvoorstellen. 
Het partijbestuur signaleerde dat Den Uyl in alle opzichten een 
Westduitse koers vaart, waarbij Nederland tot een soort aanhangsel 
van de politiek van de Duitse monopolies en militaristen wordt 
gemaakt. Essentieel onderdeel van die Westduitse politiek is een tot 
in het extreme doorgevoerd anti-communisme, dat beoogt de 
eenheid van actie van links te verhinderen. Ze maakt deel uit van het 
reactionaire offensief dat internationaal valt waar te nemen en 
waarvan het nieuwe NAVO-handvest een uitdrukking vormt. 
In de zienswijze van het partijbestuur is daarom het opnieuw 
aandragen van het districtenstelsel niet alleen maar het voor de 
zoveelste keer opwarmen van een oude koek. Zeker, dat is het ook. 
Aan het denkbeeld van een districtenstelsel zijn de namen van een 
hele galerij van rechtse politici verbonden. Romme, Beel, Cals, zij 
allen zagen hierin een mogelijkheid tot betere verwezenlijking van 
hun kwalijke doelstellingen. 
Maar er is meer aan de hand. Er zijn meer rede1en waarom voor
stellen, die wat hun wezen betreft nog slechts een paar jaar geleden 
door een grote meerderheid van de Tweede Kamer werden 
verworpen, nu opnieuw en met grote aandrang ter tafel worden 
gebracht. Dat dit gebeurt is alleen te verklaren, omdat machtige 
kringen er klaarblijkelijk ten zeerste op gesteld zijn, de essentie van 
die voorstellen thans te realiseren. En die essentie is, dat zodoende de 
parlementaire positie van de CPN, naar men hoopt, zou worden be
nadeeld. 
Daarbij gaat het dan echter niet alleen, of zelfs ,n de eerste plaats, 
om een aantal Kamerzetels. Het gaat er om dat de CPN, ook door 
haar positie in de Kamer, de motor is voor een andere politieke 
koers, gericht op nationale zelfstandigheid; dat zij de kampioen is 
van eenheid van actie voor die doelstelling. Aanvalkn op de CPN 
zijn vóór alles bedoeld als aanvallen op de eenheid van massa-actie, 
aanvallen op een veld winnende politiek die zich probeert los tè 
maken uit de omarming van de NAVO en Westduitse imperialisten. 
De regeringsvoorstellen zijn gericht tegen de politieke partijvorming 
van de arbeidersklasse, tegen haar democratische rechten. Ze zijn er 
op gericht het zelfstandig optreden van een partij als de 
communistische tegen te werken. Daardoor zijn ze anti-democratisch. 
Wat dat betreft spreekt de nota vrij duidelijke taal. 

Dirigisme 

De regering begint haar beschouwingen in de nota met de mede
deling, dat zij een algehele grondwetsherziening wil bevorderen. De 
tijd is daar rijp voor, meent ze. 147 
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Nu kan men die rijpe tijd wel met een korreltje zout nemen. Alle 
grondwetsbestormers hebben altijd gezegd dat de tijd rijp was. Maar 
aangezien meestal - zoals ook nu - de bewijsvoering achterwege 
bleef, maakt die frase niet veel indruk. Voor de stelling dat, na meer 
dan een kwart eeuw van pogingen om aan de grondwet te knoeien, 
de tijd rijp is om daar eens mee op te houden, lijken ons meer 
argumenten aan te voeren. 
Waar hapert het aan, naar de visie van de regering? De geldende 
regels voor de functionering van de parlementaire democratie voldoen 
niet meer in alle opzichten; dat doet zich overal voelen in een 
tijdvak van velerlei veranderingen op politiek gebied en veelal van 
aanscherping van politieke verhoudingen, zo lezen we. 
Op zichzelf een interessante ontboezeming. De bestaande regels van 
de parlementaire democratie, zoals vastgelegd in de grondwet, zijn 
een eeuw oud - die voor de verkiezing van het parlement meer dan 
een halve eeuw. 

In die tijd zijn er nogal wat spanningen en veranderingen op politiek 
gebied geweest. Maar nu is dan het ogenblik gekomen waarop het 
niet meer gaat en gelukkig zijn we gezegend met een alwijs kabinet, 
dat de zaak wel eens even zal gaan aanpakken. 
En wat dan wel? De regering wordt door 'grondgedachten' gedreven 
die welhaast grondzeeën lijken te zijn. Ze somt ze als volgt op: 'Het 
bevorderen van meer duidelijkheid in de politiek, van een meer over
zichtelijke partijenstructuur, van parlementaire meerderheden, van 
het meer rechtstreeks betrekken van de kiezer bij het staatkundig ge
beuren en met dit laatste ook van het meer dan tot dusver plaatsen 
van de kiezer voor zijn specifieke verantwoordelijkheid.' 
Deze opsomming - we zullen nog zien wat al dit fraais in werkelijk
heid betekent - heeft in elk geval dit nut, dat ze laat zien dat het 
bij de hele voorgestelde grondwetsherziening louter en alleen om ver
andering van het kiessysteem gaat. Verderop in de nota worden ook 
nog wel een paar andere zaken behandeld, en men zal gedurende de 
komende tijd niet nalaten daar met de nodige nadruk over te 
spreken, maar de begin-overwegingen van de nota spreken tenminste 
een duidelijke taal: Het gaat allemaal om het kiesstelsel. 

Het kiesstelsel, dat niet meer mag dienen om zomaar een volks
vertegenwoordiging te kiezen, maar dat voortaan, bij grondwettelijk 
voorschrift, voor een hele reeks andere zaken zorg moet dragen -
vanaf de partijenstructuur tot aan de meerderheidsvorming. 
Waarmee dan meteen de vraag rijst, sinds wanneer het de taak van 
de grondwet is, om zulke voorschriften te geven. 
Partijen horen te zijn: organisaties die door de burgers in volle 
vrijheid worden opgericht om een bepaalde maatschappelijke doel
stelling te bereiken, waarbij het het onvervreemdbare recht van die 
partijen is, zelf te bepalen op welke wijze ze dat wensen te doen. 
Willen partijen aan het parlement deelnemen of niet, willen zij 
streven naar deelname aan de regering of niet, willen ze samen
werken met andere partijen of niet - het is aan die partijen zelf om 
dat te bepalen. Menen anderen dat de gedane keus onjuist is, dat de 

148 opstelling te bekritiseren valt, dan is het aan die andere partijen om 
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de gekritiseerde opvattingen te bestrijden en de e1gen opvattmgen 
aan de kiezers duidelijk te maken. 
Maar moet de grondwet zulke zaken ter hand nemen? Moet die 
kiezers en partijen in een bepaalde richting dwingen? De stelling is 
even dwaas als verwerpelijk. 
Toch wil de regering dat, ze is op dat punt in haar nota zelfs zeer 
pertinent. In de paragraaf, gewijd aan het kiesstelsel, wordt mis
prijzend gezegd dat het huidige systeem 'niet heeft aangespoord tot 
ondubbelzinnige positiekeuze der partijen'. Dat zal de regering nu, 
v1a de grondwet, wel eens even veranderen. Het dirigisme, tot het 
absurde doorgevoerd - en dan nota bene door een anti-revolutionaire 
professor die minister geworden is! 

Tegenspraak 

Nu kan men zeggen: goed, dat is dus de opvatting van de regering, 
zij heeft het recht om die op papier te zetten. Als de regering van de 
grondwet een document wil maken dat partijen wil voorschrijven wat 
ze te doen en te laten hebben, laat daar de discussie over plaats 
vinden. 
Dat is allemaal goed en wel, als diezelfde regering niet, en nog wel 
op dezelfde pagina waarop zij uiteenzet wat ze allemaal wil gaan 
regelen, een heel betoog zou hebben opgehangen . . . dat haar 
bedoeling met de grondwetswijziging juist het omgekeerde is. Ze 
betoogt, nauwelijks één ademtocht nadat ze haar dirigistische voor
schriften heeft geformuleerd, dat zoveel mogelijk regelingen u i t 
de grondwet dienen te worden gehaald, 'gedeconstitutionaliseerd'. 
Gezegd wordt, in deze passage, dat de grondwet geen volledige en 
uitputtende regeling van de staatsorganisatie dient te geven. Ze moet 
de wetgever ruime armslag geven om rekening te houden met ont
wikkelingen. Ze moet de mogelijkheid van ongeschreven staatsrecht 
nit't uitsluiten. 'Gelet op de voortdurende verandering en ontwikke
ling van het staatkundig leven, van zijn behoeften en problemen kan 
de Grondwet alleen een factor van stabiliteit vormen wanneer zij niet 
te veel wil regelen. Zij dient het kader te bieden waarbinnen ver
anderingen in de maatschappelijke omstandigheden en in de 
opvattingen die daaromtrent worden gekoesterd, zullen of kunnen 
leiden tot herziening of aanvulling van de wetgeving of van andere 
activiteiten van de overheid.' 'Niet te veel regelen,' het staat er' 
Op zichzelf staan wij, we moeten het bekennen, tegenover deze 
fraaie volzinnen wel met enige argwaan in het hart opgesteld. Ze 
kunnen - en er zijn aanwijzingen dat daartoe in sommige kringen 
ook voornemens bestaan - ze kunnen betekenen dat men uit de 
grondwet bepaalde elementen wil gaan schrappen, die nu juist wel 
van belangrijke waarde zijn, en die daar geregeld moeten worden. In 
een ontwerp-grondwet die een jaar of acht geleden het licht gezien 
heefr. en die ook zoveel aan de gewone wetgever wilde overlaten, was 
dat duidelijk het geval. Een commissie van de CPN, gevraagd om 
haar oordeel hierover kenbaar te maken, heeft deze wens om de 149 
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grondwet in belangrijke mate uit te hollen, destijds gedocumenteerd 
van de hand gewezen. 
Maar dat alles is een vraag van nader orde, omdat de regering op 
geen enkele wijze aanduidt wàt nu wel precies die zaken zijn die 
thans door de grondwet worden voorgeschreven, hoewel ze volgens 
haar daarin gemist zouden kunnen worden. Wij voor ons zullen er 
zeker nier zonder terughoudendheid aan meewerken dat regelingen 
die momenteel slechts gewijzigd kunnen worden in twee lezingen, 
waarvan een met twee-derde-meerderheid, en met tussentijdse ont
binding van het parlement, door middel van een simpele Kamer
meerderheid in een achternamiddag kunnen worden veranderd. We 
moeten niet denken aan de knoeierijen, die d a n door toevallige 
parlementaire meerderheden in het kiesstelsel zouden kunnen worden 
aangebracht. 
Maar zoals gezegd, het spreken hierover zal eenvoudiger zijn als men 
eenmaal weet wat de regering precies op het oog heeft met haar ver
halen op dit punt. 
Voorlopig gaat het hierom, dat de regering een heel betoog houdt 
om uiteen te zetten dat men in de grondwet niet te veel moet 
regelen, dat men allerlei gedetailleerde voorschriften daaruit weg 
moet halen, dat de grondwet alleen maar een raam aan kan geven 
vo 1r de staatkundige bezigheden en ontwikkelingen - en dat zij 
terzelfdertijd de grondwetswijziging juist wil doorvoeren om politieke 
partijen - die organen-bij-uitstek van vrije wilsvorming van de 
burgers en de allerlaatse organisaties waarvan de staat zich het recht 
zou mogen toe-eigenen om ze hun doen en laten voor te schrijven -
dat de regering d i e instituten aan grondwettelijke voorschriften wil 
onderwerpen met betrekking van hun positiekeuze. 

Saaie levensmoeheid overtroffen 

Al dit gedraai dient er dan uiteindelijk toe om de instelling van een 
districtenstelsel hij de verkiezingen af te dwingen. 
Over het feitelijke effen daarvan spraken we hiervoor al. De CPN 
heeft bovendien in een groot aantal puhlikaties in het jongste 
verleden de argumenten tegen dit stelsel naar voren gebracht. Nog in 
het voorjaar heeft ze daarover een brochure laten verschijnen, terwijl 
in het jan. /febr. nummer van 1973 van dit blad aan de hand van 
uiteenlopende berekeningen is aangetoond, welk effect een districten
stelsel zou hebben op de samenstelling van de Tweede Kamer. Kort 
samengevat: Het zou de partijen met het grootste zetelaantal, die in 
het huidige systeem toch profiteren van hun omvang bij de 
toewijzing van restzetels, sterk bevoordelen en een groot aantal 
andere partijen sterk benadelen. Verscheidene daarvan zouden zelfs 
geheel van hun zetels beroofd worden. 

Het trieste voor de complotteurs is echter, dat dat laatste bij de CPN 
niet zou lukken, doordat haar stemmen voor een belangrijk deel in 
Noord-Holland, en dan nog in het bijzonder in Amsterdam ge
concentreerd zijn. 

150 In feite zou de invoering van het districtenstelsel betekenen, dat in 
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Nederland een kiesdrempel wordt ingesteld. De regering zegt in de 
nota, dat zij een kiesdrempel bij voorkeur niet wenst (ze is heel om
zichtig in haar afwijzing, daarbij de weg openend om, als haar voor
stellen voor een districtenstelsel worden verworpen, hiertoe alsnog te 
kunnen overgaan). Wat ze doet is echter meer. Hiervóór lieten wij al 
zien, dat een partij die in een district vijf tot zeven procent van de 
stemmen haalt, al die stemmen verloren ziet gaan. Nu bestaat in 
West-Duitsland een kiessysteem, waarbij men 5% moet halen om 
voor vertegenwoordiging in aanmerking te komen. Er is steeds van 
verschillende kanten gezegd dat het Duitse systeem hier in Nederland 
niet op zijn plaats zou zijn. Gezien de feiten echter wensen De Gaay 
fortman c.s. nog verder te gaan, wil men de Duitse leermeesters nog 
overtreffen. Dáár is men met 5% nog vertegenwoordigd, hier zou dat 
al niet meer het geval zijn! 

Nixon-systeem 

De verder liggende strekking van dit plan is, om in Nederland te 
komen tot een twee-partijensysteem, of een rwee-blokken-systeem. 
Dat heeft Den Uyl, in een mondelinge toelichting van de nota, op 7 
juni nadrukkelijk verklaard. 
En daartoe zou dan het districtenstelsel nog met een ander element 
moeten worden aangevuld, namelijk de gelijktijdige verkiezing van 
een kabinets-formateur. 
In de oorspronkelijke gedachtengang van de voorstanders van een 
dergelijk systeem zou niet een kabinetsformateur, maar de minister
president afzonderlijk dienen te worden gekozen. Mede onder de 
invloed van het Nixon-schandaal heeft men deze directe aanwijzing 
van een regeringsleider laten vallen en is de verkapte vorm uit de bus 
gekomen. 
Uiteraard is het echter de bedoeling, dat die gekozen kabinets
formateur uiteindelijk toch de gekozen minister-president zou zijn. 
De strekking van het voorstel om een aparte verkiezing tussen 
personen te organiseren is, dat daarbij de tweesplitsing wordt be
klonken. Het zou er net als bij de Amerikaanse presidentsverkie
zingen, om moeten gaan, dat het publiek geprest wordt of de ene, of 
de andere kanshebber te steunen, met uitsluiting van een mogelijke 
eigen, andere keus van de verschillende partijen. 
Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat met het instellen van een 
dergelijk op persoonlijke macht en overmacht gebaseerd systeem, de 
richting van een autoritair regiem wordt ingeslagen. Hoe men het 
ook keert of wendt, een man die zich er op zou kunnen beroepen dat 
een meerderheid der bevolking zijn stem direct aan hem heeft ge
.ichonken, gaat van dat ogenblik af een aparte positie in de samen
leving bekleden. De regering-Den Uyl beijvert zich om uiteen te 
zetten, dat in haar systeem die gekozen man toch altijd afhankelijk 
zou blijven van een meerderheid van de Tweede Kamer, die hem ook 
weg zou kunnen zenden. Ondertussen loopt die man met een 
persoonlijke meerderheid aan stemmen rond, kan hij verkiezingen 
uitschrijven met het vertrouwen in zijn persoon als inzet, staat hij in 151 
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f<:ite boven mede-ministers zowel als boven de partijen die hem 
st<:un<:n. 

Dat elders ook zo'n systeem aanwezig is, is alleen een geldig 
argument als men kan bewijzen, dat dat systeem beter is dan het 
huidig<: bij ons. Wie heeft daarvoor de voorbeelden? In wezen zijn 
zulke systemen een weerspiegeling van politieke onder-ontwikkeling. 
Een systeem waarin niet personen maar richtingen bepalend zijn -
hoc belangrijk personen daarin natuurlijk zijn - weerspiegelt 
gewoon een hogere trap van ontwikkeling en beschaving. Terugkeer 
van zo'n sterke - welke misbruiken en vertekeningen daarin dan ook 
door het kapitalisme worden aangebracht - naar een mannetjes
systeem is een terugval, het is een weerspiegeling van autoritaire en 
zelf, fascistoïde druk die in de samenleving wordt uitgeoefend. 
Toegeven daaraan is zonder rpeer levensgevaarlijk. 

Schop tegen Kiesraad 

Dat de regering aan zulke overwegingen, die toch waarlijk ook bij 
anderen dan bij ons wel zullen opkomen, eenvoudigweg geen 
aandacht besteedt in haar nota is zacht gezegd verontrustend. Zoals 
ook verontrustend is, welke methodes zij te baat neemt om haar 
cknkb<:elden aan te prijzen. 
We hebben daar de afgelopen weken bij wijze van incident mee 
kennis kunnen maken. 
In de nota wordt vermeld dat de Kiesraad voorstandster is van het 
opnemen van d<: mogelijkheid van een districtenstelsel in de grond
wet. Daardoor wordt de indruk gewekt, dat de Kiesraad voorstandster 
is van een districtenstelsel. Dit orgaan heeft hierop een brief aan de 
minister g<:schreven waarin zij hem corrigeert en er op wijst, dat hij, 
de ministn, een bepaalde passage uit een advies op een verkeerde 
rnanier uitlegt. 
De Gaay Fortman heeft dit stuk met een eenregelig begeleidings
schrijven aan de Kamer gezonden, zonder ook maar met een letter in 
te gaan op de argumentatie die de Kiesraad aanvoert en zonder zijn 
bekritiseerde uitlating terug te nemen. Op een persconferentie daar
over aan de tand gevoeld, volstond Zijne Excellentie met een paar 
grauwen en snauwen, die bij zijn toehoorders de indruk moesten 
wekken dat zijn voornaamste advies-college in deze belangrijke 
materie eigenlijk maar een groep onbenullen is. De arrogante en 
waanwijze toon van de nota worden wel verklaarbaarder als men van 
zoiets keni1is neemt. 

Meningsverschillen 

Inmiddels ligt in dit voorstel van districtenstelsel annex gekozen 
formateur een bron van ruzie en tegenstellingen verborgen, met 
name tussen PvdA en confessionele partijen, die toch door de 
regering als ondersteuners van haar voorstellen worden gezien. 
In de PvdA-top heerst de mening dat een wijziging van het kies-
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stelsel moet leiden tot een tweepartijen-systeem, althans een systeem 
van twee blokken. Anders, zo heeft Van Thijn naar voren gebracht, is 
het hele opzetje mislukt. 
Om die reden heeft dezelfde Van Thijn bij een eerdere gelegenheid 
het losmaken van districtenstelsel en gekozen minister-president 
onaanvaardbaar genoemd. 
Rij de confessionele partijen daarentegen is de gekozen minister
president I formateur een onwelkome gast. Kruisinga van de CHU 
heeft dat het duidelijkst gezegd toen hij concludeerde, dat het doel 
was de confessionele partijen te vermorzelen tussen liberalen en 
socialisten. Men wil bij die confessionelen wel een districtenstelsel, 
omdat daarin de kans ligt de eigen teruggang af te remmen door het 
opslikken van de kleine rechtse groeperingen (de partijen van 
.Jongeling en Beuker, de Boerenpartij en de Staatkundig Gerefor
meerden). Vooral KVP-ers zijn voorstanders van zo'n stelsel, omdat 
ze door de noodzaak van lijstencombinatie de lastige CHU in de tang 
zullen krijgen, alsook een aantal sterk aan hun zelfstandigheid 
hangende Anti- Revolutionairen. 
De regering, zelf ook verdeeld op dit punt, heeft niet uitgesproken 
dat voor haar districtenstelsel en gekozen formateur onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden zijn. Ze zegt het in de nota aldus: 'De regering is 
van oordeel, dat de stemming over de aanwijzing van een formateur 
in combinatie met de invoering van een beperkt districtenstelsel zal 
bijdragen tot de totstandkoming van een parlementaire meerder
heid ' Ze vindt het dus aanbevelenswaardig, die combinatie, 
maar geen noodzaak. 

Kortzichtig 

In confessionele kring gaat men er mi van uit dat wellicht het 
districtenstelsel er door te slepen is, maar dat de gekozen formateur 
zonder veel moeite om zeep te brengen valt. En dat dan uit het 
totaal van de operatie de volge!1de -opstelling overblijft: Een PvdA die, 
al dan niet met enkele groepjes aan haar kant, bij lange na geen 
meerderheid zou halen; een confessioneel blok dat weer de grootste 
of bijna de grootste politieke groep in het land zou zijn, en een aan
merkelijk vcrsterkte VVD. Daarmee zouden dan de rechtse confessio
nelen. in het bijzonder van de KVP, in hun machtspositie hersteld 
zijn en als vanouds de VVD tegen de PvdA kunnen uitspelen. Het 
element v;m de verdeeldheid binnen de confessionele partijen, dat tot 
nu toe nog door de PvdA in haar voordeel kan worden gebruikt, zou 
door de min of meer gedwongen lijstverbinding sterk worden terug
gc:bracht; kortom, de positie van de PvdA die het haar mogelijk 
maakte in 197 3 de toon aan te geven bij de regeringsvorming (en dat 
onder de evenredige vertegenwoordiging!) zou daarmee ongedaan 
zijn gemaakt. De grondwettelijke contra-revolutie zou haar eigen 
vaders opvreten ... 
Men kan zich vcrbazen over de kortzichtigheid op dit punt in PvdA-
kringen. Maar dan stuit men ook telkens weer op het feit, dat er in 153 
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die partij een groep is, die niets geleerd heeft van de Drees-Romme
periode, die geen enkele les heeft getrokken uit de nacht van 
Schmelzer, die zich noch door de Nixon-historie, noch door het ont
hutsende lot van Willy Brandt laat afhouden van een koersbepaling 
op de NAVO-extremisten van het Pentagon en West-Duitsland. Het 
is de groep die hoopt, door de PvdA zo ver mogelijk naar rechts te 
drijven, permanent ministerzetels te kunnen blijven bezetten en die 
daarom als eerste en voornaamste doel heeft de CPN, als eenheids
factor van links, in invloed te reduceren. 
Dit is de stroming die in de Provinciale Staten van Noord-Holland 
een CPN -gedeputeerde liet vallen om zodoende het bondgenoot
schap met de rechtse confessionelen hechter te maken. Het is alles 
illusiepolitiek, en de kater is dan ook onvermijdelijk. De enige 
stabiele vooruitstrevende politiek in Nederland is te bouwen op 
samengaan van socialisten met communisten, en het bijeenbrengen 
van andere democratische krachten rond dat bondgenootschap. Veel 
socialisten weten dat, gezien hun eigen ervaringen. Maar men zou ze 
wel de kracht toewensen om dat ook duidelijk te maken aan leiders 
die met een bord voor hun kop lopen en die als door een duistere 
magie worden aangetrokken door die zelfde reactionaire steen, waar
aan ze zich een en andermaal zo pijnlijk gestoten hebben. 

In de grondwetsnota van de regering wordt nog een hele reeks andere 
vraagstukken naar voren gehaald, dan die welke wij hier onder de 
loep hebben genomen. Daartoe behoren voorstellen om de positie 
van de Eerste Kamer grondig te wijzigen. Op deze en andere punten 
zal apart worden teruggekomen. 

M. BAKKER 
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Ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging 

Hoe prof. Van Zuthem het 
ondernemersbelang bepleit 

De positie van de ondernemingsraden is in volle omvang tot een 
onderwerp van uitgebreide discussies geworden. Reeds korte tijd, 
nadat de nieuwe wet op de ondernemingsraden tot stand was ge
komen - in de loop van 1970 - is er een toenemende kritiek be
merk baar op de aanvankelijk in velerlei kring toegejuichte regelingen 
die ten aanzien van de ondernemingsraden waren gf:'troffen. Deze 
snelle omwikkeling weerspiegelt ongetwijfeld de groeiende bewust
wording van de arbeiders, welke ook tot uitdrukking is gekomen in 
de omvangrijke acties die in de afgelopen jaren in de bedrijven zijn 
gevoerd en die ook in de vakbeweging hun invloed uitoefenen. 
De thans geldende wet bouwt voort op de regeling, die in 1950 tot 
stand was gekomen en die twintig jaar lang stand heeft kunnen 
houden. Onder druk van de stijgende ontevredenheid over de 
werking van de wet van 1950 werden er een aantal wijzigingen aan
gebracht en bij de behandeling in de Tweede Kamer is vele malen de 
hoop uitgesproken, dat de nieuwe wet lang stand zou kunnen 
houden, omdat er zoals dat heette 'ingrijpende' wijzigingen waren 
aangebracht. 
Bij deze behandeling hadden de communisten echter reeds verklaard 
en met argumenten aangetoond, dat deze vreugde over de wijzi
gingen slechts neer kwam op ondernemerspropaganda en dat de be
langen van de arbeiders er niet door gediend zouden worden. In juni 
ll)70 verklaarde Henk Hoekstra bij de behandeling van het wets
ontwerp: 'Deze wet onthoudt de werkers een zelfstandig vertegen
woordigend orgaan in de bedrijven, dat werkelijk voor hun belangen 
opkomt. Zij geeft slechts een surrogaat, dat als een fopspeen dienst 
moer doen om de arbeiders en de beambten in hun belangenstrijd te 
belemmeren.' 
Wel zeer snel is gebleken hoe juist deze constatering was! Vrijwel 
onmiddtllijk na het van kracht worden van de wet werd, zowel in de 
hednjvcn als ook in de vakbonden, de noodzaak van fundamentele 
veranderingen aan de orde gesteld. Het centrale punt bleek daarbij 
steeds weer re· zijn, dat de ondernemingsraad geen werkelijke ver
tegenwoordiging van de werknemers is. Het duidelijkst komt dit tot 
uiting in het feit, dat de directeur van het bedrijf optreedt als 
voorzit ter van de vcrgaderingen en dat hij praktisch steeds bepaalt 
wat er op de agenda komt. Onder de arbeiders komt steeds meer de 
ei:; naar voren, dar er een personeelsvertegenwoordiging moet komen, 
die volkomen onaf11ankelijk van de werkgevers functioneert en die de 
belangen van de werknemers behàrtigt. 
Deze discussic heeft ook haar uitwerking gehad op de leiding van het 
NVV. Het vcrbondsbestuur stelde een voorlopig rapport op over 
medezeggenschap en publiceerde een ontwerp-resolutie over de 
ondernemingsraden, die thans nog steeds in de leidingen van de 155 
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afzonder! ijke bij het NVV aangesloten bonden als ook in de ver
bondsraad wordt besproken, mede met het oog op verdere 
behandeling van deze vraagstukken in de SER. 
Om de thans zo scherp aan de orde komende kritiek te bestrijden of 
in ieder geval af te zwakken, zijn allerlei in ondernemersdienst 
staande publicisten en rechtse, voor klassenvrede opkomende vak
hondsbestuurders in het krijt getreden met artikelen en redevoeringen 
ovu het functioneren van de ondernemingsraden en de toekomstige 
regelingen betreffende het vraagstuk van de medezeggenschap. 
Het is niet verwonderlijk, dat daarbij eveneens prof. dr. H. ]. van 
Zu them, hoogleraar aan verscheidene universiteiten en voorheen 
oud-mederwerker van de AKZO, is komen opdraven. Deze hoog
leraar die vooral in CNV-kringen, maar ook onder sommige rechtse 
figuren in het NVV als een autoriteit beschouwd wordt, heeft een 
hele reeks werken op zijn naam staan, waarin hij jongleert met 
modieuze begrippen. Bij nauwkeurige lezing, bij het doorprikken van 
de fraai klinkende woorden over 'medezeggenschap', 'bedrijfs
democratie' en 'menselijke verhoudingen in het bedrijf', blijkt steeds 
dat Van Zuthem uitsluitend vanuit het ondernemersbelang praat en 
naar wegen zoekt om het instituut van de ondernemingsraad voor de 
ondernemers te behouden. Dit is duidelijk tot uiting gekomen in een 
serie artikelen in Trouw (maart-april 1974), die inmiddels ook als 
aparte brochure verschenen zijn. Het doel van deze artikelen is 
ongetwijfeld om pressie uit te oefenen op de NVV -top, waar toch al 
tegenstrijdige meningen verkondigd worden en waar men vaak bang 
is om de consequenties te trekken uit de woorden die zijn neer
geschreven in rapporten en resoluties. 

Tegenstander of medestander 

Prof. Van Zuthem laat zonneklaar zien wat hij wil met het instituut 
van de ondernemingsraden als hij schrijft: 'De ondernemer is ten 
principale geen tegenstander, maar een medestander, als het gaat om 
hetere menselijke verhoudingen via een rechtvaardiger verdeling van 
macht, inkomen en kennis. Vandaar de opvatting, dat werknemers 
samen met ondernemers hun schouders moeten zetten onder het 
bedrijfsbeleid.' 
De praktijk van het kapitalisme heeft wel anders geleerd! Dagelijks 
blijkt nog, dat de ondernemers alleen streven naar zo hoog mogelijke 
winsten en het inkomen van de arbeiders zo laag mogelijk willen 
houden. Dat is de harde werkelijkheid. En wie durft er te spreken 
over 'menselijke verhoudingen' als bedrijven zonder meer hun 
poorten sluiten en arbeiders die er soms tientallen jaren werkzaam 
zijn als oud vuil de straat opschoppen. 
Van Zuthems standpunt is volledig in overeenstemming met de 
officiële doelstelling van de ondernemingsraad. De toenmalige 
indiener van de wet, de AR-minister Roolvink, omschreef de onder
neming als een 'samenwerkingsverband' en als een 'bedrijfsgemeen
schap'. De bestaansreden van de ondernemingsraad is dan op te 
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·~n. .......................................... ------------------~· 

Deze doelstelling wordt reeds nagestreefd vanaf 1950, toen de eerste 
wet op de ondernemingsraden van kracht werd. Als de bittere 
ervaringen zo zijn, dat het aan de arbeiders niet meer te verkopen 
valt, dan gaan de ondernemers denken aan wat bijsturen, aan wat 
verancleringen aan de marge .daaruit zijn ten slotte de wijzigingen bij 
de wet van 1970 voortgevloeid. Het is thans reeels na enkele jaren 
nodig gebleken voor de ondernemers om aan verder bijsturen te gaan 
denken Van Zuthem spreekt ook hierover in zijn artikelenreeks in 
Trouw vrij openlijk. Hij stelt de vraag: 'Voldoet de ondernemings
raad aan de eisen van de tijd? Draagt de ondernemingsraad 
voldoende bij aan de rust in de bedrijven?' en botweg is zijn 
antwoord: 'De moeilijkheid is, dat er ondanks al die wetten en 
mogelijkheden nog zoveel problemen blijven. Problemen, waarvan 
velen hadden verwacht, dat zij zouden verdwijnen als er meer mede
zeggenschap zou komen. Ik noem het grote ziekteverzuim. Het 
gebrek aan voldoende inspanning en inzet. Gevoelens van machte
loosheid en onzekerheid. Vaak ook bitterheid en teleurstelling bij 
reorganisatie.' En met het oog op dit alles, met als hoofddoel een 
opvoering van de arbeidsintensiteit en arbeidsproduktiviteit en daar
mee een verhoging van de winsten is Van Zuthem bereid om enkele 
verdere veranderingetjes in het statuut van de ondernemingsraad te 
bepleiten. 
De problemen, die Van Zuthem in het hierboven aangehaalde citaat 
noemt. zijn vraagstukken, die nauw samenhangen met de verscherpte 
uitbuiting, met het opvoeren van het arbeidstempo, met de 
werkelijke aard van het kapitalisme. Doch daarover zal men bij Van 
Zurhem geen woord horen. Hij bepleit - met voorbijgaan aan de 
aard van de kapitalistische uitbuiting - 'het samen dragen van ver
antwoordelijkheid', de 'wenselijkheid van goede gezagsverhoudingen' 
en vindt dat men zich om 'de moeilijkheden rondom de onder
nemingsenJen te verstaan' moet afvragen 'vanuit welke mensvisie de 
vakbonden denken en handelen'. 
Het gaat echter niet in de eerste plaats om een 'mensvisie', ook al 
!.ouden er boekdelen te vullen zijn over de onmenselijke visie die het 
kapitalisme kenmerkt, maar om een maatschappijvisie. Prof Van 
/.uthem gaat een maatschappijvisie evenwel uit de weg; hij zoekt het 
slechts bij het 'karakter van de mens', 'het onbegrip tussen diverse 
groeperingen', 'het mens om het mens' zijn en legt dan de ver
armvoordelijkheid voor de huidige situatie niet bij de ondernemers, 
rnaar bij de arbeiders. 
Opgemerkt kan worden, dat dit bij Van Zuthem een oude gewoonte 
is. Want toen in 1972 de sluitingsplannen van de AKZO bekend 
werden gemaakt, beweerde hij ook al dat de schuld bij de arbeiders 
lag Deze hadden zich nooit bezig gehouden met de investe
rirJgen van dit mammoetconcern ... 

Machtsverhoudingen 

Toen in april 1971 de nieuwe wet op de ondernemingsraad in 
werking trad, werd er door de ondernemers en door tal van vak- 157 
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hondsleiders hoog opgegeven over een 'uitbreiding van bevoegd
heden', welke in vergelijking tot de wet van 1950 zou zijn aange
bracht. 
Uiteraard was het zo, dat ook de monopolies rekening hadden 
moeten houden met de beroering welke er rondom fusies, bedrijfs
sluitingen en marhtswillekeur was ontstaan en die tot een groeiende 
eis naar méér en wérkelijke medezeggenschap van de werknemers had 
geleid. 
De grote machthebbers waren dan ook wel genoodzaakt een masker 
van democratisering op te zetten en de indruk te wekken, alsof er 
meer ruimte voor inspraak van de kant van de werknemers werd ge
schapen. 
Het nieuwe in de wet zou zijn: 

de directie moet altijd aan de ondernemingsraad om advie.r vragen 
over het te voeren personeelsbeleid; 
de mogelijkheid voor de werknemer om deskundigen uit te 
nodigen bij de vergaderingen van de ondernemingsraad; 
alleen met instemming van de ondernemingsraad kunnen een 
fabrieksreglement, pensioenregeling en winstdeelregeling worden 
ingevoerd of gewijzigd; 
de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad kregen 
officieel het recht om voorvergaderingen te beleggen zonder aan
wezigheid van de voorzitter. 

De werkelijkheid was echter, dat de machtsverhoudingen in de 
onderneming onaangetast bleven en de willekeur van de ondernemer 
bleef bestaan. Wat er ook geadviseerd en beraadslaagd wordt, de 
ondernemer beslist. 
Het bleek al spoedig, dat de ondernemingsraadsleden net als onder 
de oude wet geen enkele zeggenschap over zaken van wérkelijk 
belang hadden en buiten alle bedrijfsbeslissingen over de positie van 
de werknemers werden gehouden. 
Bij bedrijfssluitingen, bij fusies en concentraties van bedrijven wordt 
de ondernemingsraad pas geïnformeerd op een moment, dat de zaak 
praktisch rond is en krijgt hij in het uiterste geval alleen nog maar 
gelegenheid om mee te spreken over een afvloeiingsregeling. 
In zulke gevallen wordt dan echter van ondernemerszijde bovendien 
veelal getracht de ondernemingsraadsleden in een positie van mede
plichtigen te manoeuvreren door een zwijgplicht te verlangen tegen
over de werknemers, wier belangen zij nota bene moeten vertegen
woordigen. 
Ofschoon in tal van bedrijven de door de werknemers gekozen ver
tegenwoordigers in de ondernemingsraden voortreffelijk werk doen 
om ook de geringste mogelijkheden in het belang van de werkers te 
benutten, willen de ondernemers hen met de wet in de hand proberen 
te beletten te spreken over de dringende arbeidsvoorwaarden. Machts
verhoudingen binnen het bedrijf mogen helemaal niet aan de orde 
worden gesteld. Als het van de ondernemers afhangt, dan wordt er 
alleen langdurig en gewichtig beraadslaagd over de plaats van de 
fietsenstalling en de kleur van de muren in de kantine. 
Daarom is in de loop van de massale strijdacties van de laatste jaren, 
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gegroeid dat er een werkelijke personeelsvertegenwoordiging moet 
komen en dat er machtsvorming moet plaats vinden om vanuit het 
arbeidersbelang te kunnen optreden ten aanzien van de ondernemers
plannen. 
De arbeiders gingen de pogingen van de ondernemers doorzien om 
hen tevreden te stellen met een gesuggereerde inspraak en mede
zeggenschap om daarmede hogere produktie en arbeidsrust te kopen. 

Deelname of controle 

In zijn artikelenserie kan vanzelfsprekend ook prof. Van Zurhem niet 
voorbijgaan aan het zo aan de orde gekomen probleem van de macht 
in de bedrijven. Hij doet dit zelfs onder de suggestieve, maar 
misleidende titel: 'Wat willen de vakbonden: de macht controleren 
of eraan deelnemen?' 
Van Zuthem filosofeert dan met veel vertoon van woorden over 
standpunten van het NVV en van het CNV en verklaart zich - wie 
zou zich daarover verbazen? - voorstander van het CNV-standpunt. 
Het CNV dan - zo schrijft Van Zuthem - is ervoor, dat de 
arbeiders in het bedrijf 'deelnemen aan de macht', terwijl het NVV
verbondsbestuur in zijn ontwerp-resolutie sprak over 'controle op de 
macht'. 
Nu zegt het ene noch het andere standpunt iets over de werkelijke 
machtsverhoudingen in het bedrijf. Daar berust de macht bij degene 
die de beschikking over de produktiemiddelen heeft, bij hen die het 
kapitaal bezitten. 
Toch is de onderscheiding die Van Zurhem maakt niet van belang 
ontbloot. Van Zuthem kiest namelijk voor het CNV-standpunt 'deel
name aan de macht', omdat hij daarmee voedsel wil geven aan de 
opvatting, alsof werkgever en werknemer hetzelfde belang bij het 
bedrijf hebben, samen de macht uitoefenen. Hij doet daarbij een 
kwalijke uitval naar de werknemers, die zich niet op dit standpunt 
stellen: hij verwijt hen 'gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel'. De 
arbeidersklasse heeft haar verantwoordelijkheid echter nooit geschuwd 
en zij heeft daarvan op de meest kritieke momenten van onze ge
schiedenis steeds blijk gegeven. Een arbeider is echter niet verant
woordelijk voor het ondernemersbeleid en hij kan daarvoor ook nooit, 
welke kunstgrepen Van Zuthem en de zijnen ook toepassen, ver
antwoordelijk voor wórden gemaakt. 
In de leuze 'controle op de macht' is daarentegen het standpunt 
terug te vinden, dat de arbeiders onder de huidige omstandigheden 
tot taak hebben, onafbankdijk van de ondernemer, voor de 
democratische rechten van de werknemers te vechten en van de 
ondernemers af te dwingen. Dat betekent een strijdpositie tegenover 
de ondernemers en een doorkruising van de door Van Zurhem 
bepleite politiek van klasseverzoening. 
Belangwekkend is ook dat in het interimrapport van het NVV wordt 
afgestapt van het door Rooivink in de wet op de ondernemingsraden 
geïntroduceerde begrip van het 'gemeenschappelijk ondernemings-
belang'. 159 
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'Vastgesteld moet worden,' aldus het NVV-rapport, 'dat over de 
hoogte van de winst, de verdeling ervan, de uitbreiding of de ver
mindering van de werkgelegenheid, de wijze van produktie, bij fusie 
en sluiting, etc. tussen kapitaalverschaffers en leiding enerzijds en 
werknemers anderzijds vanuit 'hun wezenlijke verschillen in positie' 
fundamentele belangentegenstellingen bestaan.' En er wordt aan 
toegevoegd: 
'De doelstelling in de wet versluiert deze tegenstelling. Het NVV 
staat voor de keuze te beslissen, of het moment is aangebroken 
waarop duidelijk moet worden gesteld, dat de ondernemingsraad een 
orgaan is ter behartiging van de belangen van de werknemer.' 
Dat is andere taal dan we bij Van Zuthem aantreffen. Toch mogen 
we er echter niet aan voorbijgaan, dat er ook onder NVV-bestuurders 
niet alleen aarzelingen ten «anzien van dit standpunt aan de dag 
treden, maar dat er ook rechts gezind verzet tegen wordt gevoerd. Zo 
verklaarde een bestuurder van de Grafische Bond van het NVV (de 
ANGB), de heer Hendriks tijdens een verhondsvergadering: 'Wij 
zien de ondernemingsraad als een orgaan, dat de onderneming als 
geheel vertegenwoordigt en wij aanvaarden de directie als lid. Er is 
nu eenmaal een gemeenschappelijk ondernemingsbelang.' Hij keerde 
zich dan ook scherp tegen de ontwerp-resolutie. 
De opmerkelijke stilte die na deze verhondsvergadering gevallen is 
over de ontwerp-resolutie laat zien, dat er rondom dit voor de 
arbeiders belangrijke strijdpunt nog steeds geen duidelijke houding is 
bepaald. 
Van Zuthem zou wel willen, dat er tot in lengte van dagen eindeloze 
en vage discussies worden uitgesponnen. Maar het is nodig, dat er in 
de bedrijven gehandeld wordt, dat er met kracht voor het arbeiders
belang wordt opgetreden. De macht van de ondernemers moet door
broken worden en dit kan alleen als de arbeiders hun machtsposities, 
die vooral bestaan uit hun eenheid van optreden, tot gelding 
brengeiL 

Arbeiderscommissarissen 

In zijn artikelenserie spuit Van Zuthem niet alleen zijn gal over het 
verlangen naar onafhankelijke arbeidersorganen op het bedrijf, hij 
bepleit zelfs een verdere inkapseling van de arbeiders in instituten 
van de ondernemers. Een mogelijkheid daartoe ziet hij in het 
instituut van arbeiderscommissarissen (ook wel sociale commissarissen 
of werknemerscommissarissen genoemd). 
Hec is hier op zijn plaats eerst iets te zeggen over het ontstaan van 
het instituut van arbeiderscommissarissen, over de oorsprong van deze 
ideeën. 

In West-Duitsland werd in 1950 het instituut van arbeiderscommissa
rissen voor het eerst ingevoerd. In alle openlijkheid werd door de 
ondernemers gezegd, dat dit geschiedde om te voorkomen, dat 
arbeiders ertoe zouden willen overgaan bedrijven over te nemen. Zij 
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arbeioerscommissaris naast de kapitaalbaronnen in de raad van 
commissarissen kwam. 
Van de zijde van de I. G. Metall, de Westduitse metaalvakbond, 
werd erop gewezen, dat de nationaal-socialistische idee van de 'volks
en bedrijfsgemeenschap' aan de Westduitse wet op de arbeiders
commissarissen ten grondslag lag. 

De ervaringen met het instituut zijn tekenend. Er had een toeneming 
van functies voor bepaalde vakbandsvertegenwoordigers plaats (zij 
kregen vele commissariaten), doch hun invloed op de gang van zaken 
was nauwelijks noemenswaard. 
Het Westduitse idee vond echter in Nederland aanhangers en be
wonderaars en het was indertijd vooral de leider van de KVP, prof. 
Romm<", die in zijn boek Katholieke Politiek schreef grote betekenis 
aan dit instituut toe te kennen. 

7.ijn leerling, prof. P. Steenkamp, heeft deze bewondering over
genomen <èn propageert voortdurend in velerlei toonaard d · aan
wijzing van 'arbeiderscommissarissen'. Ook Den Uyl heeft zich 
daarvan in het rapport van de commissie-Verdam (1965) een voor
stander getoond. Het instituut is in ons land tot op heden nog niet 
erg tot ontwikkeling gekomen. Bij de Hoogovens heeft men het eerst 
zulke commissarissen aangewezen, want de directie van het bedrijf 
heeft zich na de fusie met het Westduitse concern Hoechst aangepast 
bij de in West-Duitsland bestaande situatie. 

De ondernemers beogen met de instelling van arbeiderscommissarissen 
een aanval op de zelfstandige positie van de vakbeweging, op de 
personeelsorganen in het bedrijf en hopen daarmee de klassepositie 
van de arbeiders te ondergraven. 

Ook de zienswijze in de ontwerp-resolutie van het NVV, dat de raad 
van commissarissen paritair moet worden samengesteld en dat de 
arbeiderscommissarissen, in tegenstelling tot de situatie in West
Duitsland, geen werknemers van het betreffende bedrijf en ook geen 
vakbondsbestuurders mogen zijn, heft dat niet op. 

Ronduit gevaarlijk zijn echter de ideeën, die Van Zuthem in zijn 
artikelenserie ontvouwt en die ten doel hebben twee vliegen in één 
klap te slaan: het in het gelid dringen van de werknemersleden 
van de ondernemingsraad en het invoeren van het instituut van 
arlwidcrscom missarissen. 

Van Zuthem schrijft namelijk: voeg raad van commissarissen en 
ondernemingsraad samen en geef dat lichaam dan beslissingsbevoegd
heden en medezeggenschap. Hij suggereert, dat in zo een nieuw 
orgaan dan fusies, reorganisaties enz. tijdig aan de orde zouden 
komen. maar zal dat, aan de hand van de ervaringen tot dusverre, 
toch zeker zelf niet geloven! Er is slechts sprake van een poging tot 
verdere inkapseling van de arbeiders en hun vakbond, waaraan de 
CNV-leiding, als bekende ondernemersspreekbuis, haar zegen geeft. 
Van Zuthem vcrmeldt tenminste, dat het hem tot voldoening stemt, 
dat ook CNV -voorzitter Lanser er voor is de ondernemingsraad en de 
raad van commissarissen samen te voegen. 161 
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Vorming en bedrijfsraden nodig 

In ZlJn artikelenserie brengt Van Zuthem een reeks van zaken ter 
sprake, maar in zijn sociologenjargon blijft het vraagstuk van de 
beloning van de werknemers, van de loonstrijd helemaal buiten be
schouwing. Hij doet het eigenlijk voorkomen alsof je over alles mag 
praten, maar over zoiets gewoons, om niet te zeggen, ordinairs, als 
de loonstrijd maar niets moet opmerken. 
Medezeggenschap uitoefenen is echter invloed uitoefenen door 
arbeiders in de bedrijven en dan wel in het bijzonder invloed uit
oefenen op de bepaling van de hoogte van het loon en van de andere 
arbeidsvoorwaarden. 
Hierover wordt behalve door Van Zuthem ook door andere sociologen 
van zijn slag vaak denigrerend geoordeeld: 'het gaat alleen maar om 
de centen' en zij vinden dat het bij medezeggenschap om veel ver
hevener zaken dient te gaan dan om het aardse slijk. 
De hoogte van het loon is echter het eerste waar de arbeider op stuit. 
Om zich een beter inkomen te verwerven of zijn huidige inkomens
niveau tegen aanvallen van het kapitaal te verdedigen, is de arbeider 
genoodzaakt zich te organiseren en aktie te voeren. 

De vindingrijkheid van de arbeiders heeft hen in staat gesteld om, 
gedragen door de eenheid in het bedrijf, looneisen en bedrijfseisen 
ook in de ondernemingsraad aan de orde te stellen. 
Dat is wel de grootste gruwel voor Van Zuthem; hij schrijft dan ook: 
'De ondernemingsraad staat te midden van een enorm spanningsveld. 
Een spanningsveld, dat onderling sterk verschillende eisen aan de 
ondernemingsraad stelt. Er zijn vakbonden die hun ideeën over deel
name aan de macht of controle op de macht via de ondernemings
raad willen realiseren. Er zijn werknemers, die vooral in tijden van 
spanning eisen stellen, die in strijd kunnen zijn met de bedoelingen 
van de ondernemingsraad volgens de wet.' 
Van Zuthems artikelenreeks kritiseert dus de huidige wet op de 
ondernemingsraden alleen, omdat zij de ondernemers niet heeft 
gebracht wat zij verwachtten (rust en orde in het bedrijf) en omdat in 
vele bedrijven ondernemingsraden er in zijn geslaagd meer en 
omvangrijker problemen aan de orde te stellen, dan de ondernemers 
voor wenselijk hielden. 

In zijn artikelenserie trekt Van Zuthem nu een rookgordijn op om de 
aandacht af te leiden van de kernvragen, die - zoals in het begin 
van dit arrikel gezegd - ook in het NVV besproken worden. De 
arbeiders willen juist verandering om méér bevoegdheden en om het 
scheppen van organen voor de verdediging van het arbeidersbelang. 
De CPN is van mening, dat hiertoe de weg moet worden ingeslagen 
naar de vorming van bedrijfsraden, die volstrekt onafhankelijk van de 
ondernemer moeten functioneren en na kandidaatstelling op het 
bedrijf worden gekozen en zich ook effectief gaan bezig houden met 
loon- en andere arbeidsvoorwaarden, waarbij het CAO het minimum 
aangeeft. 
Deze gedachte, die de CPN propageert en waarvoor zij optreedt, 
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Zo vindt men in de ontwerp-resolutie van het NVV de volgende 
redenering: 
'De verbandsvergadering ziet als doel van de ondernemingsraad het 
- met inachtneming van de taken van de vakbeweging - beharti
gen van de belangen van de werknemers in de onderneming. Deze 
gewijzigde doelstelling van de OR houdt in, dat de OR uitsluitend 
uit gekozen werknemersleden moet worden samengesteld.' Ge
constateerd wordt verder, dat de bevoegdheden van de onder
nemingsraad dienen te worden gewijzigd, waarbij volgens de 
ontwerp-resolutie de ondernemingsraad met name het recht zou 
dienen te krijgen op te treden op het gebied van het 
'sociaal-economische beleid' in de onderneming. 
Ook al is de behandeling van deze ontwerp-resolutie door allerlei 
me.ningsverschillen en tegenstellingen nog niet afgesloten, dit neemt 
niet weg, dat de arbeiders in de bedrijven en de ondernemingsraads
leden zich op het standpunt blijven stellen, dat de wet op de onder
nemingsraden op de helling moet. 
Het besluit van de topleiding van het NVV om nog niets te besluiten 
mag zeker niet betekenen, dat de strijd voor de versterking van de 
positie van de arbeidersvertegenwoordigers op het bedrijf op sterk 
water kan worden gezet. Integendeel! 
Het opschuiven van de behandeling van interimrapport en ontwerp
resolutie laat zich wellicht verklaren door het feit, dat een aantal be
stuurders zich niet in de eerste plaats laat leiden door de belangen 
van de arbeiders en van de bond, maar zich geheel wenst te binden 
aan de positie van de regering-Den Uyl. 
De vakbeweging laat op deze manier een inbreuk toe op haar nood
zakelijke houding van onafhankelijkheid; dit wordt gedaan met een 
misplaatst beroep op de machtigingswet, die de lonen aan banden 
moet leggen. 
Dit komt neer op een poging om de voorhoedepositie van de 
arbeiders in een aantal bedrijven terug te dringen. Met een vetwijzing 
naar een schijnheilig soort van 'solidariteit' zou een ieder akkoord 
dienen te gaan met een minimale, ontoereikende loonsverhoging. 
Maar het terugdringen van de strijdpositie van de arbeiders in de 
bedrijven, waar zij over de sterkte posities beschikken, zou juist tot 
grove willekeur leiden en alle arbeiders tot kind van de rekening 
maken. 
Dat levert de ondernemers extra grote winsten op, hetgeen Van 
Zuthem, die winst maken het doel van de onderneming noemt, 
deugd zal doen, maar onthoudt de arbeiders een reële inkomens
verbetering. 
De kracht van de arbeiders bij het optreden voor de inwilliging van 
hun eisen, zowel op het gebied van de lonen als van de medezeggen
schap, ligt vooral in het optreden per bedrijf. Naarmate de strijd per 
bedrijf sterker tot ontplooiing wordt gebracht, zullen resultaten 
worden afgedwongen. 

H. CLERKX 
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De roep om recht en orde 

De laatste jaren is de roep om recht en orde een paradepaardje 
geworden van een flink aantal politieke partijen, met name DS'70, 
de VVD en de confessionelen. Met de actieve steun van enkele dag
en weekbladen wordt niets nagelaten om te benadrukken, dat de 
criminaliteit onrustbarend stijgt, dat de bevolking zich bedreigd voelt 
door de toenemende gewelddadigheid, en dat het tijd wordt voor het 
vergroten en uitbreiden van het politie-apparaat, en het invoeren van 
zwaardere straffen. 
Drees van DS'70 en Udink van de CHU zijn degenen geweest, die 
met de introductie van deze ,materie als lijsttrekkers voor de Tweede 
Kamerverkiezingen hoopten de gunst van de kiezer te kunnen 
winnen. Het antwoord van de kiezer is ondubbelzinnig geweest: 
DS'70 is inmiddels praktisch van de politieke kaart geveegd, en de 
CHU heeft Udink na diens verpletterende nederlaag moeten laten 
vallen. Inmiddels blijkt nu de VVD de rol van met name DS'70 op 
dit gebied over te hebben genomen, in een campagne die zich uit
strekt van uitgebreide Kamervragen tot aan leuzen bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Het meest verontrustend hierbij is, dat de regering, en met name 
minister Van Agt, bereid blijkt vergaande concessies te doen aan de 
recht-en-orde-mentaliteit, eerst door de oprichting van een sluip
schutterskorps, en nu ook door aankondiging van een forse uit
breiding van het politie-apparaat. 
Het is zaak, het hele samenspel van partijen, kranten, weekbladen en 
televisie, waarmee wordt gepoogd de recht-en-orde-mentaliteit tot de 
officiële te maken, uiterst waakzaam en strijdbaar tegemoet te treden, 
om te voorkomen dat met valse argumenten een vermilitarisering van 
het politie-apparaat en een verdere ontmenselijking van de 
vervolgende instanties worden bewerkstelligd, die een ernstige 
bedreiging zouden gaan betekenen voor de rechten en vrijheden van 
de burger. 

Criminaliteit 

Basis voor de wtmgen van de recht-en-orde-liefhebbers is de be
wering, dat de criminaliteit in ons land onrustbarend stijgt. Nu is het 
inderdaad een feit dat er een flinke stijging plaatsvindt: het aantal 
geconstateerde misdrijven bedroeg in 1950 ruim 90.000, tegen in 
1972 bijna 350.000. Dat zijn natuurlijk cijfers waar men niet om 
heen kan; het zijn wèl cijfers waar men mee kan goochelen. 
Wanneer men stelt, dat de veiligheid op de straat sterk is afgenomen 
door het toenemende geweld, en men licht dat toe aan de hand van 
het stijgende aantal geconstateerde algemene misdrijven, dan pleegt 
men opzettelijk bedrog. Met de smeuïge verhalen in het ochtendblad 
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Maar daarmee blîjft het bedrog. De cijfers immers laten zien, dat het 
aantal geweldsmisdrijven (moord, doodslag, mishandeling e.d.) in 
1972 ongeveer een kwart minder was dan in 1950! Nog sterker: het 
aantal moorden omstreeks de eeuwwisseling bedroeg in ons land 
gemiddeld 50; in deze tijd, met een verveelvoudigde bevolking, 
komen we nog niet aan de _70. 
Uiteraard zijn deze vormen van criminaliteit ongeacht de getallen 
uitermate ernstig; het gaat er echter om, dat de recht-en-orde-roepers 
met ondeugdelijke en zelfs onzindelijke argum.enten werken om hun 
doeleinden te bereiken. 
Het is duidelijk, dat de stijging in de criminaliteitscijfers in een heel 
andere hoek gezocht moet worden dan vanuit bepaalde kringen met 
politieke oogmerken wordt beweerd. 
Daarbij moet worden bedacht, dat criminaliteit geen absoluut begrip 
is. Strafbaar gedrag is geen gegeven, dat door absolute, door iedereen 
als zodanig ondergane maatstaven wordt opgelegd; het is slechts dàt 
gedrag, dat als zodanig wordt uitgeroepen. De wetgever bepaalt, wat 
crimineel is en wat niet, en daardoor is het begrip criminaliteit 
politiek bepaald, temeer omdat ook de vervolging in handen van 
overheidsorganen is. 
Dat betekent concreet, dat bijvoorbeeld belastingontduiking door 
grote ondernemingen min of meer als normaal wordt beschouwd, 
terwijl tegen bezettingen van universiteiten en bedrijven krachtig 
wordt opgetreden; dat betekent ook, dat een man die bij een buren
ruzie zijn buurman bij de keel grijpt gevangenisstraf oploopt, terwijl 
de grootindustrieel, die met zijn vervuilende industrie de gezondheid 
van duizenden mensen ernstig in gevaar brengt, ongestraft blijft. 
Rechtsregels bepalen niet wat goed en slecht is; ze bepalen 
uiteindelijk slechts wat op een gegeven moment de machthebbers het 
meest gelegen komt. Zo stijgen de criminaliteitscijfers duidelijk, 
omdat ret verschijnsel van bezettingen, van kraken van lang leeg
staande huizen en panden en van andere buitenparlementaire strijd
middelen sterk is toegenomen. Een andere stijging door veranderende 
opvattingen die strijdig zijn met de bestaande wetgeving liggen op de 
gebieden van de zedelijkheidswetgeving en het gebruik van soft 
drugs. 

Vermogensdelicten 

De belangrijkste oorzaak van de stl)gmg van de criminaliteitscijfers 
ligt echter in de toename van het aantal vermogensdelicten. In feite 
kan zelfs gesteld worden, dat wie spreekt over de toenemende 
criminaliteit, slechts praat over het toenemende aantal eenvoudige 
diefstallen. 
De kapitalistische maatschappij, met haar, gezien de geldende bezits
verhoudingen, bepaald eenzijdige uitleg van het mijn en dijn en met 
haar zelfzuchtige moraal, blijkt een uitstekende voedingsbodem voor 
deze vorm van criminaliteit te zijn. De normen, die aan de bezits
verhoudingen in de maatschappij zijn ontleend, en die bijvoorbeeld 
ook worden gehanteerd in de grote politiek, zijn dan ook volstrekt 165 
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desoriënterend voor de mens, die geen weg meer in de wildernis 
weet. 
In 1972 werden ruim 250.000 vermogensmisdrijven geconstateerd. De 
hoofdzaak van deze categorie wordt uitgemaakt door kleinere dief
stallen als fietsendiefstal (ruim 40.000), autodiefstal (ruim 8.000), 
winkeldiefstal (ruim 13.000) en bromfietsdiefstal (bijna 40.000). 
Dat zijn cijfers, die ernstig zijn en die ook niet gebagatelliseerd 
mogen worden. De roep om meer en beter uitgeruste politie, en om 
strengere straffen, is voor deze categorie echter onzinnig en mis
leidend. Recht en orde betekenen dan alleen nog maar, dat men 
onaangename gevolgen van maatschappelijke misstanden wil gaan be
strijden met alle harde middelen die daarbij ter beschikking staan, 
terwijl enig resultaat daarvan niet te verwachten is, omdat de 
oorzaken onaangetast blijven. 
Voor een beter begrip van deze materie is het nuttig, een sociolo
gische opvatting over deze groep van criminaliteit aan te halen. Een 
man als Merton omschrijft dat als volgt: de sociale doelstellingen die 
mensen zich over het algemeen stellen zijn grotendeels gelijk. Men 
streeft naar een bepaalde mate van welvaart, welzijn, aanzien en 
geluk. De middelen om die doelstellingen te bereiken, zijn echter in 
onze maatschappijvorm volstrekt ongelijk verdeeld. De welvaart lokt 
uit alle etalages en advertenties, maar zij is slechts voor een kleine 
groep bereikbaar langs de wegen die deze maatschappij aanvaardbaar 
acht. De maatschappij werkt daarmee in de hand, dat een groep 
mensen de verleiding niet kan weerstaan, om de algemeen aanvaarde 
doelstellingen te trachten te bereiken met door de maatschappij niet 
aanvaarde middelen. Die groep vormt de groep van de criminelen. 
Daarbij moet worden opgemerkt, dat deze groep zich niet tot een 
of enkele sociale lagen uitstrekt, maar dat zij wordt gevormd uit de 
gehele bevolkingsdoorsnede. De reactie van de maatschappij op deze 
groep van criminelen is er echter weer een van ongelijkheid. Hoewel 
wetenschappelijk is vastgesteld, dat criminaliteit onder alle lagen van 
de bevolking in praktisch gelijke mate voorkomt, blijkt dat het ver
volgingsbeleid in ons land er toe leidt, dat de mensen die vervolgd 
en gestraft worden nu juist met name de mensen zijn in de lagere 
inkomenscategorieën. Waarmee de maatschappij van ongelijkheid die 
ongelijkheid dan even gemakshalve kwadrateert. 

Veiligheid 

De toename van de criminaliteitscijfers is dus duidelijk geen kwestie 
van 'bedreigde veiligheid' in de zin, die daaraan vanuit reactionaire 
kringen wordt gegeven. Het aantal geweldsmisdrijven is praktisch 
constant. Wel wordt vanaf andere kanten de veiligheid van de be
volking bedreigd, maar dat is een kwestie waarover nu juist vanuit de 
hoek van de recht-en-orde:roepers wordJ gez~egen. In 1970 vonden 
bijvoorbeeld 128.000 bedrijfsongevallen plaats, waarvan zo'n 38.000 
in de metaalnijverheid en 28.000 in de bouw, zonder dat er tegen de 
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van de werknemers te beschermen. Het aantal van hen dat niet door 
een ongeval, maar als rechtstreeks gevolg van de arbeidsomstandig
heden en uitbuiting arbeidsongeschikt raakt, en daarmee een stuk 
levensgeluk kwijtraakt, is niet te schatten. Zeker is dat het jaarlijks 
duidelijk toeneemt. 
Het vcrkeer vormt met zijn talrijke slachtoffers een andere duidelijke 
levensbedreigende factor. Maatregelen om de verkeersvoorzieningen 
op het peil te brengen dat nodig is voor de huidige verkeersdrukte 
blijven achterwege. Op het gebied van het milieu worden leven en 
gezondheid van grote delen van de bevolking direct of indirect 
bedreigd door de grote industrieën, die weigeren geld te investeren in 
veiligheid en zuivering van giftige afvalstoffen, zonder dat daartegen 
afdoende wordt opgetreden. Een ramp in een chemische fabriek, 
zoals die nog onlangs in Engeland plaatsvond, zou in de dicht
bevolkte randstad onoverzienbare gevolgen hebben. Veiligheids
voorschriften ontbreken echter grotendeels. 

Het is duidelijk, dat de roep om een versterkte politie gezien al deze 
factoren onzinnig is. Zelfs een verdubbelde en gemilitariseerde politie 
zal de criminaliteitscijfers niet beïnvloeden. Een land als Amerika 
bewijst, dat de cijfers niet zullen dalen, maar dat er wel het gevaar 
van een escalatie in de misdaad in schuilt. Wat wèl nodig is, is een 
structurele verandering van de maatschappij, die per definitie een 
maatschappij van ongelijkheid is, een consequenter vastleggen van 
prioriteiten en doelstellingen, en een vermenselijking van het 
optreden tegen de criminaliteit. 
Van de geweldsmisdrijven wordt een bijzonder hoog percentage 
opgelost, waaruit alleen al blijkt dat de politie die categorie van 
misdrijven waarop zo sensationeel wordt gespeeld best aankan. Wat 
de politie niét kan en ook nooit zal kunnen, is bijvoorbeeld alle 
moorden voorkomen. Het merendeel van de ernstige gewelds
misdrijven immers vindt plaats binnen familieverband, en daar kan 
nu eenmaal moeilijk preventief tegen worden opgetreden. 

Strenger straffen 

Ook strenger straffen, waarom zo veel wordt geroepen, helpt daar 
geen moedertje lief aan. De mens die door zijn eigen daden zijn 
menselijke waardigheid heeft geschonden, dient in een positie te 
worden geplaatst waarin hij deze menselijke waardigheid ten volle 
kan herstellen en heroveren. Dat kan onmogelijk in de huidige 
huizen van bewaring, in een gevangenisregime waar het zelfs vaak 
ontbreekt aan voldoende sanitaire voorzieningen, waar brieven 
worden gecensureerd, waar een gevangene voor een paar dubbeltjes 
moet werken, en waar opsluiting belangrijker is dan resocialisatie. 
In dat kader maakt het erg weinig uit, of men iemand een week of 
vijf jaar opsluit: in feite is zelfs iedere dag al teveel. Bovendien 
kunnen wij ons spiegelen aan ervaringen in het buitenland met 
strengere straffen. In Engeland bijvoorbeeld was men in de vijftiger 
jaren erg verontrust over de milde straffen voor overvallers. Na 195 7 167 
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zijn als gevolg van de druk die hieruit ontstond veel zwaardere 
straffen voor hetzelfde delict opgelegd. Het resultaat: ondanks de 
zware straffen werden er in 1966 drie maal zoveel overvallen gepleegd 
als in 1956! 
In Nederland kan worden vastgesteld, dat herhaling van het delict bij 
mensen, die al eens we'gens dronken achter het stuur zitten tot gevange
nisstraf waren veroordeeld, zelfs nog vaker voorkwam dan bij mensen die 
voor het zelfde delict slechts een geldboete hadden gekregen. Over 
afschrikwekkende werking gesproken ... 
In landen waar de doodstraf was afgeschaft en opnieuw werd 
ingevoerd trad geen enkele daling van het aantal misdrijven waarop 
deze straf staat op. Een beter bewijs is er niet, dat streng straffen 
nergens toe leidt, en dat crimineel gedrag langs andere wegen moet 
worden bestreden. En afgeziep van het feit, dat het niet werkt, is het 
een onzindelijke gedachte om verdachten van een misdrijf door 
strenge bestraffing tot een soort van vogelverschrikkers te maken. 
Natuurlijk moet er worden opgetreden tegen criminaliteit. Met het 
bestaande gevangenisregime echter bergt men slecht op, men doét 
niets. Professor Van Hattum drukte het kernachtig uit toe hij zei: 
'Als je iemand wilt voorbereiden op zijn terugkeer in de maat
schappij en je zet hem eerst in de gevangenis, dan is dat hetzelfde als 
iemand opleiden voor een voetreis, maar hem dan eerst veertien 
dagen naar bed sturen.' 
Het recht-en-orde wijst in dat opzicht een onzalige weg. 

Achtergronden 

Het is daarom nodig, om te bezien wat nu precies de achtergronden 
. van deze stroming zijn. Het Telegraaf-weekblad Accent, dat nog 
onlangs (15 juni '74) de Nederlandse politici verwees naar het grote 
voorbeeld, de Amerikaanse FBI, was daarmee teruggegaan naar de 
bron van deze, aan de Nederlandse politiek eigenlijk vreemde, op
vatting. Law and Order was namelijk de kreet, die in de zestiger 
jaren door reactionaire stromingen in de Amerikaanse politiek werd 
gebracht. Daarbij werd, net als door de Nederlandse navolgers, actief 
het thema van de onrustbarende criminaliteit bespeeld, een thema 
dat natuurlijk in de Verenigde Staten gezien de inderdaad veront
rustende toestand met heel wat meer recht werd gehanteerd dan hier. 
Opmerkelijk is daarbij natuurlijk wel, dat de bendemisdaad in 
Amerika zó geïnstitutionaliseerd is, dat ook de politiek zich er actief 
van bedient. Dié misdaad werd dan ook door de law-and-order
politici niet aangepakt; waar het om ging was de 'misdaad' van de 
Black Panther-beweging, van de anti-Vietnamoorlog-stromingen, van 
de strijdbare arbeidersbeweging, die zich verhieven tegen de 
misstanden in de Amerikaanse maatschappij. Law and Order betekende 
het zonder aanzien des persoons neerleggen van actieve negerleiders, 
arbeiders en studenten, en het opsluiten van mensen die in verzet 
komen. De grote misdaad, vertegenwoordigd door het bloeiende 
bendewezen, bleef ongemoeid, waardoor een ongekende toename van 
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Betekent recht en orde niet hetzelfde? Zijn het niet de recht-en-orde
roepers die het politiegeweld willen binnenhalen op universiteiten, 
klinieken en bedrijven waar strijdbare mensen voor hun rechten 
opkomen? Zijn het niet dezelfde groepen, die harde politie-actie 
vragen tegen krakers van leegstaande woningen, tegen klinieken waar 
abortus wordt verricht, tegen mensen die in een democratische 
boycotactie weigeren het schandalige collegegeld te betalen? Zijn het 
niet dezelfden, die de 'burgerlijke ongehoorzaamheid' (dat wil 
zeggen de mondigheid van de burgers in het politieke gebeuren) 
wensen aan te pakken, en die daarom minister Van Agt daarover 
interpelleren? Zijn het niet dezelfden, die het stakingsrecht aan 
banden wensen te leggen? 
Daar lijkt het inderdaad om te gaan. De cijfers van de criminaliteit 
en de hedendaagse opvattingen van de criminologie bewijzen, dat de 
roep om recht en orde op die basis slechts een voorwendsel is. Een 
voorwendsel om te komen tot een verstrakt en ontmenselijkt staats
apparaat, dat optreedt waar en wanneer maar mensen opkomen voor 
hun rechten. En dat is een gevaar dat niet licht mag worden 
opgenomen. 

T. BOEKMAN 
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Computer en maatschappij 

Op alle terreinen van het maatschappelijk leven worden de ingrijpende 
veranderingen merkbaar, die optreden als gevolg van de stormachtige 
ontwikkeling van wetenschap en techniek. Daarbij leidt de groeiende 
betekenis van de wetenschap voor de produktie tot een steeds sterker 
wordende wederzijdse afhankelijkheid tussen produktie, techniek en 
wetenschap. 
Vooral voor degenen, die direct bij de produktie zijn betrokken, de 
werkers, brengt het in de praktijk toepassen van nieuwe vindingen 
grote veranderingen met zich mee. Meer dan ooit is de rol en de 
positie van de belangrijkste produktiekracht, de mens, aan snelle 
wijzigingen onderhevig. 
De uitvinding en toepassing van atoomenergie, van laserstralen, de 
wekenlange reizen met ruimtevaartuigen, vormen de voor een ieder 
zichtbare resultaten van de huidige technisch-wetenschappelijke voor
uitgang. Hoe spectaculair dit alles ook echter is, de belangrijkste 
doorwerking, en de belangrijkste veranderingen, vinden plaats op het 
gebied van de arbeidsinstrumenten. 
De invoering van de elektronische reken- en stuurapparatuur treedt 
daarbij - vooral rond de automatisering - als een nieuw element 
sterk op de voorgrond. 
Werd door de 'industriële revolutie' in de 18e en 19e eeuw de hand
arbeid door de machine meer en meer verdrongen, zo kan nu in 
principe het oude machinepark worden vervangen door een ge
automatiseerd machinesysteem. 
Hiervoor zullen voornamelijk alleen nog bewakers nodig zijn, die 
slechts hocven in te grijpen wanneer het geautomatiseerde produktie
proces niet langer naar wens verloopt. Daartegenover staat dat juist 
ook door deze ontwikkeling nieuwe functies ontstaan en nieuwe 
taken in de produktie te vervullen zijn. Een sterker accent lijkt bij 
deze nieuwe functies gelegd te gaan worden op de intellectuele 
vaardigheden van degenen die bij het produktieproces betrokken 
ZIJn. 

Onder de kapitalistische verhoudingen roept de tendens tot 
automatisering echter tal van, vaak ingewikkelde en tegenstrijdige, 
verschijnselen op. Daarmee hangt ongetwijfeld samen, dat deze 
tendens tot automatisering zich niet overal even sterk doorzet. 
In de Verenigde Staten bijvoorbeeld wordt een relatief toenemend 
aantal wetenschappers en ingenieurs bij de produktie ingeschakeld op 
een moment dat er ook een duidelijke toename van het aantal hand
arbeiders plaats vindt. De werkzaamheden, waarvoor nu een b~roep 
op handarbeid wordt gedaan, zouden allang ge~utomatiseerd 
kunnen zijn. Enerzijds zijn soms echter de noodzakelijke, enorme, 
investeringen niet voorhanden, anderzijds is de handarbeid voor de 
kapitalist vaak voordeliger. Voor de arbeiders betekent het dan echter 
een psychische en fysieke belasting die eigenlijk niet meer nodig zou 
ZIJn. 

170 In de huidige tijd zijn er maar weinig technische vindingen, die de 
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mogelijkheid in zich dragen de aard van vele werkzaamheden, ja zelfs 
het dagelijks leven in het algemeen, zo ingrijpend te veranderen als 
de computer. 
Nu al lijkt de, in vcrhouding nog prille, computer, alle andere 
belangrijke uitvindingen te gaan evenaren, of zelfs te gaan over
vleugelen, als het gaat om de gevolgen van de inschakeling van het 
elektronisch rekentuig in het bedrijfsleven, de wetenschap en bij de 
overheid. 
De kennismaking met een zo belangrijk produktiemiddel als de 
computer zal in de komende jaren ook het denken van de mensen in 
toenemende mate bezig houden en beïnvloeden. 
Die invloed blijkt nu al uit de manier waarop men zich een voor
stelling van de toekomst tracht te maken. 
Velen werpen daarbij onmiddèllijk op in hoeverre de computer in de 
toekomst ooit elke vorm van denken zal kunnen nabootsen en stellen 
de vraag: zouden computers kunnen denken? 

Techniekpessimisme en -optimisme 

Terwijl nog slechts enkele jaren terug het optimisme over de techniek 
hoogtij vierde, wordt men tegenwoordig overspoeld met verwensingen 
aan het adres van diezelfde techniek. 
De 'technische vooruitgang' van weleer, die alle denkbare zegeningen 
zou gaan brengen, zou ons nu niets overlaten dan de ondergang in 
l')ti4 of iets later. 
De onhoudbaarheid van het al te grote optimisme, het overschatten 
van de rol van de techniek, werd in de paar russen liggende jaren 
duidelijk aangetoond door de diepe tegenstellingen die zich onder de 
kapitalistische verhoudingen openbaarden ten gevolge van het proces 
van voortdurende technische vernieuwingen. 
Net als bet al te grote optimisme over de techniek kenmerkt het 
'technickpessimisme', dat zaken als 'milieuverontreiniging' en 
'tecbnocratisering' hoog in het vaandel heeft geschreven, zich door 
aan de ontwikkeling van de techniek een geheel zelfstandige rol 
binnen de maatschappij toe te kennen. De invloed van de maat
schappelijke verhoudingen - deze of gene crisis binnen het 
kapitalisme bijvoorbeeld - op de ontwikkeling van wetenschap en 
techniek wordt daarbij verwaarloosd. 
Aan de actieve rol van de mens, die in staat is bewust zijn eigen 
geschiedenis te maken, wordt op deze manier geen enkele waarde 
toegekend. 
'Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt' mag voor Goethe's lief
hebbende ziel gelden, het laat weinig ruimte voor een reële be
srudering van de relatie tussen techniek en samenleving. 
Meer aandacht krijgt de invloed van de computer op het aanzien van 
de toekomst binnen de science tietion literatuur. En ook hier viert het 
pessimisme hoogtij. 
Zelfs in zijn wildste fantasieën legt de mens slechts de brokstukken 
van de hem vcrtrouwde werkelijkheid opnieuw aaneen. Hij laat zich 171 
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daarbij leiden door de vooronderstellingen die hem ook anders in zijn 
denken zo sterk, maar vaak onbewust, beïnvloeden. De zwartgallig
heid die veel science fiction romans zo typeert - de robots of 
computers, die 'de macht overnemen', die op hol slaan of door een 
wrede dictator worden misbruikt, de totale ontaarding van de 
mensheid, die er hoe dan ook het gevolg van zou zijn - het is een 
weerspiegeling van de werkelijkheid. Tenslotte ook lachspiegels geven 
de werkelijkheid, op hun manier, weer. Misbruik van technische 
vindingen, zoals de inschakeling van computers en computergestuur
de projectielen door de Amerikanen in de oorlog in Vietnam, het 
gebruiken van atoomenergie voor vernietigingswapens', is een 
realiteit. 
En werkers die de laan uit worden gestuurd omdat de computer de 
freesbank zal gaan besturen of de administratie grotendeels over
neemt, zijn er legio. In de Verenigde Staten wordt het vermogen van 
computers soms al niet eens meer met technische gegevens uitge
drukt, maar in 'girlpower', het aantal secretaressen dat kan worden 
ontslagen bij het inschakelen van de aangeboden apparatuur. 

Prof. Polak en zijn 'prognostica' 

Voor somrutgen is de verleiding die opgesloten ligt in de science 
fierion te groot gebleken; zij hebben het toekomstvoorspellen tot 
'wetenschap' verheven, zoals prof. Polak in ons land, met zijn 
'prognostica' enkele jaren geleden. 
Ook hier ziet men hoe de mensheid in de toekomst wordt over
vleugeld door de techniek. Volgens prof. Polak is het maar beter zo. 
De computer zou belangrijke beslissingen beter kunnen nemen dan 
de mens. De geschiedenis wordt zo als speelbal van wetenschap en 
techniek opgevat. Merkwaardig genoeg zou daarbij de ontwikkeling 
van deze tot belangrijkste pijlers en toekomstige maatschappij uit
geroepen produktiekrachten, zich geheel af blijven spelen binnen de 
kaders van de kapitalistische maatschappij. Ondanks de toenemende 
strijdvaardigheid tegen de pogingen om de negatieve gevolgen van de 
technische vernieuwingen in het produktieproces, zoals lucht
verontreiniging en de gevaren van nieuwe onvoldoende onderzochte 
chemicaliën, af te wentelen op de ruggen van de werkende 
bevolking, voorspellen de moderne koffiedikkijkers ons het afnemen 
van de klassenstrijd. Deze voorspellingen worden gebaseerd op de 
veronderstelling dat nu de kapitalistische samenleving steeds inge
wikkelder wordt, steeds meer een beroep zou moeten worden gedaan 
.op 'deskundigen'. Deze zouden zich bezig moeten houden met de 
leiding van de produktie, de landspolitiek etc. etc. 
In deze visie zou de kapitalistische maatschappij 'verbeteren' en 
vanzelf (') overgaan in de 'industriële samenleving' (of zelfs 'post-· 
industriële samenleving') met 'managers' en andere deskundigen aan 
het roer. · 
De overschatting van de rol van wetenschap en techniek in de 

172 maatschappij, de toenemende betekenis van de deskundigen bij grote 
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ondernemingen en de staat, komt natuurlijk ook niet uit de lucht 
vallen. Belangrijk is alleen of men verder kan en wil kijken dan de 
verschijnselen die zich aan de oppervlakte voordoen. 
Een belangrijk aspect wordt daarbij veelal uit het beeld van de 
technisch wetenschappelijke ontwikkeling gelaten, namelijk juist de 
door deze ontwikkeling onder de huidige maatschappelijke ver
houdingen opgeroepen verbreding van de anti-kapitalistische be
weging met nieuwe lagen uit de bevolking. 
Dat bleek bijvoorbeeld, toen de concerns aan de universiteiten eisen 
gingen stellen om zich te verzekeren van voor hen geschikte en nood
zakelijke academici en voor het ondergeschikt maken van het aan de 
universiteiten bedreven wetenschappelijke onderzoek aan hun 
concernbelangen. Daartegen rees immers een krachtig verzet, waarbij 
studenten (en veelal staf) tegen de door de concerns geïnspireerde 
regeringsplannen tot herstructurering van het wetenschappelijk onder
wijs optraden. De studentenacties werden daarbij gericht tegen de 
kapitalistische concerns waartegen de arbeidersbeweging haar strijd 
voert. 
Een verheugend verschijnsel van de afgelopen jaren is verder dat 
steeds meer wetenschappers en technische kaders de werkelijke 
betekenis van de maatschappelijke structuur, waarin zij moeten 
werken, gaan doorgronden en immuun blijken voor de overschatting 
van hun positie. Dat kan uiteindelijk ook bij hen slechts leiden tot 
de opvatting dat een eind gemaakt moet worden aan de in feite 
achterhaalde maatschappelijke (eigen doms-)verhoudingen. 
Ook de technische kaders stuiten immers op de werkelijkheid van het 
maatschappelijk gebeuren, de tegenstelling die bestaat tussen het 
privé-eigendom van de produktiemiddelen en het maatschappelijke 
karakter van de produktie. Dit wordt door de toenemende 
concentraties van bedrijven nog eens geaccentueerd. 
Reeds Marx en Engels hebben er op gewezen, dat het maatschappelijk 
karakter van de produktie zich in toenemende mate zou uiten in een 
~roeiende noodzaak de produktie in steeds grotere organisaties onder 
te brengen en alle maatschappelijke functies, die vroeger door de 
kapitalisten werden verricht over te laten aan bezoldigde beambten. 
Dit betekent echter in geen enkel opzicht dat met de toenemende 
concentratie en vermaatschappelijking van de produktie een proces 
van het 'afsterven' van het kapitalisme zou zijn ingezet. Het is een 
illusie te menen dat het kapitalisme 'vanzelf' voorbij zou gaan. Maar 
de illusie van de 'industriële samenleving' is allesbehalve een 
'academische' vergissing. Een logisch onderdeel van deze theorie 
bestaat uit de stelling dat socialisme en kapitalisme door de groter 
wordende invloed van wetenschap en techniek in de maatschappij 
naar elkaar toe zullen groeien (convergeren). Een gevolg hiervan zou 
zijn èat men 'dus' het kapitalisme niet behoeft te bestrijden! 
Waartoe een dergelijke vreemde opvatting kan leiden, blijkt uit de 
betogen die professor Zoutendijk, computerdeskundige en VVD
senator, afsteekt rondom het mogelijk machtsmisbruik met behulp 
van de computer. 
'Computers,' aldus prof. Zoutendijk, 'kunnen, althans in pnnnpe 
eigenlijk alles waar wij ons ook mee bezig houden.' En hij zegt 17 3 



-:---------------------------------~~!!!l:!!as•••••a t 

174 

verder: 'Computers maken het mogelijk grote hoeveelheden infor
matie te verwerken, op te slaan en ter beschikking te stellen aan 
degenen, die toegang tot deze informatie hebben. Tenzij de nodige 
maatregelen van organisatorische aard getroffen worden, kan een be
voorrechte groep misbruik maken van de situatie waarin zij verkeert.' 
Volgens prof. Zoutendijk dreigt ons het gevaar niet van de kant van 
de bourgeoisie, maar van de kant van degenen die 'de kennis, het 
talent bezitten'. Voor hen moet 'misbruik van. informatie . . . door 
wettelijke maatregelen worden voorkomen'. Het grote gevaar voor 
'ons welzijn en onze vrijheid' zijn dus eigenlijk de met computers 
gewapende deskundigen! 
Nu is zowel de produktie van computers als het rebruik ervan op 
grote schaal, onder de huidige verhoudingen in handen van een 
beperkt aantal grote concerns. Daaraan gaat prof. Zoutendijk maar 
het liefst voorbij, maar daarmee is hun invloed op de manier waarop 
de computer in de maatschappij wordt ingeschakeld bepaald nog niet 
verdwenen. 
Wat wettelijke maatregelen voor deze concerns betekenen laat de 
grootste computerproducent en -verhuurder ter wereld, het Ameri
kaanse IBM-concern, zien, dat keer op keer de anti-trust wetgeving in 
de Verenigde Staten weet te ontduiken. 

Informatiemisbruik niet denkbeeldig 

De gevaren van informatiemisbruik zijn uiteraard bij computers 
bepaald niet denkbeeldig. De inbreuk die computers kunnen gaan 
maken op de privacy, met name bij de opslag van grote 
hoeveelheden persoonsgegevens in computergeheugens, heeft dan ook 
het wantrouwen tegenover de computer sterk doen toenemen. 
De in deze zogenaamde 'databanken' opgeslagen gegevens zijn door 
de computer snel op te zoeken en te sorteren. De opslag van bijvoor
beeld medische gegevens zou bepaalde voordelen kunnen hebben, 
maar terecht bestaat er ook de vrees- voor misbruik. 
Tot nu toe ontbreekt ook elke wettelijke regeling tot bescherming van 
de opgeslagen persoonlijke gegevens. Hoewel technisch bepaalde 
beveiligingssystemen mogelijk zijn, worden er nog geen eisen aan een 
eventueel in gebruik te nemen installatie gesteld. 
Dat men is opgenomen in het bestand hoeft niet bekend gemaakt te 
worden. Evenmin hoeft de 'databank-beheerder' verantwoording af te 
leggen over de personen of instanties aan wie hij de gegevens bekend 
maakt. 
Ook voor andere dan in de computer opgeslagen gegevens bestaan 
slechts summiere wettelijke bepalingen. De computer vergroot echter 
de gevaren, bijvoorbeeld door de mogelijkheid via de telefoon recht
streeks contact met het rekentuig te maken. 
Een eerste voorstel voor een wettelijke regeling zal, voor wat ons land 
betreft, volgend de 'staatscommissie bescherming persoonlijke levens
sfeer en persoonsregistratie' (commissie Koopmans) nog minstens 
twee jaar op zich laten wachten! 
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Het voorbeeld van ·de door de computer bijgehouden persoons
administratie laat zien dat het zinloos is om de negatieve gevolgen 
van de ontwikkeling van de techniek zuiver 'academisch', los van de 
vraag naar de sociaaleconomische oorzaken, te behandelen. 
Een belangrijk vraagstuk in deze is bijvoorbeeld hoever de overheid, 
of eventueel een werkgever, kan gaan met het opslaan van persoons
gegevens. Welnu, het is hoogst rmwaarschijnlijk dat na het jarenlange 
werk van een staatscommissie een bevredigende oplossing zal volgen. 
Gezien de op het spel staande belangen moet het niet onmogelijk 
worden geacht dat deze commissie geen antwoord zal weten te 
formuleren op de meest wezenlijke vragen, terwijl de computer
producenten in de tussentijd zullen blijven aandringen op het in 
gebruik nemen van steeds meer 'data banken'. Dit dan ondanks het 
uitblijven van de gewenste wettelijke bescherming. 
De computer betekent zonder twijfel een bedreiging voor de persoon
lijke levenssfeer, zeker binnen het kapitalisme waar verborgen 
microfoons en 'antecedentenonderzoek' zo langzamerhand tot de 
standaarduitrusting van de bourgeoisie zijn gaan behoren. Het zou 
naïef zijn om binnen het kapitalisme in een volledige beveiliging van 
de persoonlijke levenssfeer te geloven, zoals notabene prof. 
Zoutendijk tracht te suggeren. Maar zijn geschetste vervolgings
visioenen dienen in wezen tot ondersteuning van de kapitalistische 
intimidatie. 
De arbeidersbeweging hoeft zich echter niet te laten afschrikken. Zij 
heeft zich meer dan eens met succes tegen intimidatie teweer gesteld 
en zal er ook nu voor moeten en kunnen optreden dat de technische 
mogelijkheden voor beveiliging optimaal worden benut. 

Geen wetenschap in luchtledige 

De toepassing van de computer binnen de maatschappij illustreert 
nog eens nadrukkelijk dat geen enkele technische vinding, geen enkel 
werenschappelijk onderzoek in een maatschappelijk luchtledig zweeft. 
De wetenschap is niet los te maken uit de directe en incllrecte 
verbindingen die zij onderhoudt met de maatschappij. Weten
schappelijk onderzoek heeft, althans in principe tot doel de natuur 
niet alleen te begrijpen maar ook te beheersen. 
'De natuur bouwt geen machines, geen locomotieven, spoorwegen, 
elektrische telegrafen, automatische spinmachines (selfacting mules), 
etc. Het zijn produkten van de menselijke industrie; natuurlijk 
materiaal herschapen in organen van de menselijke wil over de natuur 
of zijn werkzaamheid in de natuur. Het zijn door de menselijke hand 
geschapen organen van de menselijke hersenen; concreet voorgestelde 
weten,kracht.' Deze constatering van Marx in de 'Grundrisse' geeft 
duidelijk de hoofdpunten aan bij de ontwikkeling van wetenschap en 
techniek. Aanhangers van moderne filosofische stromingen als het 
(neo- )positivisme verspreiden de illusie van een zuivere, niet door de 
maatschappelijke verhoudingen beïnvloede wetenschap, maar gaan 
daarbij aan de feiten voorbij en maken van het menselijk ken-
vermogen zo een karikatuur. 175 
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Hoe nauw wetenschap met techniek samenhangt en wetenschappelijke 
resultaten in de praktijk worden getoetst, komt duidelijk tot uiting in 
de rol van het experiment in de moderne natuurwetenschappen. 
Het geslaagde experiment levert veelal een recept op om bijvoorbeeld 
bepaalde stoffen te vervaardigen. Een eis die elke wetenschapper aan 
de resultaten van een experiment zal stellen, is dat elke andere 
experimentator onder dezelfde omstandigheden hetzelfde resultaat 
verkrijgt. Maar daarmee wordt, stilzwijgend, aan het experiment ook 
de eis gesteld dat een industrieel die in het procédé wat ziet, het 
ex periment miljoenen malen kan herhalen, maar dan in de fabriek. 
Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om in het laboratorium van 
een natuurkundige of chemicus, met alle moderne apparatuur die 
daar bijhoort, iets anders te zien dan een 'proef' -fabriek. 
Het ex periment en de fabrièk leveren de wetenschap de bevestiging 
dat bepaalde processen in de natuur inderdaad zo verlopen als bij 
benadering door de theorie wordt beschreven. 
De computer speelt bij dit alles op dit moment een veelzijdige rol. 
Enerzijds helpt zij experimenten onder de gewenste condities te 
houden, doordat nu veel sneller en geheel automatisch 'bijgestuurd' 
kan worden, wat vooral bij experimenten met gevaar voor straling of 
iets dergelijks van groot belang is. 
Anderzijds wordt de elektronische rekenmachine ingeschakeld bij het 
vcrwerken van de experimentele resultaten, nodig voor het opstellen 
of verbeteren van een bepaalde theorie. 
Naast een directe maatschappelijke betekenis, zoals bij de automati
sering en de (persoons- )gegevensopslag, heeft de computer dus ook 
binnen de wetenschap en de techniek zelf een belangrijke functie. De 
invloed die pct gebruik van de computer heeft gehad (en nog heeft) 
op zo verschillende wetenschappen als wiskunde, sociologie, filosofie 
en taalkunde zou het onderwerp kunnen zijn van een omvangrijke 
studie. Een belangrijke vraag zou daarbij ongetwijfeld zijn hoe door 
het inschakelen van de computer bij het verwerken van gegevens uit
eindelijk resultaten beschikbaar kunnen komen die van groot belang 
blijken te zijn voor het oplossen van praktische vraagstukken. Deze 
vraag doet zich al voor bij de wiskunde, waar de computer druk 
gebruik van pleegt te maken. Een wetenschappelijke theorie, vooral 
binnen de natuurwetenschappen, heeft in zijn meest geconcentreerde 
gedaante de vorm van een aantal formules. Dit 'wiskundige model' 
geeft de samenhang aan die tussen de verschillende, bij het 
experiment betrokken, grootheden zou bestaan. Hierdoor kan in 
principe worden uitgerekend wat het effect zal zijn van een samen
spel van bepaalde omstandigheden. Al eeuwenlang vetwonderen de 
wiskundigen er zich over dat heel abstracte wiskundige theorieën, die 
op het moment dat ze worden uitgevonden vaak als onzinnig tijd
verdrijf worden gebrandmerkt, na jaren opeens een belangrijke 
toepassing blijken te vinden bij het beschrijven van natuurverschijn
selen. 
Omgekeerd krijgen juist die wiskundige theorieën grote aandacht die 
nodig lijken te zijn voor het oplossen van praktische vraagstukken die 
op dat moment aan de orde worden gesteld. 

176 Aan het eind van de vorige en het begin van deze eeuw heeft dit 
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aanleiding gegeven tot heftige discussies, waaraan ondermeer werd 
deelgenomen door Russell, Frege en in ons land Brouwer. Op dat 
moment ging het vooral om een nadere analyse van tegenstrijdig
heden die aan het licht traden bij de verdere ontwikkeling van de 
moderne wiskunde. Vooral Frege en Russell gingen over tot het 
opstellen van een nieuw soort 'wiskundige modellen', waarmee zij 
zich tot doel stelden een beter begrip te krijgen van het wiskundig 
denken. Er ontstond hierdoor een nieuwe tak van wiskunde, de 
mathematische logica. Lange tijd beschouwde men deze als het meest 
zuivere, dat wil zeggen het minst op toepassing gerichte, het meest 
met het onderzoek naar de grondslagen van de wiskunde en de 
filosofische problemen die daarmee verband houden, samenhangende 
onderdeel van de wiskunde. 
In 1938 ontdekte echter de Amerikaanse wiskundige en technicus 
Claudc Shannon, dat het gedrag van elektrisch gestuurde schakelaars 
(relais), waarmee ingewikkelde combinaties kunnen worden gemaakt, 
te beschrijven was met behulp van de mathematische logica. 
Hiermee was ook voor de mathematische logica een 'natuurver
schijnsel' gevonden waarvoor het als 'wiskundig model' bij de 
beschrijving dienst kon doen. 
Het belangrijkste aan deze ontdekking was echter dat nu omgekeerd 
ook een 'materieel model' gevonden was, waarmee de meest 
elementaire wiskundige operaties na te bootsen waren. Hiermee was 
de uitvinding van de belangrijkste onderdelen van de computer een 
feit. Na een jarenlange ontwikkeling, waarbij de relais geleidelijk aan 
werden vervangen door buizen, transistors en zelfs geïntegreerde 
schakelingen, waardoor dë omvang van de elektronische reken
apparatuur steeds vcrder afnam, ontstond de computer zoals wij die 
nu kennen. 
De computer werd steeds meer toegepast in het produktieproces en 
bleek, meer nog dan de machine in het midden van de negentiende 
eeuw, werkzaamheden, die tot nu toe slechts door het inschakelen 
van handarbeid konden worden verricht, over te nemen. 
Maar dat niet alleen, er was iets verdergaands. Er werd nu ook een 
overeenkomst opgemerkt in de wijze waarop het elektronisch 
rekentuig en de menselijke hersenen, met behulp van schakel
elementen, respectievelijk neutronen, die ook kleine stroompjes ver
werken, hun taak verrichten. 
Öe computer kwam daardoor ook in de belangstelling van diegenen 
die zich bezig houden met de manier waarop onze hersenen 
functioneren. Zij meenden met behulp van de computer een nader 
mzicht te kunnen krijgen in de processen die zich in de hersenen 
afspelen bij het vcrwerken en opslaan van informatie. 
Het onderzoek van het menselijk denken is nog volop in gang en vele 
wctemchappelijke disciplines, van mathematische logica tot neuro
logie, nemen er aan deel. 

Nieuwe takken van wetenschap, die ontstaan zijn tijdens de opmars 
van de computer, zoals cybernetica en informatie, stellen het vraag
stuk van het menselijk denken op een nieuwe manier aan de orde. 
Wat vroeger vooral het onderwerp was voor vaak wat wereldvreemde 177 
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filosofen, wordt nu intensief bestudeerd door technici en natuur
kundigen. 
Wat is denken? Op deze vraag is men het antwoord nog schuldig. 
Het onderzoek naar de manier waarop onze hersenen de tijdens het 
ingrijpen in de natuur opgedane ervaringen verwerken tot 'weten', 
dat wil zeggen, min of meer ingewikkelde theorieën over bepaalde 
natuurprocessen en de positie van de mens daarin, lijkt vooralsnog 
niet afgesloten te kunnen worden. 
Wat bijvoorbeeld precies de rol is van de taal in het proces van 
kennisverwerving is nog volop in discussie. Volgens sommigen vormt 
de structuur van de taal, de mate waarin bepaalde dingen al of niet 
onder woorden gebracht kunnen worden, een soort natuurlijke be
grenzing van het menselijk kenvermogen. 
Anderen wijzen er echter op dat de taal voortdurend verandert, 
waardoor haar uitdrukkingsvermogen steeds weer wordt aangepast aan 
de behoeften van de mensen die haar moeten gebruiken. Dat zijn 
niet alleen filosofen en taalkundigen maar ook ingenieurs en vooral 
huisvrouwen en handarbeiders. De macht van de taal ligt in het feit 
dat ze de ideeën verwoordt die door de mensen kunnen worden 
gebruikt om de wereld te veranderen. 
Om er nu achter te komen aan welke eisen bijvoorbeeld een 
computer zou moeten voldoen om bepaalde ingewikkelde problemen 
op te lossen probeert men op het ogenblik het elektronisch 'brein' 
het schaken bij te brengen. In het schaakspel kan niet met een een
voudig 'recept' of programma worden volstaan. Het aantal mogelijke 
spelsituaties is niet te overzien en men wordt gedwongen de 
computer zo te programmeren, dat hij, net als de mens, tijdens het 
spel leert en zich aanpast aan de zetten van zijn tegenstander. 
Een gelukkige omstandigheid hierbij is dat veel wiskundigen graag 
schaken en zich met des te meer ijver met dit probleem hebben bezig 
gehouden. Er bestaat echter nog steeds geen computer met een groot
meesterstitel. 

'Reken versterkers' 

De ambitieuze onderzoeksprogramma's aan de ene kant en de vaak 
nog teleurstellende resultaten aan de andere, hebben de discussies 
over de mogelijkheden van de computer om het menselijk denken na 
te bootsen alleen nog maar verscherpt. 
Tot welke situaties dit aanleiding kan geven blijkt uit een in de DDR 
verschenen filosofisch woordenboek, waaraan twee van de bekendste 
Oostduitse filosofen, Manfred Buhr en Georg Klaus, hebben mee
gewerkt. De uiteenlopende meningen in de discussie die ook hier 
blijkbaar plaats heeft, komen hierin tot uiting. 
Onder het hoofdstuk 'Denken' kan men vinden: 

'Alleen het feit, dat denken een maatschappelijk produkt is, sluit uit, 
dat er een 'machinaal denken' van welke aard ook kan bestaan.' En: 

178 'Aan deze gevolgtrekking (- dat machines kunnen denken -) ligt 
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een mechanisch-materialistische interpretatie van denken ten grond
slag.' 
Enkele honderden bladzijden verderop, onder 'Intelligentie' heet het 
dan: 

'Er bestaat geen behoorlijke reden om aan te nemen, dat machines 
van de roekomst in staat zouden zijn, de hoogste menselijke denk
prestaties te volbrengen en te overtreffen. Daarbij zou het dan welis
waar moeten gaan om een type machines, dat zich in vrije informatie
uitwisseling met de omgeving bevindt en zich zelf optimeert. 
De tegen deze beoordeling ingebrachte bezwaren zijn bijna stuk voor 
stu.k van emotionele aard. Zij baseren zich vaak bewust qf onbewust 
op de opvatting, dat intelligentie en in het bijzonder genialiteit een 
irrationeel karakter hebben, respectievelijk ze komen voort uit het 
gevoe I, dat prestaties van een superrekenmachine van de toekomst de 
menselijke waardigheid zou beledigen.' 
Het lijkt echter op zijn minst onwaarschijnlijk dat het ooit de moeite 
zal lonen om machines te bouwen, die alle aspecten van het 
menselijk denken, met inbegrip van voelen, artistiek bezig zijn etc., 
kunnen nabootsen. 
Voor het leren begrijpen van wat er zich binnen de grijze hersen
massa nu precies afspeelt zijn de pogingen om de computer 'het 
denken bij te brengen' echter wel interessant. 

Meer gespecialiseerde systemen, die wel 'intelligentieversterkers' 
worden genoemd en het menselijk denken op een bepaald gebied 
zouden nabootsen, lijken meer toekomst te hebben. In feite gebeurt 
dit nu al: wanneer men rekenen tenminste als een denkactiviteit wil 
beschouwen, zou men computers nu al 'rekenversterkers' kunnen 
noemen. 

Zolang zelfs voor de mens zo eenvoudige, maar onbewust aan te 
leren, bezigheden, als het begrijpen van een in enigszins behoorlijk 
Nederlands gestelde tekst, . voor de computer een onmogelijkheid 
blijft, kan alleen in figuuilijke zin over 'computerdenken' worden 
gesproken. De 'taalbarrière', die uit het niet begrijpen van de 
menselijke taal voortkomt, vormt nog steeds een vrij hoge en kostbare 
drempel bij de communicatie tussen mens en computer. Nog steeds 
zijn kleine fouten in een programma, dat speciaal voor de computer 
in een programmeertaal is opgesteld, voor het elektronisch rekentuig 
meestal reden om het programma in zijn geheel te weigeren. Voor 
een soepeler computergebruik in de toekomst zal misschien verder 
onderzoek naar de verhouding computer en menselijk denken 
vruchten kunnen afwerpen. 
De enorme technische en wetenschappelijke ontwikkeling, waarvan 
wij nu getuige zijn en waarvan. het eindpunt zonder twijfel nog lang 
niet is bereikt, doet zijn invloed gelden op het geheel van maat
schappelijke verhoudingen. Zij gaat gepaard met vele problemen, die 
nader onderzoek noodzakelijk maken. 
De beoordeling van de technische ontwikkeling en de mogelijke 
gevolgen van de roepassingen van deze techniek, kan . niet alleen 
afl1ankelijk worden gesteld van louter technische maatstaven, of uit- 179 
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sluitend voorbehouden blijven aan -de technici. Het bereik van de 
techniek wordt zo groot, dat het doordringt tot in alle maatschappe
lijke terreinen en economische, medische, sociologische en filosofische 
disciplines raakt. De rol van de techniek mag echter in geen geval 
worden verabsoluteerd, want de 'mens-techniek' verhouding blijft, of 
het nu om eenvoudige we.rktuigen gaat of om computers, toch in de 
allereerste plaats van sociaal-economische aard. 

L. HENDRIKS 
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8 Gekbesprekingen: 

Lessen voor leraren 
Op de univerSiteit van Groningen houdt men zich bezig met het 
ontwikkelen van de pedagogisch-didactische opleiding van leraren in 
het kader van de pogingen een nieuwe lerarenopleiding van de grond 
te krijgen. Aan de universiteit bestaat een daartoe opgericht inter
facultair instituut. 
Het verslag van een tweetal aktiviteiten van dit instituut vormt de 
basis van de eerste twee delen van een 'Nederlandse bibliotheek voor 
onderwijskunde', uitgegeven door Stafleu & Zn. in Leiden.*) 
In het eerste deel wordt een beschrijving gegeven van een 
experimentele poging om in vier groepen in zogenaamde blokcolleges 
te werken aan de onderwijskundige voorbereiding van de aanstaande 
leraren. Deze voorbereiding is een van de zwakste elementen in de 
bestaande universitaire lerarenopleiding. In blokcolleges wordt een 
onderwerp in een aaneengesloten reeks van dagen aan de orde 
gesteld; in het onderhavige geval 2 x 3 dagen, in totaal 40 uur. Aan 
het experiment werd door tachtig studenten deelgenomen. 
Het verslag geeft - misschien onbedoeld - een onthullend beeld 
over de gebrekkige middelen waarmee men op universiteiten werkt 
aan de onderwijskundige voorbereiding van de studenten. In de 
tweede plaats dringt zich het beeld op van volslagen verwarring over 
de plaats en het functioneren van het onderwijs in onze maatschappij. 
Tijdens het eerste blok werd voornamelijk gebruik gemaakt van 
videobanden, waarvan er zes werden afgetapt van onderwijs
programma's van VPRO, AVRO, VARA en KRO; vier werden door 
de universiteit zelf geproduceerd en één was afkomstig van de Rijks
voorlichtingsdienst. Onder de gebruikte banden van de omroep
maatschappijen waren bekende en in het onderwijs vaak heftig 
gekritiseerde uitzendingen, zoals 'Een zoen van de juffrouw' en 'De 
school is niet voor iedereen'. 
Als inleiding op een discussie over de vraag wie het Nederlandse 
onderwijs bepaalt, werd een film van de AVRO gebruikt. Uit het 
verslag blijkt, dat in de discussie de opvatting overheerste dat de 
produktie-consumptiemaatschappij het onderwijs bepaalt; prestatie
dwang en beloningssystemen kenmerken de gang van zaken in de 
school. 
Ook uit andere passages in het boek blijkt, dat deze opvattingen 
zowel bij docenten als· studenten een belangrijke rol speelden. Dit is 
nogal opmerkelijk, omdat men er in kringen van leraren die in het 
onderwijs werken weinig waardering voor op kan brengen. De kritiek 
op de bedoelde stelling is daar vooral, dat ze onveranderlijk uitmondt 
in het aantasten van de school als instelling, waar jonge mensen de 
diepgaande kennis moeten opdoen die nodig is om zich in het 
maatschappelijke proces te kunnen handhaven. Zonder die kennis is 
dat onmogelijk, iets waarvan de meeste leraren doordrongen zijn. 
Opmerkelijk is ook, dat in discussie, blijkens het verslag, het kern-
probleem van de vraag wie het onderwijs beheerst niet aan de orde 181 
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kwam. Over de rol van het bedrijfsleven wordt met name niet of 
nauwelijks gesproken. In het algemeen moet worden geconstateerd, 
dat het ontbreken van een benadering vanuit een klasse-analyse de 
gesprekken over onderwijsproblemen vrij snel terecht doen komen in 
het moeras van 'prestatiedwang' en 'consumptiemaatschappij'. Het 
gebruik van drie VPRO- en twee VARA-produkties werkt een 
dergelijke gang van zaken ook wel in de hand: in het onderwijs 
draaide de kritiek op deze programma's juist om de tekortschietende 
analyse van de positie van het onderwijs in een maatschappij als de 
onze. 

Het programma van het tweede blok van drie dagen was gegroepeerd 
rondom een aantal 'simulatiespelen' : daarbij kregen studenten 
enkele denkbeeldige situaties in de scholen uit te beelden, zoals een 
lerarenvergadering en een gesprek tussen enkele docenten en een 
gestrafte leerling. Het is niet te hopen dat deze onderwijsvorm in 
zwang komt als middel om aanstaande leraren te confronteren met de 
problemen die ze tijdens hun loopbaan kunnen tegenkomen. Hoewel 
in de simulatiespelen uiteraard een aantal feitelijke omstandigheden 
(hoeveel uur maakt een leraar; wat zijn de bevoegdheden van een 
rector) konden worden ingebouwd, verdwalen de deelnemers door het 
ontbreken van eigen ervaringen en de aanwezigheid van een groot 
aantal vooroordelen in de kortste keren in hetzelfde moeras als waarin 
ze tijdens het eerste blok terechtkwamen. Het is dan ook niet erg 
verwonderlijk dat één van de voornaamste conclusies van het 
Centrum voor Onderzoek van Wetenschappelijk Onderzoek (COWO) 
luidde, dat er in de blokken veel te weinig informatie werd gegeven. 
Zo ging dit experiment in zekere zin ten onder aan dezelfde gevaren 
die het onderwijs als geheel bedreigen - veel gepraat, weinig 
leerstof. 
Als middel tot informatie-overdracht is het rweede boekje in de reeks 
beter te gebruiken. Het is een bewerkte versie van een syllabus 
'Toegepaste onderwijskunde voor aanstaande leraren', samengesteld 
door het al genoemde interfacultaire instituut. Meer dan basis
informatie biedt het echter niet. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit een beschouwing op pagina 28 over de 
vraag op grond van welke uitgangspunten de inhoud van het 
onderwijs wordt bepaald. De samenstellers gaan niet verder dan het 
aanstippen van het probleem: moet het een streven naar algemene 
ontwikkeling zijn; moet men uitgaan van de maatschappelijke be
hoeften of van die van de leerling? 
Tal van aanstaande leraren zijn voor zichzelf druk bezig met het 
beantwoorden van die vraag. Ze komen daarbij in aanraking met de 
grondslagen van de kapitalistische maatschappij en aarzelen in veel 
gevallen niet dat te erkennen en er de consequenties uit te trekken. 
Voor zulke studenten is een oppervlakkige aanduiding zoals hier 
plaatsvindt volkomen achterhaald. 
In het tweede boekje verzeilen de schrijvers - in totaal vier, waarvan 
er twee ook aan het eerste meewerkten - weer enkele keren in het 
moeras van vaagheden. Met name waar ze het doen voorkomen alsof 

182 er in ons land twee categorieën leraren bestaan: nuchtere en 
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kritische. Als rpen zoiets leest en,men ziet dan op het omslag van zo'n 
boekje 'onderwijskundig' staan, krabt men zich het hoofd wel eeris. 
Kenmerkend voor de oppervlakkigheid van de informatie zijn verdere 
passages over werkende jongeren - waar nauwelijks wordt ingegaan 
op de enorme en met de wezenlijke problemen van het onderwijs 
samenhangende problemen - maar ook over de lichamelijke ver
anderingen in de puberteit. De aanstaande leraren kunnen daarin 
vernemen dat tussen het tiende en het dertiende jaar bij meisjes de 
menstruatie hegint. 
Beide boekjes zijn in zekere zin illustratief voor de grote afstand die 
er bestaat tussen de pedagogisch-didactische voorbereiding van aan
staande leraren op de universiteit en de situatie in het onderwijs. 
Maar ook - en dat is wellicht nog ernstiger -- voor de afstand die er 
bestaat tussen het denken van degenen die deze opleiding moeten 
vcrzorgen en de studenten. Men krijgt de indruk dat deze laatsten in 
vele opzichten al verder zijn dan degenen die vorm moeten geven 
aan de nieuwe lerarenopleiding. 

0. BOSMA 

') !.essen over lessen; Confrontatie en motivatie - deel 1 en 2 van de Nederlandse 
llihlimheek voor Onderwijskunde. Uitgave L. Stafleu en Zonen, Leiden. 

Atlas van het wereldgebeuren 

In de atlas van het wereldgebeuren, die onlangs bij Bruna werd uit
gegeven*), wordt in de inleiding opgemerkt, dat de 'geïnteresseerde 
wereldwaarnemer van vandaag' behoefte heeft aan de informatie, de 
achtergrondgegevens en de basisfeiten die hem doen verklaren 
waarom mensen en volkeren handelen zoals ze doen. De samenstellers 
zeggen, dat ze daarom hebben geprobeerd deze atlas met veel tekst 
als een naslagwerk samen te stellen en ook in de kaarten de samen
hang te demonstreren tussen wat in het verleden was en nu gebeurt. 
De opmerking, dat de atlas 'vele jaren' nuttige diensten kan 
bewijzen lijkt echter al te optimistisch. De gebeurtenissen gaan 
immers tegenwoordig snel. Zo wordt bijvoorbeeld nog gesproken over 
'bondskanselier Brandt', hoewel die al geruime tijd het veld moest 
ruimen en zijn ook de ontwikkelingen in Portugal en hun invloed op 
de Afrikaanse bevrijdingsbeweging niet vermeld. 
De atlas bevat een veelheid aan statistieken en gegevens, die op zich 
wel interessant zijn, maar die toch het stempel van het politieke 
inzicht van de samenstellers dragen. Dat leidt soms ook tot wat merk-
waardige tegengestelde uitgangspunten. De oorlog in Vietnam is een 183 
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nederlaag voor de Amerikaanse imperialisten geworden, al wroeten 
hun diensten en militaire adviseurs nog door. Dat vindt men echter 
niet terug, al worden de Amerikaanse propagandaverhalen ook niet 
overgenomen. 
De situatie in Noord-Ierland wordt afgedaan als een godsdienst
conflict zonder dat wordt ingegaan op de economische factoren, die 
van doorslaggevende betekenis zijn. 
Met betrekking tot de EEG worden een aantal data vermeld (sluiten 
van het verdrag, onderhandelingen met Engeland), maar blijven de 
scheuren en tegenstellingen, die zich vooral de laatste tijd 
manifesteren onvermeld. In het hoofdstuk 'Het milieu, de kwaliteit 
van ons bestaan' wordt erg tegen het standpunt van de Club van 
Rome aangeleund. Het overzicht van enkele belangrijke milieu
verontreinigers is echter wel weer interessant, omdat er uit blijkt dat 
deze stoffen stammen uit de industrie en de wortel van het kwaad 
niet gezocht moet worden bij gekleurd closetpapier e.d. 
Het summiere deel over 'Kommunisme in Europa' lijkt nergens op 
en werkt alleen maar misleidend. 
Technisch is de uitgave keurig verzorgd. Een duidelijk register met 
verwijzingen naar natuurkundige en staatkundige kaarten, naar 
teksten en grafiek, maakt het gebruik wel handig. 

S. VAN DONGEN 

') Atlas van her wereldgebeuren. Uitgave Bruna Utrecht/ Antwerpen, f 25,-. 

Ontvangen boeken 

R. Schu,cndter: Modellen voor radikale demokratisering. Uitgeverij 
H. Ne lissen NV, Bloemendaal. f 12,90. 
I M. M. l'un Amer.rfoort: Immigratie en minderheidsvorming ~ een 
analyse van de Nederlandse situatie 1945~1973. Uitgeverij Samson, 
Alphen aan de Rijn. f 18,90. 
I W. Oom.r c n B . .J. van Or: De drieëndertig van Soesterberg. Bosch 
en Keunig NV, Baarn . .{6,25. 
R. T. Dja;"udinin;;rat: Herinneringen van een Vrijheidsstrijder. Uit
geverij N.V. Martinus Nijhoff, Den Haag . .{4,75. 
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Partijdoeurnen ten: 

Partijbestuur CPN was bijeen 
Het Partijbestuur van de CPN was op zaterdag 29 juni in Amsterdam 
bijeen ter bespreking van de huidige politieke situatie en de werk
zaamheden van de partij. Aan de zitting werd tevens deelgenomen 
door enkele andere partijgenoten die in het partijwerk of op de 
bedrijven een belangrijke rol spelen. 
De beraadslagingen werden ingeleid door Marcus Bakker. Een samen
vatting van zijn inleiding over de actuele politieke toestand zal 
aanstaande donderdag 4 juli in De Waarheid worden gepubliceerd. 

(De Waarheid, maandag I juli 1974) 

Verklaring van het Partijbestuur 
van de CPN 

Het kabinet-Den Uyl imiteert en volgt op klakkeloze wijze de West
duitse politiek. Militair, financieel, politiek wordt Nederland meer en 
meer afhankelijk van de Duitse Bondsrepubliek gemaakt. 
Onder het mom van inflatie-bestrijding is in West-Duitsland onder 
Brandt en Schmidt een beleid van bestedingsbeperking gevoerd met 
loonhevriezing, vrije prijzen en kunstmatige vergroting van de werk
loosheid, ten nadele van de werkers en ten voordele van de grote 
exporteurs. 
De Westduitse regering oefent scherpe pressie uit op alle overige 
EEG-landen om dit beleid over te nemen, waaraan door het kabinet
Den Uyl gevolg is gegeven. 
In het belang van deze economische politiek is in de Bondsrepubliek 
scherp opgetreden tegen arbeidersacties. Bij de laatste verkiezingen 
heeft dit geleid tot teruggang van de SPD onder de arbeiders. Het in 
Duitsland bestaande kiessysteem, dat vooral gericht is op het weren 
van vcrtegenwoordigers van progressieve stromingen, heeft daarbij 
ook de SPD benadeeld. Als enige conclusie daaruit heeft nu de 
leiding van de SPD de linkse oppositie binnen haar partij gekneveld. 
Terzelfder tijd drijft dit reactionaire optreden van de SPD-leiding 
veel radicale mensen in de armen van zogenaamde ultra-linkse 
groepen waarin agenten van de reactie vrij spel hebben. 
Volharding door Den Uyl c.s. in het navolgen van de Schmidt
politiek (machtigingswet) zal onvermijdelijk in Nederland soortgelijke 
gevolgen hebben. De gemeenteraadsverkiezingen geven al een aan
wijzing, gezien de teruggang van de PvdA ten opzichte van de 
Statenverkiezingen en het opduiken van een zogenaamde 'socialis-
tische partij'. 
De grote economische verschillen tussen Nederland en West-Duits
land onderstrepen het gevaar van de oriëntatie op de Bondsrepubliek. 
Ons land dreigt te worden meegesleept bij financiële schokken, zoals 185 
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deze zich in Duitsland thans doen gevoelen in de vorm van 
faillissementen van banken en andere ondernemingen. 
Een wezenlijk element in het rechtse Schmidt-beleid IS het 
handhaven en versterken van de verdeeldheid tussen socialisten en 
communisten, tot aan een verbod tot samenwerking toe. 
Het doel hiervan is het verhinderen van een massale eenheids
beweging tegen de monopolies en voor een progressieve politiek. 
Den Uyl werkt in een zelfde richting, zoals is gebleken door het 
vcrhinderen van communistische deelname aan Gedeputeerde Staten 
in Noord-Holland en door een campagne om ook in belangrijke 
gemcenten hetzelfde te doen met betrekking tot communistische 
wethouders. 
Daartegen bestaat binnen de PvdA een groeiend verzet. In talrijke 
plaatsen weigeren de leden en besturen van de PvdA hieraan mee te 
doen en houden zij de samenwerking met de CPN in stand. 
Hierin weerspiegelen zich ook de tegenstellingen die er internationaal 
in de sociaal-democratie bestaan, waarbij belangrijke stromingen 
tegen Westduitse overheersing opkomen. 

Een gevaarlijke uiting van de koers van de groep-Den Uyl, in samen
werking met Andricssen en Aantjes, is het plan tot wijziging van 
grond- en kieswet. Dit richt zich allereerst tegen de CPN als 
onafhankelijke partij van de arbeidersklasse en voorvechter in de 
beweging voor democratie en nationale zelfstandigheid. 
De stelling dat een nieuw kiesstelsel 'samengaan van partijen' wil 
bevorderen is een leugen, omdat Den Uyl juist aanvallen doet op 
samenwerking tussen communisten en socialisten, waar die bestaat. 
Het plan tot kiesstelselverandering is gericht op voorbereiding van 
een autoritair bewind in Nederland en op verzwakking van 
progressieve en nationale krachten. 
Reeds nu is gebleken dat sterke tegenkrachten in ons land aanwezig 
zijn tegen deze aanval op de democratie en voorts dat in de schoot 
van burgerlijke partijen en de PvdA aarzelingen en tegenstellingen 
over deze kwestie bestaan. 
Hierin is ook de weerklank merkbaar van het optreden van de Franse 
socialistische partij rot wederinvoering van de evenredige vertegen
woordiging en van stromingen in de Britse Labour Party die hetzelfde 
beogen. 
Het is mogelijk het plan van het kabinet-Den Uyl tot mislukking te 
brengen door vereniging van alle krachten in ons land die de gevaren 
ervan InZien. 

De politiek van machtigingswet en aanvallen op de democratie staat 
in het teken van een nieuw offensief van de reactie, in Nederland en 
internationaal. 

186 Her nieuwe NAVO-handvest, dat mede door Den Uyl is onder-



R~n. .......................... _. .... .--------------------------------,~ 

rekend, toont een versterkt extremisme ter handhaving van de opper
heerschappij van de Verenigde Staten. De NAVO-'partners' worden 
verplicht tot deelname aan activiteiten ook buiten het NAVO
verdragsgebied, zoals in het Midden-Oosten en Afrika. De 
bewapening wordt opgeschroefd. De Franse en Engelse atoomwapens 
worden als een officieel afschrikkingswapen in Europa erkend, een 
aanloop tot een Europese kernmacht met deelname van West
Duitsland. 
Ondertussen wordt het verdrag tegen de spreiding van kernwapens 
niet uitgevoerd. Verscheidene imperialistische mogendheden leveren 
de middelen tot atoombewapening aan feodale regiems in de 'derde 
wereld', zoals Egypte, India, Saoedi-Arabië en Iran. 
Dit geeft aan de voortbestaande spanningen in het Midden-Oosten 
een extra gevaarlijke dimensie. 
Hoc vergrote onderhorigheid aan de NAVO elk streven binne,_ een 
land tot zelf, maar een formele afremming van bewapeningsuitgaven 
onderdrukt, toont het torpederen door de NAVO van de voornemens 
zoals in 'Keerpunt '72' tot uiting gebracht. Het kabinet-Den Uyl 
heeft dit dictaat geslikt en zich de wet laten voorschrijven door de in 
Nederland totaal gediscrediteerde Luns, die optreedt als woordvoerder 
van degenen die de koude oorlog nieuw leven willen inblazen. 
De pogingen de koude oorlog te hervatten hangen samen met de 
toenemende verschijnselen van crisis, de voorthollende inflatie, de 
ontbinding en de tegenstellingen binnen het kapitalisme. De 
ongelijkmatigheid in de ontwikkeling neemt toe en legt de bijl aan 
de wortel van de EEG. Het kapitaal zoekt zijn 'oplossing' in ver
scherpte uitbuiting en verhoging van de militaire orders en in 
aanvallen op de democratie, tegen het groeiend verzet van de volks
massa's in de tropische gebieden en Europa. 
Terwijl het fascisme in Portugal ineengestort is en in Spanje wankelt, 
steekt het de kop op in Italië en West-Duitsland en is door het 
Amerikaanse imperialisme een nieuw militair fascistisch marionetten
bewind in Chili opgericht. 

Het internationale offensief van de reactie stimuleert ook 111 

Nederland de rechtse krachten die 'law and order' prediken. 
De ondernemers verhogen hun eisen. Andriessen en Aantjes blazen 
zich op als kikkers. Ze hebben echter zware slagen ontvangen en 
moeten verder teruggedrongen worden. 
De CPN stelt zich ten doel hier tegenover met nieuwe energie op te 
treden voor een echte progressieve concentratie, welke alleen mogelijk 
is met deelname van de communisten. 
Deze met nieuw clan geladen eenheid moet gericht zijn op het tot 
stand brengen van een werkelijk progressief bewind in ons land, dat 
voor alles opkomt voor verdediging van nationale belangen, voor het 
terugdringen van het militarisme en voor verdediging van de 
democratie. Daarbij hoort de strijd tegen nieuwe uitingen van Hitler
verheerlijking zowel als tegen oplevend anti-semitisme. 
De komende dertigste herdenking van de Bevrijding en van de 187 
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nederlaag van het fascisme zal in dit teken moeten staan en een 
beeld moeten geven van de hereniging van alle vaderlandslievende 
en anti-fascistische krachten in Nederland. 

Voor verdediging van de vrede is essentieel dat de politiek van de 
koude oorlog wordt afgewezen. De mensheid staat voor de keuze. 
Of: vreedzaam naast elkaar bestaan van alle staten ongeacht hun 
maatschappelijk stelsel - hetgeen betekent niet-inmenging in de 
binnenlandse aangelegenheden, onderdrukken van revanchisme en 
geen discriminatie in economische betrekkingen. 
Of: afglijden naar nieuwe en verschrikkelijke oorlogsgevaren. 
In het belang van de vreedzame co-existentie wijst de CPN het 
misbruik dat door de reactie wordt gemaakt van echte of vermeende 
misstanden in het binnenlands bestuur van socialistische landen af. 
Waar zulke misstande~ bestaan heeft de CPN zich hiervan 
gedistantieerd en wenst zij hiervoor niet verantwoordelijk te worden 
gesteld. 
Het centrale doel is thans nationale zelfstandigheid en internationale 
co-existentie. Dat kan alleen door massastrijd in eigen land, door ver
versterking van het bondgenootschap met de revolutionaire vrijheids
bewegingen in de neo-koloniaal onderdrukte gebieden en door ver
scherpte strijd tegen revisionistische stromingen die de ontplooiing 
van deze beweging belemmeren. 
De CPN is vastbesloten haar solidariteit met de nationale vrijheids
beweging in Vietnam, Portugese koloniën en andere gebieden te ver
groten en in het bijzonder op te treden tegen de terreur in Indonesië 
en Chili. 
De strijd tegen het revisionisme moet gepaard gaan met optreden 
tegen zogenaamde ultra-linkse groepen, die de gezonde strijdlust van 
nog onervaren mensen misbruiken om de arbeidersbeweging af te 
breken en waarin agenten van de reactie werkzaam zijn. 
Aandacht moet besteed worden aan de zgn. 'socialistische partij', 
wier optreden door onze partij vrijwel geheel veronachtzaamd is. De 
plaatsen waar die groep met de gemeenteraadsverkiezingen bij ver
rassing meedeed, behoren tot die waar de CPN achteruitging. 
De CPN is vastbesloten haar politiek van eenheid van communisten 
en socialisten consequent door te zetten, te verdedigen tegen alle 
aanvallen en alles te doen om alle organisaties waar communisten en 
socialisten deel van uitmaken, te versterken. 
Dit zou ook kunnen gelden voor een organisatie als de VARA, 
wanneer deze omroep een rechtmatige plaats zou inruimen voor de 
CPN en haar politieke, wetenschappelijke en culturele inbreng. 

Voor de consequente voortzetting van de politiek van de CPN hangt 
alles af van het uitdragen van die politiek onder het Nederlandse 
volk. 

188 Het Partijbestuur heeft besloten stappen te nemen ten einde een 



grondige verbetering te bewerkstelligen in het politiek leiding geven, 
de werkzaamheden van de afdelingen, de propaganda en de krant en 
het optreden in openbare lichamen. 
Voor het aanmoedigen van het politieke leven moet ook meer 
openbare voorlichting en verantwoording worden gegeven over de 
gedachtenwisseling en de besluitvorming in de partij. 
De CPN is een partij, voortgekomen uit en strijdend in het belang 
van het Nederlandse werkende volk. Zij legt voor de bevolking steeds 
verantwoording af voor al haar daden volgens de beproefde 
democratie van de Nederlandse arbeidersbeweging. 
Het beste antwoord op het offensief van de reactie 1s dat zoveel 
mogelijk werkende mensen toetreden tot de CPN. 

Amsterdam, 4 juli 1974 
(De Waarheid, vnjdag 5 juli 1974) 

CPN stelt stappen voor 
bij regering 

Telegram aan PvdA, PPR, 0'66 en PSP 

Het dagelijks bestuur van de CPN verzond op 22 juli 1974 het 
volgende telegram aan de partijbesturen van PvdA, PPR, D'66 en 
PSP: 

De Grieks-fascistische staatsgreep op Cyprus, die tot oorlogshande
lingen geleid heeft, houdt grote gevaren in voor de veiligheid en de 
nationale zelfstandigheid van kleine volkeren. 
Het dagelijks bestuur van de CPN stelt u voor om, ongeacht 
mogelijke verschillen in interpretatie van het conflict, er gemeen
schappelijk bij de Nederlandse regering op aan te dringen, dat zij 
met beslistheid optreedt: 

voor strikte uitvoering van het staakt-het-vuren; 
voor terugtrekking van de Griekse staatsgreep-officieren en een 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk herstel van het parlementaire 
stelsel en de terugkeer van de wettige president Makarios; 
om elke ondersteuning in welke vorm dan ook aan het junta
hewind in Griekenland stop te zetten. 

Verder van de Nederlandse regering te verlangen, dat zij er energiek 
voor optreedt dat geen regelingen betreffende dit conflict buiten de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om tot stand komen. 
Verzoeken omgaand antwoord. 

Het dagelijks bestuur van de CPN 

(De Waurheid, 22 juli 197 4) 189 
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Verklaring van het Dagelijks Bestuur van de CPN 
over de gebeurtenissen op Cyprus 

Verenigt alle krachten 
voor de vrede! 

Hoc nodig het is geen ogenblik de waakzaamheid te laten vcrslappen 
en op de bres te staan voor de vrede, is dezer dagen op schokkende 
wijze gebleken. 
Langs de weg van de overrompeling werd de wereld aan de rand van 
een grote internationale crisis gebracht. Voor het eerst sinds de 
Tweede Wereldoorlog kwam het in Europa tot oorlogshandelingen. 
De eerste verantwoordelijken hiervoor zijn de Griekse junta en de 
meest agressieve krachten in de Verenigde Staten, die zich bevinden 
in het Pentagon en die overal in de wereld fascistische regiems aan de 
macht brengen en ondersteunen. 
Her volk van Cyprus, waar thans onze solidariteit naar uit gaat, werd 
het slachtoffer van een cynische aanslag op de nationale onafhanke
lijkheid van het land. 
De staatsgreep, die van buitenaf door het corrupte generaalsregiem in 
Athene werd georganiseerd en op bloedige wijze doorgevoerd, was 
een daad van agressie. 
Deze leidde een oorlog in die dagenlang in volle hevigheid woedde 
en die ook door een wankel 'staakt 't vuren' niet bezworen kan 
worden. 
leder ogenblik kunnen de vlammen van het oorlogsgeweld opnieuw 
oplaaien. 

Griekenland en Turkije, zogenaamd bondgenoten in de NAVO, 
staan op voet van oorlog met elkaar. Beide worden echter door de 
Verenigde Staten financieel gesteund en bewapend en bij het conflict 
hebhen alleen de Amerikaanse monopolies te winnen. 
Voor deze strijd met NAVO-wapens moeten ook de Nederlandse 
werkers betalen en moet in de toekomst via de defensie-nota van de 
regering nog meer worden uitgegeven. 
Dat de onafhankelijkheid van een klein land daarbij op het offerblok 
werd gelegd, is tekenend voor het misdadige karakter van het 
imperialistische stelsel, dat inwendig verdeelder is dan ooit en dat van 
paniek vervuld is door de economische schokken die het doormaakt. 
Terwijl in het nieuwe NAVO-handvest van Ottawa, dat ook door de 
regering-Den Uyl ondertekend is, hooggestemd gesproken wordt over 
'vrijheid', 'soevereiniteit' en 'democratie', wordt dit alles met voeten 
getreden, worden de parlementaire instellingen van een land ver
nietigd en wordt een wettige president - nadat men er niet in 
geslaagd is hem te vcrmoorden -- in ballingschap gedreven als er 
andere, grote belangen in het geding zijn: de jacht op strategische 
posities, op olie en andere grondstoffenbronnen en op nieuwe afzet
markten voor de gigantische wapenindustrie. 

190 Dat is de les van Cyprus! 



Gebleken is, dat geen ontspanning gehandhaafd kan blijven, 
wanneer deze niet afgedwongen wordt door massa-actie voor de vrede 
en tegen imperialistische agressie. De agressie in Vietnam, de jaren
lange oorlog in het Midden-Oosten en nu de scherpe botsingen op en 
rond Cyprus vormen de even zovele onweerlegbare bewijzen van de 
oorlogszmhtigheid van het imperialisme, dat zijn hoop stelt op 
fascistische regiems die ongeremd tot moord en oorlog overgaan. 
Ook al graven zij daarmee hun eigen graf. Want zo zeker als de 
Griekse generaals jaren geleden aan de macht zijn gebracht, zo zeker 
zullen zij door het volk van Griekenland, door de echte patriotten en 
democraten en door het optreden van de internationale democratische 
actie ten val worden gebracht. Portugal heeft bewezen hoe het getij 
kan keren en ook in Spanje gloort reeds een dageraad. 

Het is niet voldoende dit alles te constateren. 
Het gaat erom iets te d o e n, de d a a d bij het woord te voegen 
en actie te organiseren om de nieuwe oorlogshaard te doven. 
Met dat doel, om te komen tot een verenigde inspanning, heeft onze 
partij zich gericht tot de partijbesturen van PvdA, PPR, D' 66 en PSP. 
Met dat doel richt zij zich tot alle werkers, tot alle mensen in ons 
land, die zich voor de vrede en de democratie willen inzetten. Alleen 
als zij van onderop de eenheid van actie smeden en de leidingen van 
hun partijen dwingen zich daarbi; aan te sluiten, kan er vanuit 
Nederland iets worden gedaan. 

De Griekse junta moet tot de orde worden geroepen. Hoe eerder zij 
verjaagd wordt hoe heilzamer dat voor de toestand in de wereld zal 
zip1. Het regiem moet omringd worden met een muur van 
verachting. Van de Nederlandse regering verlangen wij, dat alles 
wordt nagelaten wat neerkomt op steun (direct of indirect) aan het 
c;riekse bewind, dat voortgaat zijn troepen te mobiliseren. 
De Griekse staatsgreepofficieren moeten onmiddellijk van Cyprus 
worden teruggetrokken. Het parlementaire stelsel op Cyprus moet 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden hersteld - met terugkeer 
van de wettige president Makarios. 

Het 'staakt-'t-vuren', zoals dat is vastgelegd in een resolutie van de 
Veiligheidsraad, is een eerste stap in de richting van een oplossing. 
Mislukt deze stap, dan is het onheil nog niet te overzien. Daarom 
moet de Nederlandse regering opkomen voor een onverkorte naleving 
van dit UNO-besluit en dient zij zich te verklaren tegen onderhandse 
regelingen in EEG-verband of in onderonsjes van Engeland, Grieken
land en Turkije achter de rug van het Cyprische volk om. Daarbij 
zouden dan de UNO en de Veiligheidsraad buiten spel worden gezet. 
De Nederlandse regering dient er op te staan, dat regelingen inzake 
het conflict uitsluitend binnen het raam van de Veiligheidsraad 
getroffen zullen worden. 
Nederland mag zich in geen geval laten betrekken in avonturen, die 
ons land kunnen meeslepen in een oorlog. 
De arbeiders in ons land kunnen gezamenlijk grote macht tot ont
plooiïng brengen voor deze doeleinden - ook in samenwerking en 
eenheid met de tienduizenden gastarbeiders. Tevens moet daarbij 191 
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opgetreden worden voor hun politieke rechten en onbelemmerde 
men mgsultlng. 
De krachten zijn vele. Het gaat er thans om deze te gebruiken en 
aaneen te scharen. Niets mag hen verdelen als het gaat tegen het 
oorlogsgevaar, om de vrede, om de democratie en om verbetering van 
de levensomstandigheden. 

Amsterdam, 23 juli 1974 

(De Waarheid, 23 juli 1974) 









~-~----------------1!!!!11!!-····1'..-) 

SEPTEMBER-OKTOBER 1974 

De arbeidersbeweging en de 
midden klassen J. Morriën 193 

De aanslag op de grondwet Marcus Bakker 202 

Cyprus op de operatietafel 
van de NAVO ). de Boo 210 

De Westduitse expansie in Europa 
en de grondstoffenlanden Cees Bakker 224 

STUDJE 

Een episode uir de geschiedenis van de 
Tweede \'V ereleloorlog G.Maas 235 

POLITIEK EN CULTUUR 

verschijnt twee-maandelijks bij uitgeverij Pegasus 
Leidsestraat 25, Amsterdam-C., tel. 23.11.38 

De abonnementsprijs is f 9,-- per jaar, 
f 5,75 per halfjaar, losse nummers f 1,75 

Studentenabonnement f 5,75 per jaar 

Ons gironummer is 447416, Gem.giro: P 1527 
Correspondentie over betaling en verkoop s.v.p. 

zenden aan de administratie p/a Pegasus. 
Alle correspondentie over de inhoud aan de 

redactie van P. en C., Prinsengracht 473, 
Amsterdam-C., tel. 62565 



34e jaargang nr. 5- september-oktober 1974 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

De arbeidersbeweging en 
de middenklassen 

De komende weken zullen in de Industriebond NVV en in de andere 
vakbonden op ledenvergaderingen de uitgangspunten voor de loon
onderhandelingen in 1975 aan de orde worden gesteld. Het is een 
onmiskenbaar feit, dat de afknijpingspolitiek van de ondernemers in 
de afgelopen periode de arbeiders achterop heeft gebracht. 
Door middel van de machtigingswet, waarmede de regering-Den Uyl 
aan de verlangens van de ondernemers tegemoetkwam, werden de 
lonen aan de leiband gehouden, terwijl tegelijkertijd de winsten van 
de multi-nationale concerns hoger zijn gestegen dan ooit. 
De grote ondernemers hebben hun stellingen voor 1975 betrokken, 
hetgeen zowel uit verklaringen van hun organisaties als uit de onder
nemersbladen blijkt. Zij wensen de machtigingswet, die de onder
handelingsvrijheid van de vakbeweging beperkte, te vervangen door 
een centraal akkoord, waarmede zij eenzelfde resultaat hopen te be
reiken. 
Uit de troonrede en uit de begroting van minister Boersma valt op te 
maken, dat de regering-Den Uyl eveneens op een centraal akkoord 
koerst. 
De houding van de leiding der vakcentrales, die de machtigingswet 
aanvaardde, heeft remmend gewerkt op het doorprikken van het spel 
van de ondernemers. En ook de zeer lijvige onlangs door de bestuur
ders van het NVV, NKV en CNV geproduceerde 'Nota arbeidsvoor
waardenbeleid 1975' trekt niet de noodzakelijke consequenties. Het is 
een slecht, gevaarlijk stuk met verkeerde adviezen, dat geen concrete 
eisen op het gebied van de lonen en de arbeidsvoorwaarden stelt en 
nalaat de ondernemers de rekening te presenteren voor hun winst
honger. 
Het laatste woord is daarover dan ook nog niet gezegd: zeker niet in 
de bedrijven, maar ook niet op vakbondsvergaderingen. De afgelopen 193 
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weken is duidelijk sprake van een toenemende beroering in ver
schillende invloedrijke bedrijfstakken en ondernemingm en heeft het 
personeel zijn eisen bij directies naar voren gebracht. 
Enkele vakbonden hebben in bondsraadsvergaderingen, voorafgaand 
aan de ledenvergaderingen, op de nota gereageerd. Het is daarbij 
zeker op zijn plaats nader in te gaan op de reactie van A. Groenevelt, 
voorzitter van de Industriebond-NVV, omdat daarin belemmeringen 
voor een eensgezinde strijd voor lotsverbetering worden opgeworpen 
en het front van de door concerns getroffen bevolkingsgroepen wordt 
versmald. Groenevelt werpt niet alleen zijn schadelijke verdeeldheicis
theorieën over de nivellering weer op, maar zet zich in dit kader 
bovendien onbehouwen en ongenuanceerd af tegen de midden
klassen. 
Zijn nivelleringstheorieën gaan er, zoals bekend, vanuit dat niet alle 
van loondienst afhankelijke groeperingen loons- en salarisverhoging 
bij de ondernemers moeten halen, maar dat er onderlinge ver
schuivingen zouden moeten plaats vinden, die dan echter in wezen 
het winsttotaal van de concerns ongemoeid laten. Ze leiden 
bovendien tot schimmige discussies over de vraag of de 'hogere 
inkomensgrens' op 20.000, 30.000 dan wel 40.000 gulden moet 
worden gesteld en laten de concernwinsten en hoogste inkomens 
buiten beschouwing. 
In de lijn van deze theorieën scheert nu Groenevelt verder boeren, 
middenstanders en . . . oliemaatschappijen over één kam en plaatst 
hen nota-bene als een soort drie-eenheid tegenover de arbeiders. 
De rechtse bladen waren er dan ook als de kippen bij om deze hand
reiking aan te grijpen en in knallende koppen te vermelden. Zo De 
Volkskrant: 'Boeren en middenstand - Groenevelt vreest kapers op 
de kust' en zo ook Het Parool: 'Groenevelt ziet 'kapers op de kust' 
- Industriebond contra boeren en middenstand'. 
Van de kant van deze bladen een rechtstreekse poging om de loon
strijd negatief te beïnvloeden en een duidelijke stellingname van de 
arbeiders tegenover de grote concerns te belemmeren. Zij vermeldden 
dan ook met welbehagen vetgedrukt de zinsnede van Groenevelt, 
waarom het gaat: 'Er is weinig begrip voor de positie van de boeren, 
de middenstanders en de oliemaatschappijen in de miljardendans, die 
thans plaats vindt. Integendeel, het gevoel bestaat dat deze groepen, 
met veel geweld, belangrijke brokken uit de nationale pap zullen 
vissen en dat ongeacht de vraag, wat daarvan de gevolgen voor de 
nationale economie zullen zijn of worden'. 
Op zichzelf getuigt het eerder van doelbewuste opzet dan van naïef 
wanbegrip om de boeren en de middenstand in één adem te noemen 
met de oliemaatschappijen en zo de zaken te vertroebelen. 
Het is een schadelijke, een gevaarlijke benadering, omdat zij beoogt 
een keil te drijven tussen arbeiders en die groeperingen van de 
bevolking, die in het algemeen hun inkomen ook met hard sappelen 
moeten verdienen. 
De oliemaatschappijen manipuleren met miljarden over de gehele 
wereld en hun winsten belopen gigantische sommen, die worden 
verkregen ten koste van de uitbuiting van de werkers (hier en in de 
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en aardgas, waar de arbeiders, de boeren en de middenstand voor 
moeten opdraaien. 
Groencvelts woorden zijn kennelijk geen incident, want zij werden 
gevolgd door een artikel in het WIK-blad, dat weliswaar van de 
slechte economische positie van de boeren onder het kapitalisme 
melding maakt, maar de verdeeldheidstheorieën en de voorin
genomenheid verder drijft. 

In de kaart van Wiegel 

Groencvelts uitlatingen zijn ook aanleiding voor tal van commentaren 
geweest. Opvallend is daarbij de Leeuwarder Courant, die de zaak 
onder het kopje 'Boeren en Burgers', volledig in het politieke vlak 
trok. Het blad schreef onder meer: 'Uiterst linkse groeperingen, met 
name de communisten, verkondigen dat de opstandige boeren samen 
met de arbeiders moeten optrekken tegen de laat-kapitalistische 
maatschappij-orde, waarvan heiden het slachtoffer zijn. De gedachte, 
dat het groene en het rode front van boeren en arbeiders zo één ge
sloten 'arbo-front' zouden kunnen vormen, is een illusie. Zij zijn 
meer elkaars concurrenten dan elkaars bondgenoten als het gaat om de 
yerdeling van de nationale koek.' 
Aric Groenevelt van de NVV-Industriebond heeft dat vorige week 
nog eens onderstreept in een brief aan het NVV-bestuur. Hij waar
schuwde daarin dat boeren, middenstanders en oliemaatschappijen 
als kapers op de kust liggen te wachten op de beste delen van de 
buit.' 
Zo is dat dan, aldus de Leeuwarder Courant. Arie Groenevelt heeft 
het toch maar even gezegd. 
Maar Aric Groenevelt plaatste zich daarmee op één lijn met Wiegel 
van de VVD. Want Wiegel doet toch ook niets ander dan stokebrand 
spelen tussen de middenklassen en de arbeiders. Hij doet het met 
verwijten, dat de arbeiders 'te veel' willen verdienen 'ten koste van de 
middenstand'. 
Groenevelt zou zich toch moeten realiseren, dat hij met zijn 
uitlatingen over boeren en middenstand juist Wiegel in de kaart 
speelt en hem kansen geeft. Het praktische effekt van Groencvelts 
houding is dat bevolkingsgroepen dreigen tegen elkaar te worden 
opgezet, die elkaar juist in hun belangenstrijd kunnen (en moeten) 
stcu nen. 
Voor de arbeidersbeweging is het vraagstuk van de vorming van een 
zo groot mogelijke eenheid tegen de voornaamste vijand, de 
mammoetconcerns, van grote betekenis en door heel haar geschiede
nis heen is het vaak een punt van heftige discussie geweest. 
Er zijn daarbij belangrijke ervaringen opgedaan en foutieve, rem
mende werkingen overwonnen. De foutieve opvattingen stamden 
zowel van reformistische als van ultra-linkse zijde, maar zij hadden 
gcmeen, dat een strijdbaar bondgenootschap werd verhinderd. 
De foutieve opvattingen trof men aan bij diegenen, die als in ons 
land een Domela Nieuwenhuis of een Herman Gorter, alle 
niet-arbeiders als vijanden beschouwden en bijvoorbeeld de boeren 195 
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zonder een enkele klasse-differentiatie tot 'één reactionaire massa' 
bestempelden. 
Zulke opvattingen beperken de mogelijkheden van de arbeidersklasse 
in zijn strijd tegen de kapitalistische uitwassen, tegen het kapitalisme 
zelf en zij werden door Marx reeds in zijn tijd bestreden. 
Marx deed dit onder meer in zijn 'kritiek op het program van 
Gotha', waarin hij de belangrijkste theoretische grondslagen van het 
program van de arbeiderspartij ontwikkelde en scherp de opportunis
tische opvattingen van Lassalle bestreed. Marx keerde zich tegen de 
passage, waarin Lassalie beweerde, dat tegenover de arbeidersklasse 
'alle andere klassen slechts één reactionaire massa zijn'. 
Marx, Engels en later Lenin hebben steeds veel aandacht besteed aan 
het vraagstuk van de bondgenoten van de arbeidersklasse en achtten 
het van grote betekenis de middenklassen te winnen voor de ideeën 
van de arbeidersbeweging, voor het socialisme. 
De revisionistische en opportunistische opvattingen, die in de Duitse 
sociaal-democratie de kop opstaken en in partijen van andere landen 
doordrongen, bleven hardnekkig. 
Het reformisme wijkt terug voor de bestrijding van de wortels van het 
kwaad en zwalkt heen en weer tussen het doen van beginselloze 
concessies en het aan hun lot overlaten van boeren en midden
standers, die 'onvermijdelijk moeten uitsterven', zoals het heet. 
Voor de oorlog ontnam de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij) al elk perspectief aan deze groeperingen met de verklaring, dat 
het kleinbedrijf tenonder gaat 'als slachtoffer van de onvermijdelijke, 
niet te stuiten economische ontwikkeling. Pogingen het te redden, 
zijn vantevoren tot mislukking gedoemd'. Zo een opvatting geeft het 
kleinbedrijf over aan de gevaarlijke beïnvloeding van rechts, terwijl 
toch dit bedrijf een reëel bestanddeel is van een nationaal economisch 
bestaan. 

Eenheid arbeidersklasse - kern anti-monopolistische 
beweging 

In de strijd voor verbetering en vooruitgang, voor verdediging van de 
democratie en de nationale zelfstandigheid, is het niet alleen nood-
zakelijk de eenheid van de arbeidersklasse te smeden, maar de ver
eniging van de breedste lagen van de bevolking na te streven. 
Eenheid van de arbeidersklasse dient daarbij als de kern voor eenheid 
van een brede, anti-monopolistische, nationaal-georiënteerde, be
weglllg. 
In de kapitalistische maatschappij treden immers naast de fundamen
tele klassentegenstellingen tussen kapitaal en arbeid, ook steeds meer 
de tegenstellingen op de voorgrond tussen de concerns en de overige 
lagen van de bevolking. 
De houding, die de arbeidersbeweging inneemt, is van bijzonder 
belang, omdat uiterst rechtse elementen zich maar al te graag op de 
middenklassen werpen en de geschiedenis heeft geleerd, dat duistere 
fascistoïde bewegingen tot vertwijfeling gebrachte en op drift geraakte 
middengroeperingen voor hun karretje spanden. De nazi's zochten 
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geruïneerde middenlagen en in ons land deed de NSB een poging 
voet te krijgen onder de kleine keuterboertjes in Drente, die zwaar 
onder de economische crisis te lijden hadden. 
Wat de na-oorlogse jaren betreft bevestigen recente onthullingen, dat 
de CIA in Chili bij haar economische ontwrichting de middenklassen 
tot doelwit koos en losweekte van de Unidad Popular - hetgeen het 
front tegen rechts en tegen de buitenlandse inmenging verzwakte en 
mede tot de tragische ontwikkelingen heeft bijgedragen. 
In Frankrijk slaagde in de vijftiger jaren een geraffineerd demagoog 
als Poujade crin zich aan het hoofd van een boeren- en midden
standsbeweging te plaatsen; met quasi-radicaal gedaas verzwakte zij 
de slagkracht tegen het opkomend gaullisme, dat op binnenlands 
gebied door gemanipulcer met een districtenstelsel het parlementaire 
stelsel uitholde, verkiezingen tot een farce maakte en de grote onder
nemers onbewimpeld aan de macht hielp. Poujade bracht de 
beweging tot niets, maar na de kater, die dat opleverde, is onder 
deze middenlagen een nieuwe positievere oriëntering op de linkse 
krachten ingezet. 
Rechts, dat in feite de belangenvertegenwoordiger van het groot
kapitaal is, tracht zich op een demagogische manier voor te doen als 
verdediger van de kleine bezitter en hem op te zetten tegen de 
arbeidersbeweging. 
De rechtse partijen schetsen daarbij vooral een karikatuur van de op
vattingen van de communisten en wekken de indruk, alsof de 
communisten het als het meest dringend beschouwen een eind te 
maken aan 'alle' privé-bezit en als een stoomwals over de bedrijven 
van boeren en middenstanders heen te gaan. 
Zij doen dit door een verdraaiing van de standpunten en door het 
uitmeten van sommige onnodige beperkende maatregelen, die ooit in 
Oost-Europa met betrekking tot de middengroepen werden ge
troffen. 
Wat ons land betreft heeft de CPN echter bij verschillende gelegen
heden haar visie kenbaar gemaakt, ook op de ervaringen in Oost
Europa, waar eveneens - zij het meestal vanuit het negatieve -
duidelijk is geworden, dat deze groepen onmisbaar zijn zodra het om 
meer gaat dan de zware produktie. 
Voor ons land, economisch en sociaal geschakeerd als het is, geldt dat 
in nog sterkere mate. 
In een uitgebreide uiteenzetting over haar beginselen in 1952 wijdde 
de CPN al speciale aandacht aan het vraagstuk van 'De communisten 
en de middenklassen'. Er werd daarbij op gewezen, dat de 
arbeidersklasse haar rol in de toekomstige ontwikkelingen van de 
maatschappij niet alleen kan vervullen - 'zij heeft daarbij samen
werking nodig met de andere, door het grootkapitaal onderdrukte 
klassen van producenten, de werkende boeren en de middenstand'. 
Er werd gesignaleerd, dat de toenmalige leiders van de Partij van de 
Arbeid zich al op het standpunt plaatsten, dat de kleirie producenten 
en handelaars maar moesten verdwijnen, zoals in haar program 'De 
weg naar vrijheid' werd verklaard. 
'Dat is de methode,' aldus de CPN in haar uiteenzetting, 'die door 
de grote trusts in de kapitalistische maatschappij wordt toegepast. De 197 
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communisten daarentegen achten het de plicht van de arbeiders
klasse, ook in de kapitalistische maatschappij, de kleine boer en 
middenstander in de strijd voor zijn rechtmatige bestaan te steunen.' 
Tegen de kleine boeren en de middenstanders wensen de communis
ten geen strijd te voeren en zij streven de samenwerking na tussen 
hen en de arbeidersklasse, die uitsluitend op vrijwilligheid kan be
rusten. En er werd, toen in 1952 al, nog eens nadrukkelijk vast
gesteld: 'De beweringen van de tegenwoordig heersende kringen dat 
de communisten aan de kleine bezitters en ondernemers hun zaken 
en spaarpenningen zouden willen ontnemen, berusten op grove 
laster. Het zijn integendeel de grote kapitalisten, de banken en de 
kapitalistische belastingpolitiek, die de kleine man onteigenen en tot 
de bedelstaf brengen.' 

Kentering 

Er is een tijd geweest, dat een deel van de middenklassen (het wel
varendste deel van de boeren in de kapitalistisch ontwikkelde landen 
en goed florerende kleine ondernemers en handelaars) tot een be
paalde stabiliteit van de positie van de heersende machten bij
droegen. Deze middenklassen, de 'kleine luyden', waaraan parrijen 
als AR en CHU, maar ook de KVP, mede hun invloed ontleenden, 
namen als het ware een plaats in tussen de twee grote klassen, waarin 
onze maatschappij is verdeeld. Zij deden nauwelijks aan politiek en 
hoewel reeds ver voor de Tweede Wereldoorlog bij het toenemende 
concentratieproces van het kapitaal de economische situatie steeds 
benarder werd, slaagde de arbeidersbeweging er niet in belangrijke 
delen van de middenstand aan haar zijde te krijgen. 
Dat was zonder twijfel deels te wijten aan haar politiek tegenover 
deze groeperingen, maar deels natuurlijk ook aan de maatschappe
lijke positie, waarin deze lagen van de bevolking zich bevonden. 
Uiteraard waren er in de arbeidersbuurten in de steden kleine nering
doenden - kruideniers, bakkers, melkboeren - die zeer goed be
grepen, dat als de arbeiders geld hebben om te kopen, zij er ook 
beter aan toe zijn. Bij stakingen of acties tegen werkloosheid kozen 
deze neringdoenden veelal de zijde van de arbeiders en toonden met 
gaven in natura voor de steunfondsen of door verkopen 'op de pof' 
hun solidariteit. 
Ook ontwikkelde zich tijdens de crisis van de dertiger jaren op het 
platteland onder kleine boeren en tuinders verzet tegen de pogingen 
om de economische gevolgen op hen af te wentelen. Er begonnen 
relaties met de arbeidersbeweging te ontstaan en er begon een 
politieke groei onder de kleine boeren. Vooral in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog is de kentering gekomen - economisch, 
sociaal en politiek. Grote delen van de middenklasse- boeren, nering
doenden, kleine ambachtslieden, winkeliers - zijn slachtoffer ge
worden van de concentratie in het kapitalisme en moesten het loodje 
leggen. Steeds nadrukkelijker ontstaat de toestand, die Marx en 
Engels al in het Communistisch Manifest beschreven: 'De midden-
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man, de boer - zij allen strijden tegen de bourgeoisie, om hun 
eigen bestaan als middenstand van de ondergang te vrijwaren.' 
De EEG-verdragen versnelden het liquidatieproces en onder het 
motto van 'vergroting' en 'sanering' zijn velen, vaak met groot 
persoonlijk leed, van hun zo zeker lijkende posities op het erf of uit 
het winkelpand gestoten. Wat dat betreft liegen de statistieken er 
niet oml 
Recente ontwikkelingen in de EEG wijzen trouwens uit, dat het niet 
alleen gaat om 'schaalvergroting' in het algemeen, maar dat er vooral 
ook sprake is van liquidatie van de boerenstand in kleine EEG-staten 
ten gunste van die in de grote, met name West-Duitsland. Vertegen
woordigers van de Bondsrepubliek zetten hun stempel op de EEG
besluiten, zij delen de lakens uit en zijn erop uit de positie van de 
Duitse boeren te handhaven op kosten van die in de kleinere landen. 
Dat bleek zonneklaar, toen Bonn eind september zijn veto uitsprak 
tegen het Brusselse landbouwcompromis over de prijzen en een 
ultimatum stelde. De overwegingen achter deze ultimatieve toon 
lagen verder: het afdwingen van een 'Europese integratie', waarin 
de Bondsrepubliek de boventoon voert. 
De Nederlandse regering dient zich echter niet als filiaalhouder van 
'Brussel' te gedragen, maar zij moet zich gaan bezig houden met wat 
in eerste instantie haar taak is, namelijk de verbetering van de 
sociaal-economische positie van de werkers in de Nederlandse land
bouw op dit moment. Het verzet van de boeren tegen de huidige 
EEG-politiek en tegen de knieval van de Nederlandse regering voor 
de EEG, is niet alleen een verzet tegen liquidatie en schaalvergroting, 
het is nationaal van karakter. 
In de oorlogsjaren, tijdens de Duitse bezetting, is de houding van 
vele boeren in ons land van grote betekenis geweest voor het verzet. 
Ondanks de hoop en de activiteiten van de fascisten plaatsten de 
boeren zich in overgrote meerderheid op een anti-fascistisch stand
punt en liet slechts een klein deel zich leiden door grove zelfzucht. 
Hoeren namen deel aan acties als het weigeren van melkleveranties 
aan bezetters en op het platteland vonden vele onderduikers een 
schuilplaats. 
De plattelandsbevolking is een nationale kracht van belang geweest 
en het is deze grondstroom, die van zeer grote betekenis is bij het 
ontwikkelen van de strijd tegen de EEG-dictaten onder de huidige 
omstandigheden. 

Actiecomités van boeren 

De ontplooiing van het staatsmonopolistische kapitalisme, de groot
scheepse industrialisatie en de machtsuitbreiding van het financiers
kapitaal zijn in alle opzichten in openlijke tegenstelling komen te 
staan tot de belangen van het klein- en middenbedrijf, dat slechts in 
een enkele branche tot redelijke bedrijfsresultaten bleef komen. 
Grote aantallen boeren en middenstanders verdwenen dus en dat nog 
wel in een tijd, waarin er geen sprake was van een zware economische 
crisis, maar in een tijd wat werd genoemd economische hoog- 199 
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conjunctuur. En onder regeringen, waarin VVD en CHU, die zich nu 
als middenstandsverdedigers naar voren schuiven, vooraanstaande 
posten bezetten! 
De feitelijke inkomens van vrijwel alle geledingen van de boeren
bevolking dalen en zijn soms op een niveau gekomen tot beneden 
het minimumloon bij een veel langere werkweek. Het is dan ook 
alleszins begrijpelijk, dat de opgekropte verontwaardiging tot 
uitbarsting is gekomen en in massale demonstraties eisen werden 
gesteld. 
Er werd gegrepen naar een wapen, dat de arbeidersbeweging reeds 
langer kent - de vorming van actiecomités, die met succes richting 
aan de actie geven en mobiliserend werkten. De boeren moeten daar
voor niet worden aangevallen, zoals een Groenevelt en PvdA-leiders 
doen, maar ze moeten juist worden gesteund en gestimuleerd. 
Her is immers van positieve betekenis, wanneer deze bevolkings
groepen zich de waardevolle strijdervaringen van de arbeiders
beweging gaan eigen maken en gaan overnemen. Dat was enkele 
jaren geleden het geval met de beweging van de studenten en het is 
zonder twijfel van invloed geweest, dat zich onder de jonge agrarische 
bevolking studenten bevinden, die in hun studietijd hebben geleerd, 
wat zij nu aan het toepassen zijn. 
De houding van de Partij van de Arbeid wordt gekenmerkt door 
tweeslachtigheid en zij valt - al zijn de uitingen verschillend - in 
dat opzicht eigenlijk in één lijn met die van de VVD, de CHU of de 
KVP. 
In Keerpunt, het program van PvdA, PPR en D'66, werden enkele 
obligate opmerkingen over landbouw, middenstand en kleinbedrijf 
gemaakt, maar toen verleden jaar bij de eerste begrotingsbehandeling 
van het nieuwe kabinet-Den Uyl het iets van de magere beloften waar 
zou kunnen maken, liet het deze sectoren in de kou staan. 
VVD, C:HU en Boerenpartij grepen dit aan om veel kabaal te maken 
en Den Uyl zo in een hoek te drijven, dat daarover een zekere onrust 
merkbaar werd binnen de Partij van de Arbeid. 
In een artikel in Socialisme en Democratie (februari 1974) ging 
fractievoorzitter Van Thijn dan ook op het probleem van de midden
klassen in en schreef onder meer: 'Vele kleine zelfstandigen verkeren 
in een meer proletarische situatie dan de gemiddelde werknemer. 
Nieuwe scheidslijnen tekenen zich af, dwars door het oude klasse
model heen. Inkomensherverdeling en sociale zekerheid zijn geen 
beleidsdoeleinden die zich exclusief richten op de werknemers, maar 
raken ook de belangen van tal van kleine middenstanders en boeren. 
Het zou echter onjuist zijn de nieuwe scheidslijnen uitsluitend te 
markeren op grond van een materiële belangenstrijd. Tenminste zo 
belangrijk zijn de immateriële tegenstellingen_ in onze samenleving, 
een tweede verschil met de oude klassenstrijd. Zowel het overgrote 
deel van de werknemers als tal van kleine zelfstandigen ervaren in 
toenemende mate hun machteloosheid tegenover het door grote 
machtsconcentraties beheerste economische proces.' 
Het komt erop neer, dat Van Thijn enerzijds wel tot de erkenning 
moet komen, dat de kleine zelfstandigen economisch onder een 
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'veranderingen' in de klassenstrijd - een even misplaatste machte
loosheid predikt. 
In hetzelfde artikel noemt hij bovendien 'de neiging tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid bij middenstandsorganisaties', zoals die toen 
bestond, verwerpelijk. 
Van Thijn gaat, evenals A. Groenevelt, maar trouwens ook, evenals de 
rechtse partijen, voorbij aan de oorzaken, die aan de verslechterende 
positie van de middenklassen ten grondslag liggen: het opdringen 
van de concerns in dat verband en de door de EEG-organen ge
clirteerde politiek. 
Wat dat betreft kan worden geconstateerd, dat de CPN de enige 
partij is in ons land, die de vinger legt op de wonde plek. 
In het vcrkiezings- en aktieprogram voor 1972 van de CPN was ruime 
aandacht voor de problemen van de middenstand en het is goed deze 
eisen nog eens op te sommen: Onmiddellijke stopzetting van ge
dwongen liquidatie van landbouwondernemingen - Geen uitvoering 
van EEG-voorschriften, die in strijd zijn met de Nederlandse be
langen Maatregelen voor bestaanszekerheid in akkerbouw, 
veeteelt, tuinbouw, fruitteelt en visserij -· Afwijzing van het 
Mansholtplan voor land- en tuinbouw - Steun aan het midden- en 
kleinbcdrijf door leningen tegen lage rente - Geen gedwongen 
sanering van het midden- en kleinbedrijf'. 
De communisten laten zich in de praktijk van de dagelijkse strijd en 
bij hun optreden in het parlement, staten en gemeenteraden door 
deze uitgangspunten leiden. 
De toenemende onstabiliteit van de kapitalistische maatschappij, de 
snelle wisselingen in de economische en politieke toestand, waarvan 
wij getuige zijn, vloeien voort uit de voortgaande en de zich ver
diepende crisis van het huidige stelsel. 
In de huidige tijd worden alle oude en nieuwe reformistische 
redeneringen nog sneller dan vroeger door de feiten gelogenstraft 
en blijkt linkse fraseologie machteloos. 
Er is voor de arbeiders geen enkele reden om zich door Groenevelt te 
laten afleiden van de problemen, waar het wezenlijk om gaat: ver
hoging van de lonen ten koste van de winsten van de grote concerns! 
Zowel arbeiders als middenklassen hebben trouwens belang bij een 
verhoging van de koopkracht. 
De arbeidersbeweging heeft de macht zich tegen de heerschappij van 
de concerns te verzetten en op te treden in het belang van de Neder
landse zelfstandigheid; zij kan maatregelen op nationaal vlak 
afdwingen en staat des te sterker, naarmate zij erin slaagt de breedst 
mogelijke lagen van ons volk om zich te verenigen. 

]. MORRIEN 
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De aanslag op de grondwet 
In het vorige nummer van Politiek en Cultuur, waarin ook een 
resolutie van het Partijbestuur van de CPN stond afgedrukt die mede 
deze materie behandelde, hebben wij over een aantal aspecten van de 
'regeringsnota inzake het grondwetsherzieningsbeleid' gesproken. 
Speciale aandacht werd daarbij geschonken aan twee hoofdelementen 
van de nota, de invoering van een districtenstelsel en de rechtstreekse 
verkiezing van een kabinetsformateur. 
We hebben er in dat stuk op gewezen, dat het districtenstelsel de 
instemming van een meerderheid van de confessionele partijen lijkt 
te hebben, maar dat dit wat de gekozen kabinetsformateur betreft 
meer dan twijfelachtig is. De kans orp daarvoor in rweede lezing een 
twee-derden meerderheid van beide Kamers mee te krijgen, lijkt in 
elk geval aanmerkelijk geringer dan die voor de invoering van een 
districtenstelsel. 
Hierbij zij opgemerkt, dat blijkens haar advies ook een grote 
meerderheid van de Raad van State geen brood ziet in die gekozen 
kabinetsinformateur. 
Men denke echter niet dat deze kwestie daarmee al bij voorbaat van 
de baan is. Want Rupp~rts Raad doet, terwijl ze zich afwijzend 
opstelt, terzelfdertijd een suggesti.e waarmee de zaak gered zou 
kunnen worden. Ze oppert de mogelijkheid dat in de grondwet de 
vraag of een kabinetsformateur zal worden gekozen, overgelaten zal 
worden aan de gewone wetgever, die dat via de kieswet kan regelen. 
Via deze suggestie lijkt een gevaarlijk compromis in de maak te zijn. 
PvdA-leiders willen de gekozen formateur in combinatie met een 
districtenstelsel, om zodoende aan een twee-partijen-stelsel te kunnen 
komen. Confessionele leiders willen een districtenstelsel om de eigen 
teruggang door zeteldiefstal bij anderen te kunnen tegenhouden en 
om hun machtspositie tegenover de PvdA in volle glorie te kunnen 
herstellen; maar ze schrikken terug voor de gekozen formateur, 
omdat ze die juist zien als een aantasting van die positie. 
Het sluwe advies van Ruppert, Burger c.s. in de Raad van ~tate zou 
onder die omstandigheden zeer wel van beide kanten kunnen worden 
aangegrepen om te pogen toch de hoofdzaak, een vervalsing van de 
samenstelling van het parlement, te bereiken. 
Men moet ervan uitgaan, dat voor dat doel een enorm gekuip, 
gepaard gaand met ingewikkeld rekenwerk, gaande is. 
Zo is het niet voor niets dat D' 66, al heeft het zijn eigen verdwijning 
geconstateerd en al verkoopt het de koffie-automaat en vervangt het 
het partijbureau door een antwoord-apparaat, toch in het parlement 
blijft zitten op de zes zetels waar het over beschikt. De officiële 
redenering is, dat prijsgeven daarvan de regering in gevaar zou 
brengen. Een feitelijke reden is zonder rwijfel, dat de club die bij 
zijn geboorte het door de regering in haar nota voorgestelde systeem 
verkondigde, dit in zijn doodsstuip nog wil helpen bekrachtigen. 

Inmiddels echter zit aan deze machtsgreep, die een vervalsing van het 
kiesstelsel en dus van de samenstelling der vertegenwoordigende 
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voor de complotteurs. Eén daarvan is de Eerste Kamer. 
Zeker, bij een een grondwetswijziging zoals voorzien, heeft men nog 
tot de laatse afronding rekening te houden met de Eerste Kamer 
zoals ze thans is en met de rechten die ze grondwettelijk bezit, maar 
men wil duidelijk af van deze lastige situatie. Daarom wordt 
voorgesteld, dat in het vervolg de Eerste Kamer niet meer bij de 
tweede lezing van een grondwetsherziening zal worden betrokken. 
Opmerkelijk is, dat een motief voor deze zeer diepe ingreep niet 
wordt gegeven. Men wil van de twee-derden-toestemming van de 
Eerste Kamer af, en daarmee basta. 
In dit verband is het nuttig, iets meer te zeggen over die Eerste 
Kamer. 
Het is een bijzonder lichaam. Destijds, in 1848, werd haar de 
duidelijke bedoeling meegegeven, een rem te vormen op eventuele 
drieste besluitvorming door de Tweede Kamer. Besloten werd, haar te 
doen verkiezen door provincieraden, die in die tijd van de 
opkomende liberale bourgeoisie nog een uiterst behoudend karakter 
hadden en waarin adel en landeigenaren een grote rol speelden. 
Vanouds bestond er daarom bij de arbeidersklasse een extra grote 
weerzin tegen deze Eerste Kamer, waarin dubbele namen voor
kwamen als kikkers in een boeresloot. 
Het du urcle ook tot zeer lang nadat vertegenwoordigers van de 
arbeidersbeweging tot de Tweede Kamer waren doorgedrongen, eer 
dit eveneens in de Eerste Kamer het geval was. 
Die gevoelens van vijandigheid hebben lange tijd voortgeduurd, tot 
na de tweede wereldoorlog toe. Langzamerhand zijn ze echter 
afgenomen, hoewel de laatste jaren juist de leiding van de PvdA haar 
uiterste best heeft gedaan, de oude weerstand nieuw leven in te 
blazen. 
Vanwaar deze verandering? 
De samenstelling der Eerste Kamer spee1t daarbij een rol. In de 
na-oorlogse periode van directe, slaafse onderdanigheid van Neder
land aan de Amerikaanse politiek van wereldheerschappij, was de 
Tweede Kamer in grote meerderheid een in het lid geranseld gezel
schap, waarin een dissident woord tegenover de Amerikaanse meesters 
erger was dan thans een schuttingwoord van Vredeling. Tweede 
Kamerleden van de beurtelings regerende partijen leken welhaast een 
soort eed op de Amerikaanse baas te hebben afgelegd, voordat ze op 
de lijst waren geplaatst. 
Op zichzelf gaf de Eerste Kamer gaan afwijkend politiek beeld, haar 
samenstelling was wel verschillend. Gekozen werden mensen die ook 
andere bezigheden hadden en die, via welke omwegen dan ook, soms 
dichter bij normale overwegingen stonden dan de aan de politieke 
bloedproef onderworpen meerderheid van de Tweede Kamer. 
Op den duur kwam dit vcrschil ook in benadering van wereld
problemen tot uitdrukking, en wel met name rond het Nieuw 
Guinca-conflict. Luns voerde een politiek die naar oorlog moest 
leiden, daarbij als wapen gebruikend de - al dan niet inderdaad ver
kregen ·- toezegging van Foster Dulles, dat Amerika Nederland zou 
steunen. Hij had daarbij de meerderheid van de Tweede Kamer 
achter zich. In feite stond de CPN daar aanvankelijk alleen in haar 203 
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verzet tegen Luns' oorlogspolitiek. 
Een breder parlementair verzet tegen dit funeste beleid ontstond 
echter in de Eerste Kamer en het zou diep doorwerken. 
Bij latere gelegenheden heeft de Eerste Kamer deze corrigerende 
werkzaamheid ook op ander terrein uitgeoefend. 
Verschillende malen heeft ze, terecht, wetten niet doorgelaten die al 
door de Tweede Kamer waren aangenomen; het bekendste voorbeeld is 
dat van de huurbelasting. De senaat vond dat ontwerp zo slecht, dat 
ze de bewindsman adviseerde het stuk maar terug te nemen, voordat 
het door haar met overgrote meerderheid zou worden verworpen. De 
minister kon niet anders doen dan hieraan gehoor te geven. 
Een ander bekend voorbeeld van het nuttige optreden der Eerste 
Kamer was de behandeling van de beruchte wet op de collegegelden 
van De Bra uw. Slechts door het dreigement van een kabinetscrisis 
(die twee weken later toch kwam) kon de regering een afkerige Eerste 
Kamer-meerderheid tot een minderheid ombuigen. Later bleek 
hoeveel beter de dames en heren 'aan de overzijde' de situatie 
hadden gepeild dan de gedweeë Tweede Kamer-meerderheid. 
Over het algemeen kan niet worden gezegd, dat de Eerste Kamer een 
grote rol speelt in ons staatkundig bestel. Maar bij gelegenheden als 
de hierboven genoemde is toch wel gebleken, dat ze soms een 
nuttige functie kan vervullen. 

Vreemde constructie 

Het is juist tijdens deze ontwikkeling, dat de campagne van PvdA
leiders tegen de Eerste Kamer is toegenomen en dat de leuze van 
verdwijning daarvan is gesteld. En de enige reden die daarvoor aan te 
wijzen valt, is dan ook dat bij pogingen om de grondwet en de 
kieswet te hervormen, die Eerste Kamer wel eens een lastige hindernis 
zou kunnen blijken. Vandaar het voorstel, de twee-derden-behande
ling in de Eerste Kamer te laten vervallen. Vandaar verder de 
wonderlijke constructie, dat de Eerste Kamer zich niet meer met de 
begrotingswetten zou dienen bezig te houden. 
Vandaar tenslotte het zonderlinge bedenksel, ook in de nota opge
nomen, dat geen vertrouwenscrisis zou mogen ontstaan tussen 
regering en Eerste Kamer, maar dat die alleen in de relatie met de 
Tweede Kamer zal mogen voorkomen. 
Er is tussen die twee laatste voorstellen - geen begratingsrecht meer 
voor de Eerste Kamer en geen crisis-mogelijkheid meer in de Eerste 
Kamer, verband. 
Regeringscrises komen meestal, àls ze al het gevolg zijn van een 
botsing tussen regering en parlement, voort uit meningsverschillen· 
over de begroting - tenminste, wat de vorm betreft. Dat was het 
geval in de nacht van Schmelzer, en ook bij de tussentijdse crisis in 
het kabinet-De Quay. Andere regeringscrises in de laatste jaren 
ontstonden binnen het kabinet: Het kabinet-Marijnen zowel als dat 
van Biesheuvel gingen aan een strijd b i n n e n de regering ten 
onder. 
De regering nu wenst klaarblijkelijk niet, dat de mogelijkheid van 
zo'n begratingscrisis in de Eerste Kamer ook maar de geringste kans 
krijgt. Daarom stelt ze liever voor, de hele begrotingsbehandeling in 
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de Eerste Kamer te laten vervallen en wil ze voor alle zekerheid vast
leggen, dat een crisis nooit in de Eerste Kamer kàn ontstaan. 
Ze kweekt daarmee echter wel een zonderlinge situatie. 
Een groot deel van de 'normale' wetten die het parlement aanneemt, 
hangt samen met begrotingswetten. Alles wat geld kost dan wel 
opbrengt, komt eens in begrotingswetten bij het parlement, waarna 
het in bijzondere wetten wordt geconcretiseerd - of omgekeerd. Zou 
de Eerste Kamer over die begrotingswetten niets mogen zeggen, dan 
loopt een regering het risico dat ze juist bij de toepassingswetten, die 
wel in de Eerste Kamer komen, haar neus stoot. En dan is het maar 
net de kwestie, w i e de vertrouwenskwestie stelt, de regering 
(minister) of de Eerste Kamer. 
Het voorbeeld van de collegegelden-wet spreekt daarbij boekdelen. 
De wet dreigde verworpen te worden in de Eerste Kamer. Dat zou 
geen kabinets-gevolgen gehad hoeven te hebben, indien De Brauw 
dat op dezelfde wijze zou hebben geaccepteerd als destijds Beernink 
de (terechte) verwerping van de wet op de pensioenen van politieke 
ambtsdragers had aanvaard. Maar De Brauw reageerde anders. Hij 
moest en hij zou de duizend-gulden-wet er door krijgen en toen die 
verworpen dreigde te worden, dreigde h ij met aftreden. 
D~~ wil zeggen, h ij schiep de mogelijkheid van een vertrouwens
cnsls. 
Men vraagt zich af, hoe in vredesnaam de regering een verhouding 
Eerste Kamer-kabinet ziet, waarin zo'n vertrouwenscrisis verboden 
ZOU ZlJn. 

Eerste Kamer kiezen? 

Die vraag wordt des te klemmender, nu het kabinet-Den Uyl terzelf
dertijd voorstelt, de Eerste Kamer wat haar politieke gewicht betreft 
zwaarder te maken. Ze wil haar namelijk direct laten verkiezen. 
Die verkiezingen zouden, zo begrijpt men, ook plaats moeten vinden 
via het districtenstelsel. Eén ding is zeker, daarmee zou de Eerste 
Kamer inderdaad een wangedrocht worden. 
In ons vorige artikel lieten we zien dat een partl) m een door Den 
Uyl beoogd district 7 tot 9% der kiezers achter zich dient te hebben, 
wil zij daar voor een zetel in aanmerking komen. De Eerste Kamer is 
echter half zo groot als de Tweede, voor haar zou een afvaardiging 
van gemiddeld 5 leden per district gaan gelden. Voor deelname aan 
die Kamer zou dus maar liefst 15 tot 20% der stemmen in een 
district de norm zijn. Dat daarbij vergeleken het huidige systeem van 
verkiezing door de Provinciale Staten een juweel van democratie is, 
zal wel geen betoog behoeven. 
Overigens zegt de regering niet met zoveel woorden dat zij bij de 
Eerste Kamer het kiessysteem van de districten wil invoeren. Ze deelt 
slechts mede, dat ze de verkiezingen voor Eerste en Tweede Kamer 
tegelijk wil houden. Het districtenstelsel als zodanig behandelt zij 
alleen in verband met de Tweede Kamer. 
Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de uitbroeders van het nieuwe 
stelsel hun aanval op het kiesrecht halverwege zouden willen stoppen 
en voor de Eerste Kamer een stelsel van normale evenredigheid zouden 
willen handhaven. De schaamteloze vervalsing van het districten- 205 
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systeem zou dan wel bijzonder duidelijk worden aangetoond. 
Tenslotte zit er aan een directe verkiezing van de Eerste Kamer nog 
een element vast, dat niet gebagatelliseerd moet worden. Inderdaad 
zijn, als tenminste een normaal kiesstelsel bestaat, directe ver
kiezingen beter dan het huidige, getrapte systeem, dat noodt tot 
ingewikkelde rekenpartijen en het zoeken van tijdelijke combinaties 
om te halen wat er te halen valt. Maar een reëel gevaar is, dat op den 
duur zoveel verkiezingen worden gehouden, dat de bevolking er de 
schouders voor gaat ophalen. 
I 

Niet dat de verkiezing van de Eerste Kamer daarbij nu net te veel zal 
worden. Maar het teveel kan wel ontstaan als ook nog andere plannen 
worden gerealiseerd. 
Men denke daarbij even aan wat gebeurt in Rotterdam en omgeving. 
Deze Rijnmonders hebben een verkiezing meer dan de rest van 
Nederland, doordat ze de zgn. Rijnmondraad kiezen. Rotterdammers 
zelf worden dan bovendien nog uitgenodigd, eens in de vier jaar deel 
te nemen aan verkiezingen voor een reeks deelgemeenteraden. Al met 
al moeten deze staatsburgers nu reeds in vier jaar vijfmaal een stem
oproep in ontvangst nemen - en het resultaat daarvan is in het 
opkomstpercentage van sommige verkiezingen nu reeds duidelijk 
terug te vinden. 
Komt daar dan ook nog eens een directe verkiezing van de Eerste 
Kamer bij, dan zullen velen het gevoel krijgen dat ze in het ootje 
worden genomen. 

Dat geldt niet slechts voor Rotterdammers. Want zulke gewesten als 
Rijnmond wil de regering nu overal grondwettelijk mogelijk maken. 
Ze wil zelfs nog een stapje verder gaan in de grondwet. In haar nota 
wordt voorgesteld de mogelijkheid te scheppen, dat zulke gewesten 
bestaande provincies en gemeentes geheel zullen gaan vervangen. 

Gewesten 

De wijze waarop ons land bestuurlijk is ingedeeld, maakt al jaren 
onderwerp van discussie uit. De provincies zijn eerbiedwaardige oude 
instellingen, als administratieve lichamen stammen ze af van eertijds 
zelfstandige eenheden. De gemeentes zijn in oorsprong nog ouder. 
Men realiseert het zich als men kennis neemt van de eeuwfeesten die 
dan hier, dan daar plaatsvinden. 
Soms roept de bestuursindeling, die voortvloeit uit deze hoge ouder
dom, problemen op met betrekking tot de ontwikkeling van 
vandaag. Vooral de groei van gigantische kapitaal-ondernemingen 
komt in botsing met oude lokale en provinciale grenzen. Het 
duidelijkste voorbeeld is weer de Rijnmond, waar de reusachtige 
havenuitbreidingen en de aanleg van enorme industriële complexen, 
onder meer de olieraffinaderijen, hinder ondervonden van de 
bestaande gemeentelijke indeling. De Raad voor dat gebied moest 
dat opvangen. Ze heeft voor de bevolking niets opgeleverd, wel 
echter een enorme bureaucratie geschapen waarbinnen het voor de 
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De Communistische Partij staat met grote argwaan tegenover zulke 
gewestvormingsplannen. Zoveel is wel duidelijk, het is niet voor de 
behoeften der bevolking dat ze worden opgesteld. Wel echter dreigen 
er die organen waarin de stem van de bevolking soms nog kan door
dringen, de gemeenteraden, door te worden ontmanteld en buiten 
werking gesteld. 
Men spreekt vaak, als zulke zaken als gewesten aan de orde komen, 
van een 'objectieve noodzaak'. 
Maar in een maatschappij die overheerst wordt door de genadeloze 
politiek van de monopolies werken zulke 'objectieve noodzaken' niet, 
werkt voornamelijk het miljarden-belang, dat anti-democratisch is. 
Dat moet ook het uitgangspunt zijn bij de beoordeling van regerings
voorstellen als het onderhavige. 

Overigens gaat het bij deze gewestvorming ook nog om een heel 
praktische zaak, al wordt die dan zorgvuldig in alle overwegingen ver
zwegen. Dat is de samenhang met het gedroomde districtenstelsel. 
Als men op dit ogenblik districten gaat instellen, krijgen die een vol
strekt kunstmatig en willekeurig karakter. In eerder gepubliceerde 
plannen worden bijvoorbeeld, om het land in enigermate gelijke 
portit.:s in te delen, hele streken doormidden gezaagd. De voorstel
ling, dat gekozenen 'districtsvertegenwoordigers' zouden zijn, krijgt 
daardoor een volstrekt ridicuul karakter. 
De gewesten nu moeten blijkbaar dienen als de toekomstige kies
districten, zoals dat in Engeland de counties, in Frankrijk de 
arrondissementen en in Amerika en Duitsland respectievelijk de 
'states' en 'Linder' zijn. In die conceptie gaat het ook niet meer om 
ongeveer 15 districten, zoals nu wordt voorgesteld, maar zal het gaan 
om vele tientallen - waarin het aantal verkozenen kleiner en dus het 
benodigde stemmenpercentage hoger zal worden. 
De gewestvorming is dan niet alleen een tegemoetkoming aan grote 
kapitaalbelangen, het is tevens een poging om een aangetast kies
stelsel te onderheien. 

Varia 

In de nota ter herziening van de grondwet komt nog een reeks 
punten voor, die echter vooralsnog van minder belang lijken. 
Er worden suggesties gedaan om de 'openheid van bestuur' vast te 
leggen; maar in hoeverre dat meer dan een frase zou kunnen zijn, is 
onduidelijk. Zo lijkt het voornemen te bestaan om te komen tot een 
grondwettelijke verplichting dat in .het algemeen adviezen, die tot 
bepaalde politieke voorstellen leiden, openbaar zullen worden 
gemaakt. Bedenkt men echter dat dit een eis is, die reeds vele jaren 
geleden door de kroondrager aller reactionairen, Romme, gesteld 
werd, dan kan men raden wat zulke constitutionele exclamaties waard 
zullen zijn. 
In de nota worden ook bepaalde denkbeelden afgewezen, zoals onder 
meer het houden van referenda. Na de wijze waarop in Hitiers Derde 
Rijk het referendum als politiek zwendelmiddel is gehanteerd, en na 
de politieke goocheltoeren die er in het Gaullistische Frankrijk mee 
zijn uitgehaald, zal er in Nederland ook vrijwel niemand zijn, die 207 
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nog in ernst de invoering van dit systeem van 'volksraadpleging' zou 
wensen te verdedigen. 
Een punt waar de voorstellers van de grondwetswijziging een opening 
wensen te maken, is dat van de verkiezing van burgemeesters en 
provincie-commissarissen. 
Tot nu toe worden zulke hoogwaardigheidsbekleders door de regering 
benoemd. Vooral de burgemeestersposten vormen een voorwerp van 
levendige politieke handel, die door geen conjunctuur wordt be
invloed. De begeerte naar dit soort posten is onlangs nog eens aardig 
geïllustreerd toen Het Vrije Volk een brief van PPR-Kamerlid Jurgens 
publiceerde, waarin hij de mogelijke bezetting van een reeks burge
meestersposten besprak (plus een commissarispost voor zichzelf). 
Verkiezing van burgemeesters - een oude communistische eis - is 
langzamerhand een onontkoombare noodzaak geworden - waarbij 
het dan gaat om verkiezing van de burgemeester door de gemeente
raad uit haar midden. De regering zegt niet, zo'n verkiezing te 
wensen. Ze wil alleen het voorschrift dat de regering de burge
meesters benoemt, uit de grondwet halen, om de zaak verder over te 
laten aan de gewone wet. Het is een halfslachtig standpunt, maar het 
opent tenminste de mogelijkheid dat te zijner tijd aan de bestaande 
archaïsche toestand een eind zal komen. 
Een ander voorstel in de nota is, dat in de grondwet zogenaamde 
sociale grondrechten zullen worden opgenomen. Dat zijn eigenlijk 
grondrechten, die het recht op werk, gezondheidszorg, milieu
bescherming dienen te garanderen. 
Maar zover gaat de regering niet, wetende dat in een kapitalistische 
maatschappij zo'n garantie niet kan - en ook van de bezitters niet 
mag - worden gegeven. 
Vooralsnog zouden de 'grondrechten' waarschijnlijk neerkomen op de 
verklaring, dat genoemde punten 'een voortdurende zorg van de 
regering zullen uitmaken' of iets dergelijks. 
De regering is erg vaag op dit punt - hetgeen geen wonder is, 
aangezien het een terrein betreft waar de miljardairs loerend toezien. 
Nadere bespreking van punten als dit kan eerst werkelijk plaats
vinden, als men enig idee heeft over de voornemens die er bestaan. 
Ondertussen is de eis van gegarandeerd werk op dit ogenblik minder 
een zaak van de constitutie dan wel van de praktische strijd. Van een 
kabinet dat speelt met de gedachte om op dit punt grondrechten te 
formuleren, mag in de eerste plaats gevraagd worden dat alles op 
alks wordt gezet om de werkelijk bestaande werkloosheid te 
bestrijden. 

levenszaak 

De laatste door ons genoemde punten behoren tot de randversiering 
van de regeringsnota. Voorlopig lijken ze geen andere bedoeling te 
hebben dan de poging tot kieswetverkrachting, het voornaamste 
element in het gepresenteerde stuk, een beetje te verfraaien met wel
luidende en niet veel om hakken hebbende beloftes op onder-
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meesters en zulke democratisch aandoende zaken, moet een rook
scherm vormen voor de werkelijkheid, die ondemocratisch is. 
En daarmee zijn wij weer bij ons uitgangspunt, het punt ook dat in 
de standpuntbepaling van het partijbestuur der CPN zo nadrukkelijk 
naar voren komt. Waar we NU mee te maken hebben is de wens, om 
op korte termijn de weg voor een autoritaire wijze van regeren open 
te breken. 
Die wens houdt verband met het geheel van de politieke en 
economische ontwikkelingen van de laatste tijd. 
Binnen het kapitalistische systeem ontstaan spanningen en strijd
vragen, die de kiem in zich dragen van reusachtige conflicten, ook 
gewapende. 
De achtergrond van deze conflicten is een economische ontwikkeling 
die steeds meer van crisis zwanger lijkt te gaan. De inflatie neemt 
toe, sommige landen raken in een bankroetsituatie, werkloosheid 
groeit overal snel, handelsbelemmeringen worden opgetrokken. Ver
enigd is het kapitaal slechts in zijn pogingen, al deze ontwikkelingen 
te laten betalen door de werkersmassa's in eigen land en elders. 
In dat kader passen de aanvallen op de democratische rechten van de 
massa's, de rechten die ze hebben om zich tegen plundering en 
onderdrukking te verzetten. 
Typerend voor wat in leidende bourgeois-kringen leeft is een be
schouwing, die de Amerikaanse journalist Reston onlangs gaf over 
Engeland. Hij beschreef de ernstige economische situatie van het 
land: hoge inflatiegraad, snelle groei van de werkloosheid, een uiterst 
slechte betalingsbalans - en rapporteerde, dat in de Britse heersende 
kringen in alle ernst de vraag werd gesteld, 'of de situatie binnen de 
bestaande democratische regels nog wel op te lossen was'. 
In dat verband signaleerde hij ook de oprichting van knokgroepen, 
die 'politieke en industriële chaos' wilden voorkomen ... 
Het is voor ons niet nieuw, helaas. 
De machtigingswet is geen knokploeg-methode, het is wel een grove 
aantasting van democratische arbeidersrechten, met het doel de 
winsten van grote ondernemingen veilig te stellen. De kieswet
veranderingen die de regering wenst, gaan nog verder. Ze zouden 
voor lange duur de rechten van een arbeiderspartij als de 
Communistische moeten aantasten, teneinde daarmee de beslissende 
eenheids- en actiekracht in het land schade toe te brengen. 
Ze zouden de weg openen voor allerlei verdere knoeierijen aan wet, 
grondwet en vakbondsrechten. 
De strijd tegen zulke ontwikkelingen is geen abstract iets, noch kan 
ze worden uitgesteld. 
Ze is het levensbelang van ieder die democratie en vrede wil. 

M. BAKKER 
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Cyprus op de operatietafel 
van de NAVO 

Wederom is het oostelijk bekken van de Middellandse Zee getroffen 
door wapengeweld. Nog geen tien maanden geleden woedde er de 
oorlog tussen Israël, Egypte en Syrië, die duizenden slachtoffers eiste 
en die de volkeren van deze landen aan zware beproevingen bloot
stelde. De inkt van de wankele bestandsakkoorden was nauwelijks 
opgedroogd of in hetzelfde gebied tekende zich opnieuw de dreiging 
van wapengekletter af. 
In de driehoek Cyprus-Griekenland-Turkije kwamen in korte tijd 
heftige politieke conflicten tot ontwikkeling, die een nauwe onder
linge samenhang hadden. De door Griekse junta-generaals op rouw 
gezette staatsgreep tegen de Cyprische regering-Makarios was 
openlijke agressie tegen Cyprus; deze werd gevolgd door een Turkse 
invasie en spoedig daarna ontbrandde op Cyprus een hevige ge
wapende strijd, die het Cyprische volk onnoemelijk veel lijden 
bracht. 
De gebeurtenissen op en rondom Cyprus tonen aan, dat de 
Amerikaanse imperialisten maling hebben aan de onafhankelijkheid 
van andere staten, dat zij de kleinere staten in de wereld onder
dompelen in een oorlogstoestand als het in hun jacht naar wereld
heerschappij van pas komt. 
Want wie zou nog durven beweren, dat de oorlogstoestand rond 
Cyprus slechts toe te schrijven is aan scherpe verdeeldheid die er 
tussen Griekse en Turkse Cyprioten zou bestaan en waarover al 
decennia lang allerlei burgerlijke geschiedschrijvers ingewikkelde 
theorieën verkondigen I 
Niemand kan ontkennen, dat er op Cyprus wrijvingen tussen Grieks
Cyprische en Turks-Cyprische bevolkingsgroepen bestaan, maar de 
veronderstelling dat de Griekse agressie tegen Cyprus (en als gevolg 
daarvan ontketende bloedige strijd) door binnenlandse factoren is 
bepaald, moet worden verworpen. 
Juist aan Cyprus is te zien welke omvang de buitenlandse inmenging, 
voorop die van de Amerikanen, heeft aangenomen en tot welke 
lugubere praktijken in bepaalde situaties wordt overgegaan. 

Machtsstrijd in Washington· 

Een van de meest opvallende aspecten van de situatie, zoals die in dit 
deel van het Middellandse Zeegebied allengs groeide, is dat ze 
nagenoeg parallel liep aan de machtsstrijd in Washington. In juli 
brokkelde de regeermacht van Nixon steeds meer af toen de Water
gate-affaire naar een hoogtepunt werd opgeschroefd. In de Ameri
kaanse hoofdstad bevond Nixon zich in een vacuüm. 
Later werd bekend, dat minister van defensie, Schlesinger, het hele 
militaire machtsapparaat beheerste en Nixon - constitutioneel 
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niets meer te vertellen had. De vaststelling, dat. 'de Cyprus-crisis 
samenviel met de ernstigste binnenlandse crisis in de Verenigde 
Staten' I) heeft al aanleiding gegeven tot allerlei bespiegelingen, dat 
het Pentagon, het State Department (Kissingtr), de CIA en andere 
marhtsorganen een eigen macabere rol speelden in her Cyprus
conflin en de machtswisseling in het Witte Huis zich voltrok op een 
moment, dat dit conflict verder werd aangewakkerd. Gebleken is 
hijvoorbeeld, dar Kissingers ministerie en het Pentagon min of meer 
eigen 'lijnen' volgden. Dit werd heel oppervlakkig aangeraakt, 
wannen gesteld wordt: 'Terzake was de vraag, wie men zijn 
'svmparhie' moet geven, de Grieken, met wie Washington sinds de 
Truman-leer nauw vcrbonden is; de Turken - de positie der Turkse 
mindnheid op Cvprus moest volgens Amerika verbeterd worden -, 
of hu belang van de Turkse positie, strategisch gezien. Over de 
keme konden Pentagon (Schlesinger) en het State Department 
(Kissinger) het niet eens worden.' 2) 
Los van de vraag in welke richtingen de apparaten van Schlesinger en 
Kissingcr werkten (en op dit moment nóg opereren'), het is over
duidelijk dat voor beiden het op de mestvaalt gooien van Cyprus als 
zelfstandige staat geen probleem was. 
/,J er ooit sprake is geweest van deze of gene 'keuze', dan altijd 
tegen de achtergrond van militair-strategische, politieke, economisch
militaire en meer van dit soort overwegingen, die bepalend zijn voor 
her drijven der Amerikaanse imperialisten om andere statën en 
volkeren te overheersen en aan hûn belangen ondergeschikt te maken. 

Strategische ligging 

Vanaf den beginne is een onafhankelijk Cyprus de Amerikaanse 
imperialisren een doorn in het oog geweest. 
Zoals trouwens de hele wordingsgeschiedenis van de staat Cyprus tal 
1·an feit en levert, waaruit op te maken is hoezeer de strijd van het 
Cvprischc volk voor onafl1ankelijkheid door de imperialisten (Britten 
(·n ;\ mcrikanen) stelselmatig is tegengewerkt. 
lij hebhen zich altijd als roofdieren gedragen en de nationale 
heLmgen van het volk van Cyprus vertrapt. 
!let lot van Cyprus en haar bevolking (of beter: het noodlot) is, dat 
het eiland op een uiterst strategische plaats in de Middellandse Zee 
ligt: dichthij het Isradisch-Arabische conflictgebied, niet ver van de 
eindpunten van de grote oliepijpleidingen die over het Arabisch 
o.thtereiland lopen, eigendommen van Rockdeliers Standarel Oil en 
de andere Amerikaanse oliemagnaten. 
/\!en herinnert zich nog hoc in 1'.!58 Amerikaanse troepen op de kust 
van Libanon landden; deze Amerikaanse interventie moest er mede 
toe dienen regcringen en volken in dit gebied schrik aan te jagen en 
de oliestromen veilig te stellen. 
Cvprus ligt bovendien gunstig ten opzichte van het Suez-kanaal, aan 
de hevaarbaarmaking waarvan nu koortsachtig gewerkt wordt. Ook 
Amerikaans militair personeel is daartoe ingeschakeld. Achter de rug 
van de regering van Cyprus om werd op de Britse militaire basis 211 



~------------------------···j 

Dhekclia (op de zuidkant van Cyprus) het Amerikaanse militaire 
Suez-personeel ondergebracht. 
Op Cyprus is bovendien met steun van de Britten een Amerikaans 
radarstation gebouwd. Dit station wordt gebruikt voor het opvangen 
van de code-seinen van de spionagesatellieten, die in Amerika 
worden gelanceerd en ook het hele Midden-Oosten bestrijken. 
Toen Griekenland en Turkije aan het begin van de vijftiger jaren deel 
gingen uitmaken van de (door de Amerikanen overheerste) NAVO 
werden de pogingen om ook Cyprus in te passen in de militair
strategische NAVO-plannen geenszins verminderd, integendeel. Het 
'niet tot zinken te brengen vliegdekschip' Cyprus, zoals het eiland 
door NA VO-gencra,tls wordt genoemd, zou een belangrijke rol 
moeten spelen in het Middellandse Zeegebied. In het bijzonder in 
het oostelijk deel, waar Griekenland en Turkije de vaarwegen 
(Bosporus, Straat der Dardanellen) tussen Middellandse Zee en de 
Zwarre Zee omklemmen. Voor de militaristen van de NAVO, die 
hun eigen agressiviteit maskeren door over de 'militaire dreiging' van 
de Sowjet-Unie te raaskallen, blijft het een steen des aanstoots dat de 
Sowjet-Unie via de Bosporus toegang heeft tot de Middellandse Zee. 

Truman-doctrine 

Cyprus heeft een vrij langdurige periode Britse voogdij gek::nd. In 
1878 kregen de Britten Cyprus onder beheer, gedurende de Eerste 
Wereldoorlog werd Cyprus volledig geannexeerd en in 192 5 tot Britse 
kroonkolonie verklaard. Na de Tweede Wereldoorlog begon de Britse 
terugtocht uit het toenmalige Palestina en het leek er op, dat 
Engeland Cyprus als centrale basis van de Britse militaire 'bewaking' 
in het oostelijk deel van de Middellandse Zee wilden gaan 
uitbouwen. Cyprus kreeg toen voor het eerst internationale bekend
heid, omdat de Britten op het eiland interneringskampen bouwden 
en in de jaren 1946 tot begin 1949 gebruikten om er joodse mensen 
in op te sluiten, die door Britse marineschepen op zee waren aan
gehouden omdat zij zich op 'illegale' wijze in Palestina -wilden 
vestigen. Doch ook Engeland moest zich uiteindelijk neerleggen bij 
de erkenning van de staat Israël. 
In diezelfde periode tekenden zich de contouren af van de Truman
leer, die voor wat betreft Griekenland en Turkije neerkwam op uit
gebreide economische en militaire steun en meer in het algemeen op 
het overnemen van Engelands 'verplichtingen' in dit deel van de 
wereld. Dat wil zeggen het steunen, zo nodig het aan de macht 
brengen, van pro-Amerikaanse regimes. De Amerikaanse penetratie 
in de landen van het Midden-Oosten breidde zich steeds meer uit; 
dit ging ten koste van de Britse koloniale machtsposities in een reeks 
van landen. 
Terwijl deze afbrokkeling van de Britse posities zich doorzette, werd 
in de Londense regeringsbureaus kennelijk toch nog gedacht aan het 
behoud van de Britse stellingen met name op Gibraltar (de westelijke 
toegang tot de Middellandse Zee), Malta . . . en Cyprus. 
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bezetting baanbrak, voor het eerst aan de orde in de algemene ver
gadering van de Verenigde Naties. Het was de Britse onderminister 
voor koloniale zaken, Hopkinson, die toen - doelend op Cyprus -
verklaarde, dat 'bepaalde gebieden in de Commonwealth nooit 
volledig onafhankelijk' konden worden. Een van de leiders van de 
Britse Conservatieve Partij (vele jaren minister en premier), Sir 
Anthony Eden, omschreef de Britse houding ten opzichte van Cyprus 
zelfs als volgt: 'Geografisch en taktisch gezien hebben de Turken de 
meeste rechten op Cyprus; naar ras en taal de Grieken; strategisch de 
Engelsen, zolang hun industriële leven afhangt van de Perzische 
Golf.' 
Cyprus moest als kolonie behouden blijven ... 
Op Cyprus laaide de strijd tegen de Britse overheersing fel op. Daarin 
speelde de Eoka - met Grivas en Makarios als de belangrijkste 
leiders - een grote rol. 
Achter de schermen zette de Britse diplomatie alle zeilen bij. 
Vanuit Athene werd in die tijd steun verleend door de toenmalige 
regering-Papagos aan de enosis-gedachte (enosis = aansluiting bij 
Griekenland), die door sommige topfiguren van de Eoka werd ge
propageerd. De Britse diplomatie dacht toen, dat 'het sluimerende 
Turkse element op Cyprus van nut zou kunnen zijn bij de bestrijding 
van de Griekse aanspraken' 3) en begon de Turkse regering te be
werken. De Turkse leiders 'stapten erin en zagen hier een kans de 
aandacht van het publiek van een .aantal brandende binnenlandse 
kwesties af te leiden'. 
Het is ondoenlijk om alle manipulaties en intriges de revue te laten 
passeren, maar het staat buiten kijf dat het koloniale Engeland de 
strijd op Cyprus, die gericht was op het zich bevrijden van de 
knellende Britse koloniale omarming, te vuur en te zwaard bestreed. 
Tussen de NAVO-bondgenoten Griekenland en Turkije tekenden 
zich in 1958 al de eerste spanningen af, over en weer werden 'aan
spraken' op Cyprus gemaakt. 

De verdragen van Zürich en Londen 

De Britse imperialisten hadden enkele jaren eerder (in 1956) een 
zware nederlaag in Egypte geleden, toen zij de nationalisatie van het 
Suez-kanaal met agressie beantwoordden. 
Zij waren nu genoodzaakt de republiek Cyprus als zelfstandige staat 
te erkennen en in de terugkeer van Makarios toe te stemmen. 
In Zürich en Londen kwam een vrij ingewikkeld pakket van ver
dragen tot stand die bedoeld waren om hun inmenging in de 
binnenlandse aangelegenheden van de Cyprische staat te continueren. 
Wat als de 'verdragen van Zürich en Londen' 4) de geschiedenis is 
ingegaan omvat door Engeland, Griekenland en Turkije aan Cyprus 
gegeven 'waarborgen voor de onafhankelijkheid en de territoriale 
onschendbaarheid van Cyprus, en voor de grondwet van de staat 
Cyprus'. Griekenland, Turkije en Cyprus sloten onderling voorts een 
militair bondgenootschap, op grond waarvan Cyprus over een eigen 
nationale garde kan beschikken en waarbij Griekenland en Turkije 
van hun kant militairen op het eiland mogen stationeren. Deze garde 
zou onder Grieks bevel komen te staan. 213 
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De Republiek Cyprus verplichtte zich niet deel te nemen aan enige 
politieke of economische unie met welk land dan ook. Omgekeerd 
verklaarden Cyprus, Griekenland en Turkije de 'integriteit van de 
onder Engelse souvereiniteit verblijvende gebieden' te erkennen. 
Deze en andere bepalingen waren opgenomen in het z.g. garantie
verdrag, terwijl een aparte overeenkomst aangaf dat Engeland over 
twee militaire bases - Akrotiri en Dhekelia - kon blijven be
schikken, alsmede over enige tientallen oefenterreinen ('zonder be
perking of tussenkomst te gebruiken'), die her en der over Cyprus 
verspreid liggen. Ook het vliegveld van Nicosia valt eronder. Voorts 
verkreeg Engeland voor zichzelf havenfaciliteiten in Famagusta en het 
recht van 'onbeperkt vliegen boven Cyprus'. 
Wat Cyprus zelf betreft werden er afspraken gemaakt inzake ver
tegenwoordigingen in de bestuursorganen (kabinet e.d.) van de zijde 
der Grieks-Cyprisch en Turks-Cyprische gemeenschappen op het 
eiland. 
Onder deze voorwaarden werd Cyprus in augustus 1960 een 
onafhankelijke staat, en trad het land toe tot de Verenigde Naties. 
Al spoedig zou blijken, dat de in de3c verdragen ingebouwde 
tijdbommen fatale gevolgen voor de Cyprische onafhankelijkheid 
zouden krijgen, omdat Griekenland en Turkije - al dan niet ge
souffleerd door deze of gene imperialistische grootmacht - zich recht
streeks konden blijven inmengen. 
Engeland van haar kant behield uitgebreide rechten, tot aan militaire 
steunpunten toe. Viel van die kant bescherming van de Cyprische 
natie te verwachten? 
Rondom de Kerstdagen van 1963 trad een eerste ernstige crisis rond
om Cyprus op, toen Makarios aankondigde de grondwet te willen 
amenderen om, naar hij zei, de regeerbaarheid van Cyprus te 
vergroten' . 
Turkije beriep zich op de verdragen van Londen en Zürich en de 
Turkse vloot verscheen voor de kusten van Cyprus. Makarios wendde 
zich tot de UNO en een jaar later werden er op het eiland 
UNO-troepen gestationeerd. 
Al in die dagen circuleerden er plannen om tot een 'NAVO
oplossing' te komen voor Cyprus. Er zou een 'gemengde NAVO
troepenmacht' op Cyprus moeten worden gelegerd om, naar het 
heette, de vechtenden te scheiden en Cyprus zou op die manier 
uitgebouwd kunnen worden tot een NAVO-basis. 
Dit patroon zou zich in latere jaren in allerlei varianten herhalen. 
Terwijl van buitenaf geschilpunten tussen Grieks en Turks sprekende 
Cyprioten vaak tot grote proporties werden aangeblazen kwamen ter
zelfdertijd altijd 'oplossingen' voor zulk soort situaties ter tafel. De 
hoofdzaak is altijd geweest: Cyprus verdelen, ook territoriaal, om 
zodoende het eiland als een 'drijvend vliegdekschip' in gebruik te 
nemen. 

Crisissfeer rondom Cyprus 

In 1964 was het de (Amerikaanse) bevelhebber van de NAVO
troepen in Europa, generaal Lemnitzer, die de crisissfeer rondom 
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De règering-Makarios weigerde namelijk enigerlei NAVO-' oplossing' 
te aanvaarden en onder die omstandigheden zou Lemnitzer geheime 
boodschappen aan Athene en Ankara hebben gestuurd met het 
voorstel, dat beide landen troepen aan land zouden brengen op 
Cyprus, gevolgd door 'scheiding' van beide legertjes door NAVO
troepen. Daardoor zou Makarios voor een voldongen feit worden ge
plaatst ... 
Moest dit betekenen 'Engeland eruit, de NAVO - dat wil zeggen 
Amerika - erin'? 
In 1964 dreigde een Grieks-Turkse oorlog om Cyprus. In Griekenland 
voltrok zich een voor de Amerikanen en de NAVO ongunstige ont
wikkeling. De regering-Papandreoe koos de zijde van Cyprus en van 
Makarios, doch in 196 5 werd de regering van Papandreoe ten val 
gebracht. 
Er moesten nieuwe algemene verkiezingen worden uitgeschreven. De 
'voorspelbare overwinning van Papandreoe bij de volgende ver
kiezingen kan de NAVO-mensen niet aangenaam zijn geweest. De 
veronderstelling dat de kwestie-Cyprus één van de factoren is geweest, 
die ertoe hebben bijgedragen dat het Amerikaanse leger de coup 
van 21 april 1967 oogluikend heeft toegelaten is dan ook niet ver 
gezocht'. 4) 
Deze typering is onvolledig, want de coup in Griekenland werd juist 
door de kolonels - onder leiding van Papadopoelos - op basis van 
een geheim NAVO-plan (Prometheus) ten uitvoer gebracht en droeg 
het Amerikaanse merkteken. 
Griekenland kwam onder de dictatuur van een wreed terreurbewind, 
dat zich maar al te graag met Cyprus bemoeide teneinde de aandacht 
van zijn eigen binnenlandse vuile zaakjes af te leiden. In de 
novemberdagen van 1967 stond Cyprus voor een nieuwe crisis, toen 
Turkije dreigde het land binnen te vallen omdat de Griekse kolonels 
10.000 militairen op Cyprus legerden, tien maal zoveel als hen door 
de verdragen van Zürich en Londen was toegestaan. 
Cyrus Vance (plaatsvervangend Amerikaanse minister van defensie) 
werd in die dagen door de toenmalige president Johnson op pad 
gestuurd. Amerika liet niet na nadrukkelijk te tonen, dat dit deel van 
het Middellandse Zeegebied lang niet meer het uitsluitende domein 
van de Britten mocht zijn. Er werd hevig geïntrigeerd om de Britse 
bases openlijk tot NAVO-steunpunten om te bouwen, doch de weer
stand van de Cyprioten tegen dit soort machinaties bleek sterker. Het 
regime in Athene moest bakzeil halen en zijn troepen terugtrekken. 
Zeker is dat op Cyprus zelf sinds de militaire machtsgreep in 
Griekenland, waardoor de rechten en vrijheden van miljoenen 
Grieken werden geschonden, de gedachte aan enossis steeds meer 
naar de achtergrond werd gedwongen. Het vooruitzicht om door 
Papadopoelos te worden geregeerd bracht niet alleen de regering
Makarios in een afwerende positie tot Athene. Vooral onder de be
volking heerste diepe weerzin tegen de Griekse dictators. Ook vanuit 
dit gezichtspunt is het logisch te veronderstellen, dat de Eoka
beweging op het eiland tot een kleine, gewapende, secte ineen
schrompelde, omdat haar agitatie om de aansluiting van Cyprus bij 
Griekenland toch door te zetten, geen weerklank onder brede lagen 215 
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van de bevolking meer kon vinden. 

Onder 'speciale bescherming' van de NAVO 

Dat de Verenigde Staten in de jaren 1959-1960 zich nogal druk 
maakten rondom de totstandkoming van de verdragen van Zürich en 
Londen, betekende niet dat zij daarmee de toen geschapen situatie 
als blijvend aanvaardden. Naast het inspelen op Griekenland en 
Turkije, werd Cyprus steeds vaker het doelwit van Amerikaanse 
intriges, waarbij aan de NAVO-top een speciale rol werd toebedeeld. 
Stikker, de vroegere secretaris-generaal van de NAVO en Nederlands 
oud-minister van buitenlandse zaken, liet zich onlangs nog ont
vallen, 5) dat het NAVO-secretariaat in 1964 plannen koesterde om 
het eiland onder 'speciale bescherming' van de NAVO te brengen. 
Dit alles onder het motief, dat 'wellicht door legering van 10.000 
Amerikaanse mariniers op het eiland, een garantie aan Cyprus tegen 
invasie zou worden gegeven en aan de Turkse Cyprioten een garantie 
tegen hun Griekse landgenoten'. Stikker kon zich nog zijn laatste 
NAVO-ministerraadszitting herinneren (mei 1964 Den Haag), waarbij 
zijn opvolger 'een speciale opdracht als waakhond over Cyprus 
kreeg'. 
Ook Luns heeft deze NAVO-missie weer van zijn voorganger, Brosio, 
overgenomen en het kwam er op neer, dat de secretaris-generaal van 
de NAVO er dan voor zou moeten zorgen, dat de Grieken en Turken 
het niet al te bont zouden maken rondom Cyprus. 
De werkelijke gang van zaken was en is heel anders, de rol van 
'waakhond' rondom Cyprus waarover Luns en zijn voorgangers zo 
graag schijnen te praten, is eerder die van een moderne Cerberus, 
naar het beeld van de driekoppige hellehond uit de Griekse 
mythologie. 
Zo er van een 'waakhond' -rol sprake was, dan die van een wild dier 
dat Cyprus als een prooi beloert en erop uit is het aan stukken te 
scheuren[ 
Want wie zou in alle ernst nog kunnen beweren dat de NAVO zich 
zou bekommeren om de veiligheid van staten, waar het de onveilig
heid levensgroot met zich meedraagt? 
Hoe vaak is de NAVO in het verleden al niet gebruikt (vooral door 
de Amerikanen) om zich te mengen in de binnenlandse aangelegen
heden van landen, in het bijzonder kleinere landen in Europa en in 
de wereld. 
Het was Luns die zich indertijd bemoeide met Malta, toen de 
regering van dat land zich benadeeld achtte door de aanwezigheid 
van een aantal Britse (NA VO)-bases en compensatie eiste voor de 
faciliteiten, die hiertoe werden verleend. 
Het was Luns, die zich destijds rondom het IJslandse visserijgeschil 
(met Engeland en West-Duitsland) vooral druk maakte over de USA
basis op Keflavik en zware pressie op de regering van IJsland 
uitoefende om niet tot sluiting van deze basis mer te gaan. 
Het was Luns, die Noorwegen trachtte te kapittelen toen dit land met 
nadruk verklaarde geen atoomwapens op haar grondgebied te zullen 
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Het was Luns, die door de regering van Denemarken als persona non 
grata werd beschouwd, omdat hij zich publiekelijk mengde in het 
hesluit van de Deense autoriteiten de militaire diensttijd te verkorten. 
Waar Luns te verstaan werd gegeven voorlopig uit Kopenhagen weg 
te blijven, werd de toenmalige VVD-minister van defensie naar 
Kopenhagen gestuurd om daar de NAVO-eisen aan de orde te 
stellen. 
Hiermee zijn we er echter nog niet. 
Want de gedragingen van Luns zijn niet alleen af te meten aan de 
wijze, waarop hij regcringen van NAVO-lidstaten, die zich niet vol
ledig aan zijn bcwapeningsdrift binden, pleegt toe te blaffen, het 
kwam ook rot uiting in de manier waarop hij zich in Cyprus heeft 
gemengd. 
Niet alleen de Cyprioten herinneren zich hoe Luns zich op 10 juli 
I ')72 in een vraaggesprek voor de Britse BBC op een grove wijze heeft 
uitgelaten over de regering-Makarins van (het niet-NAVO-land) 
Cyprus. Hij vcrklaarde toen, dat Makarios 'geen sterk element van 
stabiliteit is in her oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied' en 
dat er 'sterke machten tegenover Makarios' stonden, en Luns noemde 
met name de drie bisschoppen die toen het aftreden van Makarios 
hadden geëist. 
President Makarios reageerde op deze tirade door te verklaren, dat 
di cm uitspraken een 'onaanvaard bare inmenging in de binnenlandse 
aangelegenheden van Cyprus' vormden, bedoeld om de 'poging 
een normale toestand op Cyprus te herstellen, nodig voor de her
nieuwde besprekingen tussen de Grieks- en Turkssprekende bevol
kingsgroepen, te ondergraven.' 
Zo werd Luns van replick gediend door het staatshoofd van Cyprus, 
wiens aftreden in feite in deze BBC-uitzending min of meer was 
verlangd. 
liet was juli 1 ')72 - toen in Griekenland de kliek van Papadopoelos 
zich nppermachtig waande en zich kon verheugen in een oneindige 
stroom Ni\ YO-wapens. Doch deze uitval aan het adres van Makarios 
en zijn regering kwam bovendien los, nadat Amerika met het Griekse 
kolonelsregime een militair akkoord had gesloten, op grond waarvan 
de 1\merikaanse vloot in de Middellandse Zee de havenstad Piraeus 
als 'thuishaven' kon gaan gebruiken. 
Luns zou hiertoe de nodige 'bemiddeling' hebben verleend, als men 
renminste afgaat op de verhalen, die begin 1972 de ronde deden over 
zijn geheime besprekingen met Nixon in Washington. Niet zodra 
was Piraeus bekokstoofd of de Maltezer regering van Mintoff werd 
onder zware druk gezet, waarbij de door Athene verleende faciliteiten 
aan de Amerikaanse vloot handig uitgespeeld werden. Mintoff kreeg 
te horen, dat er al uitwijkmogelijkheden in het Middellandse 
ZlTgebied waren gecreëerd en dat hij zijn financiële eisen maar moest 
verminderen. 
Luns bestond het Makarios 'geen sterk clement van stabiliteit' te 
noemen; hij bedoelde dat de Cyprische regering onstabiel zou zijn 
voor wat betreft de NAVO-plannen om het eiland volledig binnen de 
invloedssfeer van de militaristen van de NAVO te trekken! 
Wanneer Luns over 'sterke elementen' praat, dan identificeert hij dit 217 
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kennelijk met figuren als Birendelli, de Italiaanse nco-fascist die 
vanuit het NAVO-marinecommando in Napels zijn verkiezings
campagne voor de MSI voerde; of bedoelt Luns soms de paar Britse 
generaals (onder wie Walker, eens maritiem commandant op de 
'noordflank'), die nu in Engeland een 'law-and-order' campagne 
voeren en openlijk propaganda maken om met militairen stakingen te 
breken I 
Doch de tijd dat Luns zich kon laven aan lieden als Cactano 
(Portugal) en Papadopoelos (Griekenland), eertijds zulke 'stabiele' 
figuren, is voorhij. Deze twee zijn van het toneel verdwenen. Hun rol 
als steunpilaren van de Amerikanen en van de NA VU-strategen is 
uitgespeeld. 

'Operatie President' 

Het was onder de codenaam 'Operatie President', dat de complot
teurs de staarsgreep op Cyprus ondernamen. 
;\I geruime tijd was de binnenlandse situatie op Cyprus ondermijnd 
door de kliek van loannides, de beruchte chef van de Griekse militaire 
politic, die in november vorig jaar Pa padopoelos opzij schoof en de 
macht aan zich had getrokken. 
In zijn brief van 2 juli had president Makarios al de vinger gelegd op 
de voor de Cyprische regering onaanvaardbare activiteiten van de 
Eoka-B-beweging, die vanuit Athene werd gefinancierd en van 
wapens voorzien om de regering van Cyprus afbreuk te doen en op 
her eiland chaos te stichten. Voor openlijke geweldpleging in de 
vorm van bomaanslagen en moorden deinsden zij niet terug. Onder 
het aanroepen van 'enosis' werd afscheiding en verdeeldheid ge
predikt. 
D(' kliek van Ioannides maakte daarbij gebruik van de Griekse 
officieren in de Cyprische nationale garde, waarvan Makarios op
merkte dat deze van oorsprong 'een instrument is van de staat Cyprus 
en niet onder de controle van Athene staat'. Via deze officieren werd 
de Eoka-B bevoorraad en geruggcsteund. 
'Het is een onweerlegbaar feit dat de oppositionele pers op Cyprus 
die de terroristische activiteiten van de Eoka-B steunt, vanuit Athene 
gefinancierd wordt en rechtstreeks in vcrbinding staat met verant
woordelijke leden van het Tweede Bureau van het Griekse Militair 
Opperbevel in Athene en de Cyprische afdeling van de Griekse 
geheime dienst,' zo schreef Makarios, die voorts zei 'geen sympathie 
te voelen voor militaire regimes, en zeker niet in Griekenland, de 
hakermat van de democratie'. 
Makarios herinnerde daarbij aan de 'onzichtbare hand die vanuit 
Athene' werd uitgcstrekt in maart 1970 om hem te doden. 'Ten 
behoeve van het nationale belang heb ik dit altijd stil gehouden. 
Zelfs die sluwe geest die de drie bisschoppen ertoe aanzette mijn 
afzetting te eisen, hetgeen een èrnstige crisis in de kerk veroorzaakte, 
had zijn bronnen in Athene', zo voegde het Cyprische staatshoofd er 
nog aan toe. Dat zijn dan de 'sterke machten', die tegenover 
Makarios zouden staan, zoals Luns voor de Britse radio verkondigde' 
Makarios maakte verder duidelijk, dat 'de ontbinding van de staat 
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onbereikbaar is, moet echter Cyprus als staat versterkt worden. De 
(~riekse regering voert door haar hele houding inzake de nationale 
garde een destructieve politiek ten aanzien van de Cyprische staat'. 
De situatie op Cyprus was inmiddels zo, dat deze nationale garde 
'een broeinest is geworden, een samenzweerderscentrum tegen de 
staat·. Daarom eiste de Cyprische regering de terugtrekking van de 
(;riekse junta-officieren en stopzetting van de activiteiten van de 
Eoka-B, waarvan overigens bekend is dat de top ervan wemelt van 
agenttn van buitenlandse geheime diensten, de CIA uiteraard inbe
grepen. 
Nog geen vetrt itn dagen later liep de Griekse agressie tegen de staat 
Cyprus van stapel, de moordcommando's drongen het presidentiële 
paleis in Nicosia binnen op het moment, dat Makarios daar sprak met 
een groep Egyptische scholieren. 
Maar 'Operatie President' mislukte, Makarios bleef ongedeerd en kon 
het land vcrlaten, een st roman van loannides - ene Sampson -
werd tor 'president' gebombardeerd. 

Geneefs overleg zonder Cyprus 

De eerste schoten vielen. Cvprus was vanaf dat ogenblik in de greep 
van het gewapend geweld - de Griekse junta stuurde nog meer 
troepen, de door haar gcstuurde officieren joegen de gardisten en de 
Eoka-B-bendes op rot gewelddadige operaties, aan de Grieks-Turkse 
grens op het vasteland werden aan weerszijden tienduizenden 
militairen samengetrokken. 
BintlCn enkele dagen werd Cyprus overspoeld door vreemde troepen: 
Criekse, gevolgd door een Turkse invasiemacht en Britse elite
troepen, die in de koloniën voor 'orde en rust' moesten zorgen, er 
voltrokken /ich marinemanoeuvres op grote schaal in het zeegebied 
van Lesbos in de Egeïsche Zee, waar Athene en Ankara elkaar de olie
exploraties betwisten. 
De hevige stt·ijd op Cyprus luwde enigszins op 22 juli, een dag later 
moest Sampson weer het veld ruimen. Clerides werd 'waarnemend' 
president van Cyprus. 
In ( ~riekenland stortte het regime van loannides ineen, de voormalige 
premier Karaman I is keerde uit Parijs terug en werd premier. 
De door Engcianel bijeengeroepen Cyprus-conferentie in Genève -
waar Cyprus en de regering-Makarios werden geweerd! - produceer
de een verklaring, die geen enkele oplossing bood voor de gespannen 
situatie. Op 8 augustus begint een tweede fase van dit overleg tussen 
Enge land, Griekenland en Turkije. Karamanlis verklaarde dat 
(~rieken land door het misdadig optreden van de militaire top een 
'gevangene der gebeurtenissen' was geworden. De Turkse NAVO
, bo:1dgenoot' liet op 12 augustus de Geneefse conferentie ontploffen. 
Voor de tweede maal laaide het wapengeweld op en onder het 
toeziend oog van de Britten, de Amerikanen en de NAVO bezette 
het Turkse leger een groot deel van Cyprus. 
Ziedaar in een notedop de kronick van de gebeurtenissen uit die 
dagen, die echter ook nu nog heel wat vragen blijft oproepen. 

Wie zijn de aanstichters, de organisatoren, de uitvoerders van het 
bloedige schouwspel op Cyprus, die een klein volk in een catastrofe 219 
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stortten en van alles ondernamen om, zoals in Genève, haar officiële 
vcrtegenwoordigers de mond te snoeren? 

Waar zitten de schuldigen van deze, door ontelbare onzichtbare 
handen en met achterbakse methodes, opgeroepen crisis rondom 
Cyprus, die er nu toe heeft geleid dat honderdduizenden van huis en 
haard zijn vcrdreven? 

Schokkende gebeurtenissen van staatsgrepen plegen vaak veel later 
bekend te worden, zoals in het geval van Chili toen CIA-chef Colby 
verklaarde, dat het State Department van Kissinger de economische 
en financiële ondergraving van de regering-Allende voor haar 
rekening had genomen. Door ambtenaren van Kissinger werd dit be
antwoord met de verklaring, dat het zogeheten Comité van veertig 
bemand werd door hoge figuren van de CIA, het Pentagon, het 
wapenbureau van de regering en andere instellingen, door de 
Amerikaanse imperialisten in het leven geroepen om hele landen en 
volkeren aan de Amerikaanse kar vast te koppelen. 

Bij wijze van 'verontschuldiging', dat het 'niet alleen' Kissingcr is 
geweest, die de democratische ontwikkeling van Chili de grond 
inboorde. 

Eigenlijk is dit ook van toepassing op Cyprus, op Griekenland en op 
Turkije, wanneer men althans een blik werpt op de verhalen, die zoal 
de ronde hebben gedaan. 
Nemen wc bijvoorbeeld het vraaggesprek, dat de Amerikaanse 
ambassadeur in Athene, Tasca, de man die Amerika's militaire steun
punt in Piracus onder dak hielp brengen, aan een Amerikaanse ver
slaggever gaf 6). 

Vraag: Vele Grieken geloven dat de CIA achter uw rug om haar 
zaakjes afhandelde en dat u niet op de hoogte was van alles wat 
tegen de Griekse militairen (Ioannides c.s.) werd gezegd' 
Tasca: ledereen die dat gelooft begrijpt gewoonweg niet hoe onze 
regering werkt. 
Vraag: Kreeg u opdracht om Ioannides ertoe te brengen zijn 
beslissing (om oorlog te voeren tegen Turkije) te herzien? Zo'n be
slissing was - volgens de woorden van Tasca - al door Ioannides 
genomen. 
Tasca: De geschiedenis zal uitwijzen wat er gebeurde. U kunt zich 
nier voorstellen hoe on bekwaam en slecht-ingelicht Ioannides en zijn 
mmtsters waren ... 

En op de vraag war hij dan wel vond van de sterke anti-Amerikaanse 
stemming, die in Griekenland losbarstte, antwoordde Tasca, dat het 
zijn 'taak was een in wezen onpopulaire politiek uit re voeren, 
ofschoon het vanuit Amerikaans gezichtspunt moeilijk was op dat 
tijdstip een beter alternatief te zien'. 

Rolverdeling 

Tasca heeft inmiddels zijn diplomatenjas in Athene aan de kapstok 
moeten hangen, omdat zijn impopulariteit daar net zo groot was als 
die van Kissinger. 
Toen Tasca dit vraaggesprek liet optekenen, werd weer in andere 
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Pentagon nauw samenwerkten met loannides en werd Tasca aan
geduid als een onbelangrijke figuur op het Atheense toneel. De voor
naamste schakel met Ioannides zou Koromilas, een CIA-agent van 
Griekse afkomst, zijn geweest. 
Vanuit kringen van het Pentagon werd daarop weer het bericht in de 
wereld gebracht, dat het State Department met opzet haar eigen 
'lezing' voor publikatie had vrijgemaakt teneinde het straatje van 
Kissinger te kunnen schoonvegen. 
Welke rollen Pentagon, CIA en het State Department ook in de hoek 
Griekenland-Turkije-Cyprus vervulden, de uitkomst is in één richting 
gegaan: ~ de staatsgreep tegen de regering-Makarios wèrd uitge
voerd, de mobilisatie van het Griekse leger vond plaats, de Turkse 
invasietroepen landden op Cyprus; en in die paar weken van juli en 
augustus werd Kissinger weliswaar voortdurend ten tonele gevoerd als 
de diplomaat, die bij wijze van spreken dag en nacht aan de telefoon 
zat om met Athene en Ankara gesprekken te voeren ~ het bloed van 
het Cyprische volk bleef vloeien, het aantal slachtoffers nam met het 
uur toe. 
Voor Washington en het Brusselse NAVO-hoofdkwartier ging het er 
immers om Turkije (waar een groot aantal Amerikaanse en NAVO
bases zijn gevestigd en waar het ~ in vergelijking tot Griekenland ~ 
tweemaal zo sterke leger op Amerikaanse leest is geschoeid) te vriend 
te houden. Premier Ecevit trad in Ankara op als uitvoerder van de 
beslissingen van de Turkse generale staf, wat Dankert (Kamerlid van 
de PvdA) niet verhinderde Ecevit zo'n 'vredelievende man' te 
noemen. 
Hij had beter kunnen zeggen, dat Ecevit een leerling van Kissinger is 
geweest toen deze nog een hoogleraarschap aan de Hardvarcl
universiteit vervulde en zijn toehoorders volpompte met zijn wijs
heden hoe diplomatie te bedrijven. 
Het is niet verwonderlijk, dat juist Kissinger het doelwit is geworden 
van de anti-Amerikaanse betogingen in Griekenland, die volgden op 
het vertrek van de militaire junta en het aan de macht komen van 
een burgerregering onder leiding van Karamanlis. 

Veel slachtoffers 

Het is duidelijk, dat de huidige situatie op Cyprus grote gevaren 
blijft inhouden voor de vrede in dit deel van het Middellandse Zee
gebied, in het bijzonder nu het eiland de verschrikkingen van het 
oorlogsgeweld nog dagelijks ondergaat. Voor de bevolking van Cyprus 
is na alle dreigingen, die, voor en na het uitroepen van de republiek 
op haar bestaan zijn gepleegd, een uiterst kritieke periode inge
treden. 
Ruim een derde van de 620.000 bewoners, die Cyprus telt, staat als 
vluchtelingen genoteerd. 7) De oorlogshandelingen hebben een ware 
volksverhuizing veroorzaakt, duizenden zijn om het leven gekomen 
of zijn gewond. Huizen, scholen, gebouwen, wegen, telefoonverbin
dingen, gas en elektriciteit zijn op grote delen van het eiland ver
woest. Talrijke wijken van grote steden liggen er verlaten bij, aan het 
opruimen van puin is men nog nauwelijks toegekomen. 221 



~~---------------------·····••'~ 

De rol van postbode 
Daarom kan er geen enkel geloof worden gehecht aan sussende ver
klaringen à la Luns, dat de toestand rondom het eiland zich wel weer 
vanzelf zal normaliseren. Er is al te vaak geïntrigeerd en het lot van 
de Cyprioten tot inzet gemaakt van militair-strategische, oorlogs
zuchtige, escapades. 
Ernstige twijfel moet worden uitgesproken over het nut van het soort 
conferenties, zoals die op instigatie van Engeland in Genève zouden 
moeten worden gehouden en waarbij z o n d e r deelname van de 
wettige Cyprische regering over de toekomst van Cyprus zou moeten 
worden beslist. Gebleken is immers, dat de z.g. p.rantieverdragen 
van Zürich en Londen het volk van Cyprus geen waterdichte waarborg 
hebben gegeven voor een veilig bestaan, vrij van buitenlandse 
mmengmg. 
Wat eerst en vooral nodig is, is dat uitvoering wordt gegeven aan de 
resoluties die in het kader van de Veiligheidsraad en van de UNO 
zijn genomen en waarin een 'staakt-het-vuren' is vastgelegd en 
herstel van de soevereiniteit en territoriale integriteit van een zelf
standig Cyprus wordt bepleit, èn een terugkeer naar de toestand, 
zoals die vóór de staatsgreep op Cyprus bestond. 
Stappen in deze richting kunnen ertoe leiden, dat politieke partijen, 
vakbonden en andere organisaties op Cyprus, die door de 
Grieks-Turkse oorlogstoestand om Cyprus in de verdrukking zijn 
geraakt, zich weer vrijelijk kunnen ontplooien. 
Zo'n ontwikkeling is ook in het belang van de democratische 
krachten in Griekenland, die het gehate juk van Ioannides van zich 
hebben afgeschud en op niet mis te verstane wijze toonden de buik 
vol te hebben van de Amerikanen en de NAVO. Zij immers hebben 
jaar-in jaar-uit aan de lijve ervaren, wat het betekent als hun land in 
een Amerikaanse kolonie wordt veranderd. 
Wanne-::r minister van buitenlandse zaken Van der Stoel na zijn 
jongste bezoek aan Athene dan ook verklaarde een rol van 'postbode' 
tussen Griekenland en Turkije te zien, dan mag dit niet zijn als over
brenger van boodschappen van de nu in Athene verfoeide Kissinger. 
Evenmin past ons land de rol van overbrenger van boodschappen van 
NAVO-Luns, die gaten op de NAVO-zuidflank heeft zien vallen en 
erop uit is de opgeladen averij via allerlei russenpersonen te lijmen. 
Zo er ooit 'boodschappen' overgebracht zouden moeten worden, dan 
dienen deze tot inhoud te hebben, dat Cyprus een onafhankelijke 
republiek is, voor de verdediging waarvan moet worden opgetreden. 
Dàt is in het belang van Cyprus en van de Cyprioten, van de 
Cyprische nationale rechten. 

Tot elke prijs moet vermeden worden, dat ons land meegesleurd of 
indirect betrokken wordt bij manoeuvres - of het nu in het kader 
van de NAVO dan wel van de EEG is - die zouden uitmonden in 
bevoogding of ingrijpen in de binnenlandse gang van zaken van 
kleine landen als Cyprus. 
Veiligheid voor Cyprus en het recht van de Cyprioten om hun eigen 
huis naar eigen goeddunken in te richten, betekenen in de huidige 
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het zijn de imperialisten immers, die de onveiligheid vergroten en de 
nationale aspiraties van kleine landen (Chili, Cyprus) dwarsbomen en 
langs allerlei sluipwegen aantasten. 
De bittere ervaringen, die de Cyprioten moeten doormaken en die bij 
het aanhouden van de legering van vreemde legers, ernstige gevaren 
inhouden, maken duidelijk dat de strijd voor nationale onafhanke
lijkheid, voor democratie, tegen elke vorm van ondergraving van ver
worven rechten en vrijheden, een dwingende eis van deze tijd is. 
NAVO-Luns mag zich dan als een Cerberus gedragen, hij en zijn 
opdrachtgevers beleven moeilijke tijden. Niet in het minst op de 
zuidflank van het Europese continent, waar zich in Portugal en in 
Griekenland diepgaande veranderingen voltrekken en de massa's 
volop in beweging zijn gekomen. De Kissingers en de Fords zullen 
niet nalaten de bewapening naar nieuwe hoogten op te voeren, zij 
zullen het echter in hun Augiasstal steeds moeilijker krijgen. 
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De Westduitse expansie in Europa 
en de grondstoffenlanden 

De periode van de vijftiger en zestiger jaren heeft een snel herstel te 
zien gegeven van de Duitse monopolies. 
Eén van de oorzaken daarvan is geweest, dat de Amerikaanse 
imperialisten een belangrijke garantie voor het behoud van hun 
invloed in Europa zagen in een restauratie van het Duitse monopolie
kapitaal, die ze dan ook onder andere via de Marshallhulp krachtig 
stimuleerden. Daarbij kwam dat de Duitse ondernemers, gebruik
makend van de enorme werkloosheid (pas in 1960 kwam het werk
loosheidspercentage onder de 2%) de lonen zo laag hielden, dat ze 
uit hun winsten naar verhouding grotere sommen voor investeringen 
konden bestemmen dan hun buitenlandse concurrenten. 
Uit onderstaande tabel, waarin het bruto nationaal produkt per hoofd 
van de bevolking van een aantal landen gerelateerd is aan dat van de 
Verenigde Staten, blijkt hoe snel de Westduitse economie zich in de 
vijftiger en zestiger jaren ontwikkeld heeft: 

1953 1973 
Verenigde Staten 100 100 
West-Duitsland 29 75 
Frankrijk 41 70 
Japan 9 56 
Italië 16 51 

De geringe omvang van de Westduitse markt - vergeleken althans 
met die van de belangrijkste concurrent, de Verenigde Staten, -
dwong de Westduitse ondernemers om via een agressieve handels
politiek een afzetgebied te zoeken voor hun produkten. Resultaat van 
deze politiek is, dat de Bondsrepubliek nu het tweede handelsland is 
in de kapitalistische wereld. Het wordt alleen nog overtroffen door de 
Verenigde Staten en pas op afstand gevolgd door Japan en Frankrijk. 
Het aandeel van de export in de totale industriële produktie is voort
durend gestegen en bereikte in 197 3 ruim 21%. 
Voor de belangrijkste bedrijfstakken ligt dit cijfer nog aanmerkelijk 
hoger (machinebouw 39%, auto's en vrachtwagens 43%, chemische 
industrie 34%, ijzer-producerende industrie 29%) en voor de belang
rijkste concerns binnen deze bedrijfstakken ligt het cijfer nog weer 
een stuk hoger. De in West-Duitsland gevestigde bedrijven van VW, 
Basf en Bayer bijvoorbeeld exporteren sinds 1971 meer dan de helft 
van hun produktie. 
In de buitenlandse handel worden sinds de tweede helft van de 
zestiger jaren belangrijke overschotten behaald, terwijl de deviezen
positie van West-Duitsland aanmerkelijk is versterkt. De Bonds
republiek had eind 1973 met een deviezenreserve van 30 miljard 
dollar zelfs de sterkste deviezenpositie in de kapitalistische wereld. 
Tweede was de VS met bijna 12 miljard en derde Japan met 11 
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dollar) werd eind 1973 alleen overtroffen door die van Frankrijk (4,3) 
en de Verenigde Staten (11,6). 
Vooral het jaar 197 3 betekende een doorbraak in de Westduitse 
buitenlandse handel, omdat toen het tekort op de handelsbalans met 
de landen van de EEG in een flink overschot kon worden omgezet en 
omdat in dat jaar de handel met de zg. Arabische landen, die jaren
lang had gestagneerd, een aanzienlijke uitbreiding onderging. De 
Duits-Nederlandse handel bereikte in 197 3 een recordomvang en 
Nederland werd de belangrijkste leverancier van de Bondsrepubliek, 
een positie die in de jaren 1968-' 72 Frankrijk had bekleed. Rond 
40% van de Nederlandse export ging naar West-Duitsland! 
Uit de tot nu toe over het jaar 1974 bekendgemaakte gegevens blijkt, 
dat de expansie van de Westduitse handel zich voortzet, terwijl de 
overschotten vooral worden bereikt in de handel met Frankrijk, Italië, 
België, Denemarken, Engeland en de Verenigde Staten. 
Met de expansie van de Duitse industrie is de basis gelegd voor een 
imperialistische politiek, die zich uit in een wassende stroom van 
Duits kapitaal naar het buitenland en waarvan men dus kan zeggen 
dat deze voor een aanzienlijk deel wordt meegefinancierd door de 
handelspartners van West-Duitsland en daaronder vooral door de 
Westeuropese staten. Want het grootste deel van de Westduitse 
export wordt in West-Europa afgezet en het grootste deel van het 
overschot wordt zoals we gezien hebben daar behaald. 
In deze imperialistische politiek zoals die zich sinds de 2e helft van de 
zestiger jaren ontplooit, is de verwerving van een eigen grondstoffen
basis steeds meer centraal komen te staan. Zo beheersend zelfs is het 
grondstoffenvraagstuk, dat de andere thema's van de buitenlandse en 
de economische politiek steeds nadrukkelijker met de grondstoffen
voorziening in verband worden gebracht. 

Europa-politiek 

Dat geldt om te beginnen de Westduitse Europa-politiek. De 
feitelijke gang van zaken heeft intussen rijkelijk bevestigd, dat zij er 
allereerst toe diende om een gemakkelijk toegankelijke exportmarkt 
voor de Duitse industrie te scheppen. Thans wordt deze politiek er 
steeds meer op gericht om de EEG te hanteren als instrument voor 
een gemeenschappelijke neo-koloniale politiek en om andere 
Westeuropese staten mee te slepen in door Duits kapitaal beheerste 
grondstoffencoalities. 
Dat het inderdaad gaat om coalities onder Duitse leiding blijkt uit 
het feit, dat de minister van economische zaken Friderichs, als hij 
voorbeelden zoekt voor het Europese karakter van zijn grondstoffen
politiek, niet wijst op het uraniumproject in Niger, waarbij naast de 
Commissariat francais à l'énergie atomique de Duitse Urangesell
schaft betrokken is, maar zijn voorkeur laat uitgaan naar de West
duitse oliegroep in oprichting, waarin na een hoop getouwtrek ook 
voor de 'Europese' Shell en BP een plaatsje is ingeruimd en naar de 
Westduitse aardgasprojecten, die ook in levering aan Italië, Frankrijk, 
België, Oostenrijk en Nederland voorzien. 225 
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Met name deze aardgasprojecten zijn inderdaad onthullend voor de 
rol die de Westduitse ondernemers in w·est-Europa willen spelen. De 
Bondsrepubliek zou het hart moeten gaan vormen van een net van 
aardgasleidingen, dat niet alleen het gehele Westeuropese vasteland 
omspant, maar ook reikt tot in het Noorse Ekofisk-veld in het 
noorden en tot in Afrika. Dit net zou een vijftal voedingspunten 
hebben: Groningen; Bremen, waar het Noorse aardgas aan land zal 
komen en waarheen misschien ook een deel van het Sowjet-gas zal 
worden verscheept; Tsjechoslowakije voor het gas uit de Sowjet-Unie; 
Algerije dat over enkele jaren door een gaspijpleiding met Italië zal 
zijn verbonden, en Triëst waar het Perzische gas eventueel per pijp
leiding via Turkije zal aangevoerd worden. 
Van bijzondere betekenis is in dit verband dat de onlangs gereed
gekomen pijpleiding van Nederland naar Italië niet door Frankrijk 
loopt, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar door West-Duits
land. Hiermee is in de Bondsrepubliek voor het eerst een noord-zuid
verbinding tot stand gekomen. De totstandkoming van deze leiding 
is overigens slechts één van de vele aanwijzingen voor het feit dat er 
een nauwe samenhang bestaat tussen de Westduitse en de Italiaanse 
brandstoffenpolitiek; ook bij de onderhandelingen over de aanleg 
van leidingen door Turkije, die Perzich aardgas en Iraakse olie naar 
West-Europa moeten brengen, zijn zowel de Bondsrepubliek als Italië 
betrokken. Extra mogelijkheden om deze Westduits-Italiaanse be
trekkingen te domineren ontlenen de Duitse ondernemers en 
financiers aan de behoefte van Italië aan kredieten om de opgelopen 
tekorten te financieren. 

Europese bankconsortia 

'Europese integratie' is ook de dekmantel waaronder de Westduitse 
banken hun politiek uitstippelen. In de tweede helft van de zestiger 
jaren zijn deze banken begonnen met het vormen van syndicaten van 
Westeuropese banken, aanvankelijk vooral om financieringsmiddelen 
te vinden voor de internationale handel en voor investeringen in 
West-Europa zelf, maar daarnaast ook in toenemende mate om 
investeringen in de grondstoffenlanden te financieren. Te noemen 
valt de European-American Banking Corp. (een instituut van de 
EBIC, waarin naast de Deutsche Bank en de Amrobank banken uit 
Engeland, Frankrijk, België en Oostenrijk deelnemen), die zijn 
eigenlijke werkterrein in de Verenigde Staten heet te hebben, maar 
waarvan dit voorjaar toch bekend werd, dat zij betrokken was bij de 
bouw van een staalbedrijf in Rhodesië door de Duitse staalmammoet 
Klöckner. Dezelfde groep beschikt over een European-Asiatic Bank, 
die zijn hoofdkantoor in West-Duitsland heeft, een Euro-Pacific 
Finance Corp., die vanuit Australië opereert, en over een in Brazilië 
gevestigde investeringsbank. 
In een reeks andere bankgroepen is - meestal in het gezelschap van 
de ABN - de Dresdner Bank betrokken, die daarin niet zoals de 
Deutsche Bank alleen met Westeuropese banken samenwerkt, maar 
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richtten deze groepen zich op het Midden-Oosten: kort na elkaar 
vormden zowel de rond de Deutsche Bank, als de rond de Dresdner 
Bank vezamelde groep een Arabische investeringsbank, terwijl de 
~ommerz-bank zich bij een Frans-Arabische groep aansloot. 
Evenmin als bij de olie- en aardgaspolitiek intussen geldt ten aanzien 
van de 'Europese' politiek van de Westduitse financiers dat zij zich 
tot een optreden via deze consortia zouden willen beperken. Zo 
vestigde de Deutsche Bank vorig jaar een eigen kantoor in Australië, 
dat niet alleen om zijn ijzererts en uraanvoorraden van groot belang 
is, maar dat door de bank ook beschouwd wordt als springplank voor 
het gebied van de Zuid-Pacific. En zowel de Dresdner Bank, die zich 
graag laat voorstaan op zijn traditionele relaties met het Midden
Oosten, alsook de Deutsche Bank en de Commerzbank hebben in het 
gebied rond de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten tal van 
participaties in bankfirma's en verschillende eigen vestigingen. 

Monopolievorming 

Hoe belangrijk het grondstoffenvraagstuk voor de Duitse industrie 
geworden is, kunnen wc ook constateren aan de argumenten die 
worden gebruikt om de noodzaak aan te geven van de economische 
concentratie en de monopolievorming, die vroeger vooral werden 
bepleit als middel om tegenover de Amerikaanse monopolies staande 
te blijven en terrein te herwinnen. De fusies en samenwerkings
verbanden die op grond van deze overwegingen tot stand kwamen 
betroffen niet alleen Westduitse bedrijven, maar o.a. ook een aantal 
belangrijke Nederlandse bedrijven, zoals Fokker, de Nederlandse 
Artillerie Inrichtingen, Hoogovens, Akzo, enz. 
Op het eind van de zestiger jaren was dan ook de concentratiegraad 
van de Westduitse industrie alweer zeer hoog, zoals tevens uit 
officiële cijfers blijkt. Het Bundeskartcllamt rekende bijvoorbeeld uit 
dat in 1()70 3% van de ondernemingen 64% van de totale industriële 
omzet voor hun rekening namen, een cijfer waarin dan nog niet ver
disconteerd is dat de grote concerns, die formeel wel zelfstandig 
optreden door tal van banden met elkaar en met de grote banken 
vcrbonden zijn. 

·Ontstaan in de strijd om de Westeuropese markt, spelen deze 
monopolies nu een hoofdrol in de Westduitse expansie in de grond
stoffenlanden. En voorzover de monopolievorming nog onvoldoende 
is gevorderd, wordt ze de laatste jaren vooral gepropageerd met het 
oog op de grondstoffenvoorziening. Zowel door sprekers van het 
ministerie van economische zaken als door woordvoerders van de ver
schillende Westduitse ondernemersorganisaties wordt als de grond
stoffenpolitiek ter sprake is voortdurend gepleit voor syndicaat
vorming in de mijnbouw, in de hoogovenindustrie, in de grond
stoffenvcrwerkende industrie en in het bankwezen. 
Bij deze syndicaatvorming is de staat volop betrokken als eigenaar of 
medeëigenaar van een groot aantal ondernemingen in de petro
chemische, maar bijvoorbeeld ook in de staalindustrie, via allerlei 
kredietpolitieke en fiscale maatregelen en als bemiddelaar en 227 
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initiatiefnemer bij het leggen van contacten tussen verschillende 
ondernemers en tussen ondernemers en financiers. 
Èen goed voorbeeld uit de staalindustrie is het Krupp-concern, dat 
toen het in 1967 in moeilijkheden raakte dankzij de bemiddeling van 
de toenmalige ministers Schiller en Strauss, die met aanzienlijke 
garanties over de brug kwamen, rechtstreeks onder curatele van de 
Deutsche Bank werd gesteld. De Deutsche Bank, die een belangrijke 
positie inneemt in de Westduitse staalindustrie en o.a. de president
commissaris van Mannesmann levert, liet zich bij Krupp vertegen
woordigen door H.). Abs. Sinds 1971 wordt Krupp geleid door Ernst 
Wolf Mommsen, die afkomstig is van het grootste Duitse staalbedrijf 
Thyssen en die bekend staat als een persoonlijke relatie van bonds
kanselier Schmidt. Eén van de resultaten van deze 'integratie' van 
Krupp in de Duitse staalindustrie was de deelneming van het bedrijf 
in een consortium met het staalbedrijf Korff en de door de staat 
beheerste Salzgitter AG, dat een staalbedrijf gaat bouwen in Koersk. 
Een deel van het daar te produceren staal zal aan de Duitse metaal
industrie geleverd worden. 
Nog belangrijker is waarschijnlijk de samenwerking tussen Krupp en 
Perzië. 
Een ander voorbeeld van op de grondstoffenvoorziening gerichte 
innige samenwerking tussen bedrijven, banken en de staat vinden we 
in de petrochemische industrie. 
In deze sector zijn het VEBA en Gelsenberg (waarin de staat resp. 
een 40% en een meerderheidsparticipatie heeft), die de kern vormen 
van een Duits oliemonopolie met als belangrijkste basis de olie
leveranties uit Perzië. Met deze concerns is een reeks van Duitse be
drijven verbonden, die werkzaam zijn op het gebied van de olie- en 
aardgaswinning, olieraffinage, steenkolenwinning, elektriciteitsvoor
ziening, benzinedistributie, chemie enz. In de raad van commissaris
sen zijn naast het chemische concern Bayer ook de Deutsche Bank en 
de Dresdner Bank vertegenwoordigd. 
De oriëntatie op de grondstoffenpolitiek gaat ook aan de Westduitse 
militaire politiek niet voorbij. Zo hadden de wapenleveranties aan het 
Caetano-bewind ongetwijfeld ten doel om in ruil voor dat materieel 
vrij spel te krijgen in de grondstoffenrijke Portugese koloniën, terwijl 
de wapenleveranties aan Libië en Griekenland en de afspraken over 
de opleiding van Perzische officieren door de Bundeswehr tot een 
versterking van de Duitse positie in het Middellandse Zeegebied en 
het Midden-Oosten moeten leiden. 

Handelspolitiek 

Een rol van toenemend belang speelt de grondstoffenvoorziening 
verder in de handelspolitiek. Men streeft er daarbij naar de handels
contacten met de grondstoffenlanden uit te breiden en die door het ver
strekken van kredieten onder het mom van ontwikkelingshulp een 
lange termijn karakter te geven. Zo vinden jaarlijks sommen van zo'n 
150 miljoen DM hun weg naar Egypte, dat door de Duitse onder-

228 nemers als bruggehoofd voor de penetratie in de andere Arabische 

: 



landen van groot belang geacht wordt, en naar Indonesië, dat niet 
alleen om zijn olievoorraden belangrijk is, maar waaraan ook in de 
plannen van de Duitse staalindustrie een rol is toebedeeld. Naast 
deze handelskredieten blijven echter ook de kredieten die rechtstreeks 
op de winning van grondstoffen gericht zijn, zoals het krediet dat de 
Bondsrepubliek vorig jaar aan Bolivia ter beschikking stelde voor de 
uitbreiding van een tinmijn, een belangrijk instrument van de West
duitse grondstoffenpolitiek. 
Deze nieuwe oriëntatie van de handelspolitiek is overigens slechts in 
zoverre nieuw als men het opnieuw toepassen van een oud recept 
nieuw kan noemen: toen in de laatste jaren van de 19e eeuw 
bedrijven als Krupp en de grote Duitse banken zich voor het Turkse 
Rijk gingen interesseren vanwege de daar aanwezige voorraden steen-

•·kool. ijzer en bepaalde non ferro-metalen, steeg de Duitse export 
naar dat land in twaalf jaar tijds (van 1888-1900) opeens van 2 naar 
)0 en de import van 12 naar 34 miljoen Mark' 
Iets soortgelijks voltrekt zich sinds vorig jaar, toen het volume van de 
handel op de zg. Arabische landen na jaren van stagnatie opeens een 
sensationele stijging onderging. 

Buitenlandse investeringen 

Hocwel het zwaartepunt van de Westduitse buitenlandse investe
ringen in West-Europa ligt, wordt ook de kapitaalexp.ort vooral als 
her daarbij om war grotere projecten gaat steeds meer direct in dienst 
van de grondstoffenvoorziening gesteld. Het meest frappante 
voorbeeld daarvan wordt wel gevormd door de investeringen die de 
Duirsc industrie in Perzië wil gaan doen. Bij de geplande projecten 
(het gaat om o.a. een olieraffinaderij, vier staalfabrieken, een vracht
wagenfabriek en enkele chemische bedrijven, totaal ter waarde van 
naar schatting 5 miljard DM) zijn bijna alle grote Duitse concerns 
betrokken. Centraal staat de voorziening van olie, aardgas, ijzer en 
bepaalde non ferro-metalen die in de Perzische bodem worden aan
getroffen. terwijl verder onderhandeld wordt over gcmeenschappelijke 
ex ploiratic van de Braziliaanse ijzer- en nikkel voorraden. 
Fen ander voorbeeld betreft de bouw van een gigantisch industrieel 
wmplex in Indonesië. Eén van de belangrijkste onclcrclelcn daarvan 
zal zijn een staalbedrijf te bouwen door de Gutehoffnungshütte 
samen met de I ndoncsischc staatsmaatschappij Pertamina, voor de 
verwerking van door Duitse concerns in Australië gedolven ijzererts. 
Onderdeel van dit complex vormt verder een energiecentrale die door 
Sicmens zal worden geleverd en een haven waarvan de aanleg aan 
Kliirkner is opgedragen. 
Bij hun expansie naar de grondstoffenlanden kunnen de Westduitse 
ondernemers soms terugvallen op wat zij zelf omschrijven als 
'traditionele banden', die ondanks de nederlagen van het Duitse 
imperialisme in 1918 en 1945 bewaard zijn gebleven. Zulke 
rraditionelc banden onderhouden de Duitse concerns met Grieken
land, Spanje, Perzië, Brazilië en enkele andere Latijnsamerikaanse 
landen en met Zuid-Afrika. 229 
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In Grieken land heeft de Duitse elektrotechnische industrie sinds 1900 
vestigingen. Het is sinds de zestiger jaren voor zijn handel weer in 
hoge mate van West-Duitsland afhankelijk. In Spanje, dat - zelf 
geen grondstoffenland - vanwege zijn stratégische positie in het 
Middellandse Zeegebied voor de Duitse grondstoffenpoliriek van 
belang is, zijn sinds het begin van de 20e eeuw de Duitse chemische 
en elektrotechnische (AEG en Tclcfunken) industrie geïnteresseerd. 
Evenmin als grondstoffenland gold Griekenland totdat vorig jaar her 
t-csulraar van de eerste procflx>ringen in de Egeïsche Zee bekend 
werd. Dit resultaat was zo veelbclovend dar in West-Duitsland een 
ware run ontstond oD de aandelen van de in het hetrokken over
wegend Amerikaanse' consonium deelnemende Duitse Wintershall 
1\(~ (een bijna-dochter van tlASF). Met Perzië onderhoudt de Bonds
republiek al sinds het begin van de vijftiger jaren belangrijke 
handc lscontal! en. 
Van veL'I ouder datum is de Duitse invloed in Latijns-Amerika en 
Afrika. Naar deze gebieden vcrtrokken in de loop van de 19e eeuw 
honderdduizenden Duitsers, die in hun eigen land geen bestaan 
konden vinden. Zij werden vooral sinds de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw gevolgd door de in Bremen en Hamburg gevestigde 
handelshuizen. die van de emigratie gebruik maakren om hun positie 
in de internationale handel te versterken, en nog weer later door 
Duitse indusrriden. 

Ondanks de confiscatie van Duits bezit na de eerste en na de tweede 
wereldoorlog hebben zich in tal van Afrikaanse landen Duitse onder
nemers als plantagehouders of als eigenaars van vcrwerkende 
bedrijven weren te handhaven. Bij deze sporen van Duitse invloed 
worclt de laatste jaren weer met nieuwe investeringen aangeknoopt. 
Belangrijker zijn echter de betrekkingen mer Zuid-Afrika, waar de 
\'Vestduirse concerns in l'J6R 22% van hun koper, 43% van hun 
chroom, 22°/t, van hun mangaan en 47% van hun kwikzilver be
trokken. En hoewel deze zes jaar oude rijfers geen accuraat beeld 
meer geven, kan men alleen maar aannemen dat de Duits-Zuid
afrikaanse herrekkingen er intussen nog inniger op zijn geworden. 
Een belangrijke aanwijzing daarvoor geeft het feit dar de Westduitse 
STEl\ C; sinds enkele jaren in Zuid- Afrika betrokken is bij de 
ontwikkeling van een methode om uranium te verrijken. 

Oliepolitiek 

Her belangrijkste onderdeel van de grondstoffenpolitiek is natuurlijk 
de oliepolirick. In Westduitse ondernemers- en regeringskringen 
berekent men, dar ondanks alles wat gedaan kan worden en gedaan 
wordt om het aandeel van de olie in de brandstoffenvoorziening 
terug te dringen de komende tien rot vijftien jaar dit aandeel nier tot 
onder de 40'Yo zal kunnen dalen. En daarhij is dan nog afgezien van 
de hoeveelheden olie die de chemische industrie als grondstof vcr
werkt. 
Bovendien is men van mening, dat ook weer ondanks de vastgestelde 
en al in exploitatie genomen voorraden elders in de wereld het 
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;al blijven en dat met een verscherping van de concurrentietegen
stellingen russen de grote kapitalistische industriestaten in dit gebied 
gerekend moet worden. De Westduitse oliepolitiek is er nu in de 
eerste plaats op gericht om in her Midden-Oosten onafhankelijk van 
de Amerikaanse maatschappijen bij de oliewinning betrokken te 
raken en daarnaast om de afhankelijkheid van het Midden-Oosten 
zover mogelijk terug te brengen. 
In het kader van deze zgn. diversificatie van de brandstoffenvoor
ziening zijn om te beginnen natuurlijk van belang de deelneming 
van Westduitse maatschappijen in enkele olieprojecten in de Engelse 
l"l1 de Noorse Noordzee en de boorconcessies die de met de VEBA I 
c;elsenberg-kluwen verbonden maatschappij Denimex o.a. in Nigeria 
heeft. Verder valt te melden dat met Venezuela onderhandelingen 
over uitbreiding van de olieleveranties gaande zijn. 
Naast deze spreiding van de oliebelangen wordt in het kader van de 
diversificatie een aardgaspolitiek tot ontwikkeling gebracht, waarvan de 
eerste resultaten al garanderen dat in 1980 16% (in 1973 was dat nog 
10 'Yr,) van de behoefte aan brandstof door aardgas kan worden 
gedekt. Daarvan zal dan een derde afkomstig zijn uit de Bonds
republiek zelf, een derde uit Nederland en de rest uit de Sowjet
Unie, 1\lgerije en het Noorse Ekofisk-veld. In deze berekening zijn 

. nog niet betrokken de Perzische aardgasleveranties die ook wel voor 
1')/-10 op gang zullen komen en die samen met de leveranties op 
grond van additionele contracten waarover nog met de Sowjet-Unie 
en Algerije onderhandeld wordt, het aandeel van het aardgas in de 
brandstoffenvoorziening in de tachtiger jaren tot boven de 20% 
binnen brengen. 
In het kader van de brandstoffenvoorziening zijn na de oktober
oorlog in het M ielden-Oosten opnieuw de mogelijkheden aan de orde 
gesteld om de winning van brandstoffen in West-Duitsland zelf uit te 
breiden. Daarbij wordt gedacht aan de winning van aardgas op 
tevoren inexploitabel geachte diepte en de opvoering van de kolen
produktie, waarvan dan een deel zou moeten worden omgezet in gas 
en srookolie. Men kan daarvoor terugvallen op technologie die in de 
llirlcrtijd is ontwikkeld. 
Veel belangrijker echter is het vierde onderdeel van dit diversificatie
program: de versnelde toepassing van kernenergie op grote schaal bij 
de opwekking van elektriciteit. Want terwijl het met betrekking tot 
de olie- en aardgaspolitiek in Westduitse ondernemerskring nog wel 
eens tot conflicten komt, heerst algemene overeenstemming over de 
kernenergie die gezien wordt als het belangrijkste alternatief voor de 
aardolie op langere termijn. Men schat dat de kernenergie vanaf de 
tweede helft van de tachtiger jaren een rol van betekenis kan gaan 
spelen in de energievoorziening. 
Her bijzonder gevaarlijke van een massale toepassing van kernenergie 
in West-Duitsland schuilt in het feit, dat juist in een tijd van toe
nemende imperialistische expansie Duitse concerns ook invloed 
krijgen op de verrijking van uranium en daarmee de mogelijkheden 
krijgen tot de opbouw van een kernmacht. In feite zijn Duitse 
concerns al betrokken bij vcrschillende internationale consortia die 
verrijkingsbhrieken bouwen. Daar komt bij dat de bouw van een 231 
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republiek en er zijn er nog 22 gepland) de basis vormt voor de 
opbouw van een Duitse atoomindustrie, die grote militaire betekenis 
kan krijgen. 

Het Midden-Oosten 

Hoe belangrijk deze diversificatie-politiek ook is, de hoofdaandacht 
blijft gericht op penetratie in het gebied van de Middellandse Zee en 
het Midden-Oosten. 
Het belangrijkste steunpunt voor West-Duitsland in dit gebied was 
tot voor kort Libië, waar nog in 197 3 een kwart van de Duitse olie 
vandaan kwam en waar de Duitse staalgroep Klöckner voor 
honderden miljoenen DM opdrachten in uitvoering heeft. 
In datzelfde jaar 1973 werd echter duidelijk dat een drastische uit
breiding van de ·Duitse belangen in dit gebied voor de deur stond: 
Westduitse gasdistributeurs sloten belangrijke aardgascontracten af 
met Algerije, Deminex verwierf zich een concessic in Egypte en 
vrijwel tegelijkertijd werden plannen in de publiciteit gebracht om in 
Perzië een Duits-Perzische olieraffinaderij te bouwen, die de basis 
moest scheppen voor de vorming van een 'German Oil Company'. 
Het plan lokte felle polemieken uit, waarvan des Pudels Kern 
ongeveer was de vraag wat de reactie van de Amerikaanse oliemaat
schappijen zou zijn en of het resultaat van deze affaire het risico wel 
waard was. De tegenstellingen liepen zelfs zo hoog op, dat uiteinde
lijk wel BP en Shell bij de Duitse oliemaatschappij i.o. betrokken 
werden en de oliemaatschappij van de BASF, de Wintershall AG, 
niet. De Bondsregering antwoordde op deze kritiek met steeds weer 
nieuwe feiten, waaruit tenslotte nauwelijks anders kon worden 
opgemaakt dan dat aan het 'Persiengeschäft' door iedereen wel wat te 
verdienen zou zijn. 
Voorlopig hoogtepunt vond deze fase van de Midden-Oosten politiek 
in april van dit jaar, toen Brandt 'als Europeaan' een bezoek bracht 
aan Algerije en Egypte en toen in de Perzische hoofdstad Teheran een 
honderdvijftigtal Duitse concernvertegenwoordigers besprekingen be
gon over Duits-Perzische samenwerking op een groot aantal gebieden. 
Bovendien verscheen in diezelfde maand een verklaring van de ESSO 
in de Duitse pers, waarin de directie als haar mening gaf dat in de 
Bondsrepubliek inderdaad een sterke nationale oliemaatschappij moet 
ontstaan en dar de dialoog tussen de oliemaatschappijen en de 
regering geïntensiveerd moet worden. De directie hechtte er verder 
waarde aan te verklaren dat de ESSO nooit heeft gedreigd de olie
toevoer naar de Bondsrepubliek te staken en dar zij daar ook nooit 
mee zal dreigen. 
Deze vcrklaring was kennelijk bedoeld als antwoord op een artikel, 
dar Friderichs een maand eerder in her Handelsblatt had doen 
opnemen en waarin hij te kennen geeft dar de Duitse brandstoffen
politiek er nier op is gericht om de multinationale olieconcerns uit de 
Bondsrepubliek te verjagen. 'Dat wilden we in het verleden niet 
doen,' aldus de minister, 'en dar zullen we ook in de toekomst niet 
doen.' Deze uitspraak werd bevestigd door de deelneming in de 
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I land samen met de Shell optredende ESSO kennelijk voldoende aan
leiding was om met de vorming van zo'n groep akkoord te gaan. 
Intussen blijkt uit de besprekingen die met Saoedie-Arabië worden 
gevoerd en uit de overeenkomsten in het kader van de zogenaamde 
omwikkelingshulp die met dit land en met Irak de afgelopen zomer 
getekend werden, dat de Duitse monopolies hun belangstelling in dit 
gebied niet beperken tot Iibië, Algerije, Egypte en Perzië. 

Andere grondstoffen 
Min der sensationeel dan de oliepolitiek en enigszins in de schaduw 
daarvan wordt in de Bondsrepubliek een beleid ontwikkeld dat 
gericht is op het veiligstellen van de andere grondstoffen. 
In een dit voorjaar verschenen rapport noemt het Bundesverband der 
Deutschen Industrie de volgende percentages voor de afhankelijkheid 
van buitenlandse grondstoffenbronnen: 100% voor koper, tin, 
aluminium, titaan, chroom, mangaan, nikkel, wolfram, vanadin en 
fosfaat; CJ5°;b voor ijzer; 85% voor lood; 75% voor celstof en 70% 
voor zink. 
Met betrekking tot de winning van non ferro metalen wordt een 
agressieve politiek gevoerd sinds 1970, toen de Westduitse regering 
met her zgn. vijf-punten-programma kwam dat ten doel had om voor 
de van non ferro metalen afhankelijke industrie een rechtstreekse 
toegang tot de grondstoffenbronnen te forceren. De regering legde 
zich daarbij vooral vast op allerlei soorten financiële steun. In de 
periode I ')70-' 7 3 zijn in het kader van dit programma ruim 20 pro
jecten gestart in Canada, Latijns-Amerika, Afrika bezuiden de Sahara 
en in Australië. 
Met betrekking tot de voorziening van ijzer - naast olie de belang
rijkste grondstof voor de industrie en een grondstof die evenals olie 
naar algemeen vcrwacht wordt het voorwerp zal worden van 
roenemende concurrentietegenstellingen - wordt een politiek ge
volgd die vcrwant is aan de oliepolitiek en daarmee in een aantal 
gevallen ook rechtstreeks in verband staat, zoals in het geval van 
Venezuela vanwaar de Bondsrepubliek zowel olie als ijzererts betrekt. 
De strategie is erop gericht hoogovenbedrijven te vestigen in de 
grondstoffenlanden zelf om daardoor de invloed in die landen te 
vergroten. 
Dat inderdaad de vergroting van de Duitse invloed in die landen een 
belangrijke drijfveer is, blijkt uit het feit dat deze hoogovens niet 
alleen gebouwd worden in landen waar zich ijzererts bevindt, maar 
ook in landen die om andere grondstoffen of om hun strategische 
ligging van groot belang zijn. Perzië en Indonesië hebben we al 
genoemd. Een opmerkelijk voorbeeld is ook Tunesië, waar de Duitse 
Korff-groep samen met het Japanse Itoh-concern een staalfabriek 
bouwt. Officieel heet het dat ook hier Braziliaans ijzererts verwerkt 
zal worden en dat zal ook wel, maar de betrokken concerns zullen 
zich zeker hebben gerealiseerd dat Tunesië tevens vlakbij de West
afrikaanse ijzerertsvoorraden ligt. 
De belangstelling van de Duitse ondernemers voor het Neàerlandse 
Hoogovens, die uitliep op de fusie van Hoogovens met Hoesch, 
dateert nog uit de periode dat men in West-Duitsland zich wel 233 
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realiseerde dat de aanvoer van ijzererts over zee van toenemend 
belang zou worden, maar nog niet voorzag dat de concurrentie om 
het ijzer zozeer zou toenemen dat ook zeer verre vindplaatsen (zoals 
Australië) voor exploitatie door Duits kapitaal in aanmerking zouden 
komen, en nog niet in staat was tot het doen van buitenlandse 
investeringen van een voldoende omvang om ter plaatse hoogoven
en staalfabrieken te bouwen. 
Wie tegen de achtergrond van de Westduitse expansiepolitiek nog 
eens de revue laat passeren wat de EEG de laatste jaren aan handels
politieke activiteiten heeft ontplooid en wat zij daarnaast aan aan
bevelingen en richtlijnen heeft uitgevaardigd, moet wel tot de 
slotsom komen, dat de EEG niet slechts de Bondsrepubliek als één 
van de negen lidstaten de nodige hand- en spandiensten heeft ver
leend, maar dat veeleer omgekeerd West-Duitsland vrijwel heeft 
gedicteerd hoe een 'Europese' grondstoffenpolitiek eruit moet zien. 
Zo wordt in een in september 1972 uitgekomen rapport over de 
grondstoffenvoorziening geadviseerd tot een uitbreiding van de 
handelsbetrekkingen met de grondstoffenlanden, tot een versnelling 
van de ontwikkeling van de kernenergie, tot syndicaatvorming in de 
hoogovenindustrie en de ijzermijnbouw en tot een uitbreiding van de 
handel met de Oosteuropese landen. En in juni van dit jaar stelde de 
Europese Commissie de ministerraad een nieuw energieconcept voor 
met als hoofdpunten geen andere dan: versnelling van de 
kernenergieproduktie, verhoging van de produktie en invoer van 
aardgas en geen verdere beperking van de kolenwinning. Het belang
rijkste is echter ongetwijfeld de handelspolitiek van de EEG, die ertoe 
geleid heeft dat de meeste landen in het voor de Westduitse expansie 
zo belangrijke Middellandse Zeegebied met de EEG verbonden zijn, 
terwijl met de overige nog verdragsonderhandelingen lopen. 

Het is duidelijk dat de Westduitse expansie de imperialistische tegen
stellingen in het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten veel 
verder zal verscherpen dan reeds nu het geval is. De Westduitse buiten
landse politiek vormt daarom een gevaar niet alleen voor de vrede in 
dit gebied, waar in feite al een permanente oorlogstoestand heerst, 
maar vergroot ook het risico van internationale conflicten op groter 
schaal. De ernst van de situatie wordt nog eens onderstreept door het 
feit dat de leiding van de Duitse expansie in handen is van banken 
(de Dresdner Bank en de Deutsche Bank) en bedrijven (Krupp, 
Thyssen, Gelsenberg, enz.), die de wereld al tweemaal eerder in een 
verwoestende oorlog hebben gestort. 
Daarmee is echter tegelijk aangegeven, dat een actief optreden tegen 
het Duitse imperialisme door de progressieve en patriottische 
krachten in ons land van grote betekenis is en inspirerend kan zijn 
voor vooruitstrevende mensen elders in Europa en in de Bonds
republiek zelf 

C. BAKKER 

Een deel van her materiaal in dit artikel is bijeengebracht in her kader van een 
onderzoek van het IPSO naar de huidige methoden van neo-koloniale uitbuiting 
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Studie 

Een episode uit de geschiedenis 
van de tweede wereldoorlog 

Door het IPSO is uitgegeven 'Een episode uit de geschiedenis van de 
tweede wereldoorlog en het nationale verzet in Frankrijk'. Deze 
publikatie bevat een letterlijke vcrtaling uit een deel van een studie 
over die periode genaamd 'La Résistance'. Dit werk zal vijf delen 
omvatten, waarvan het eerste in 1973 verscheen, het tweede en derde 
in JC)74. Het is een gemeenschappelijk werk van de grote richtingen 
van her Franse verzet, van aanhangers van De Gaulle tot leiders van 
de Franse Communistische Parrij en Socialistische Parrij. Naast de 
zeer vele Franse publikaties over de tweede wereldoorlog en het verzet 
is 'La Résistancc' een groots opgezet werk, waarbij - zoals terecht in 
het voorwoord van de IPSO- uitgave wordt opgemerkt - het armzalig 
gedoe op dit gebied in Nederland ongunstig af'iteekt. In tegenstelling 
rot, bijvoorbeeld, de bocken van Lou de Jong, wordt in 'La 
Résisrance' de geschiedenis van het verzet geschreven door mensen 
die daar zelf nauw bij betrokken waren. 
De volle waarde van deze IPSO-uirgave beseft men, als men daar 'De 
Dertiger Jaren' van Paul de Groot- in het bijzonder de twee laatste 
hoofdstukken - alsmede de IPSO- uitgave 'Stal in contra Hitler', 
naast legt. 

De politiek van vreedzame co-existentie 

De lPSO-publikarie is van grote betekenis voor de studie van de 
co-existentie, de strijd voor de narionale onafhankelijkheid, de 
functie van de communistische parrijen daarin en onverbrekelijk 
daarmee verbonden het vraagstuk van de autonomie van de 
lOmmunisrische partijen. 
De IPSO-publikatic bepaalt zich tot dat deel uit 'La Résistance', dat 
handelt over de betekenis en uitwerking van het niet-aanvalsverdrag, 
dat op 23 augustus 19 .)') tussen de regeringen van de Sowjet-Unie en 
nazi-Duitslanel gesloten werd. 
Om hierover een inzicht te verschaffen wordt in 'La Résistance' in de 
eerste plaats de buitenlandse politiek van de Sowjet-regering tussen de 
twee wereldoorlogen besproken. Daarnaast wordt behandeld her 
gevolg van dit verdrag voor de volken in Europa en in het bijzonder 
voor de communistische partijen. 

Ik buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie is vanaf ZIJn bestaan 
gebaseerd geweest op het principe van de vreedzame co-existentie 
russen de staren, ongeacht hun politiek-economische en sociale 
grondslag. 
In de prakrijk leidde deze politiek tot het sluiten door de eerste 
socialistische staat van verdragen met kapitalistische, imperialistische 
staten. Tc beginnen met het verdrag van Brest-Litowsk op 3 maart 235 
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1918 tussen de Sowjet-Unie en Duitsland en vervolgens met name 
ook tot meerdere verdragen met Duitsland in 1926, 1931 en 1933 en 
op 2 september 1933 met Italië. 
Aan het sluiten van deze verdragen lag in belangrijke mate ten 
grondslag de vaste wil, het 'cordon sanitair', de omsingeling van de 
jonge Sowjet-staat door imperialistische landen, te doorbreken. Deze 
vijandige omsingeling was een realiteit. Had niet Winston Churchill 
de dag na de oktoberrevolutie verklaard, dat noch Groot-Brittannië, 
noch de andere westelijke mogendheden zouden rusten voordat ze 
'het Bolsjewistische kind in de wieg zouden hebben gewurgd'? 
Deze wurgpolitiek kreeg steeds reëler vorm met de opkomst van de 
agressieve fascistische staten als Italië, Duitsland, Japan en Spanje. 
Op 25 november 1936 werd hetanti-kominternpact russen Duitsland 
en Japan gesloten, waarbij andere fascistische landen zich later aan
sloten. 
Juist het agressieve fascisme, met als koploper nazi-Duitsland, vormde 
een dircue bedreiging voor de Sowjet-Unie, nog versterkt door de 
overeenkomst die Hitier-Duitsland met de westelijke staten Engeland 
en hankrijk in 19.38 in München sloot en waarmee nazi-Duitsland de 
vrije hand naar het Oosten werd gegeven. 
In 'La Résistance' worden in kort bestek de pogingen vermeld om tot 
een gezamenlijk optreden van nazi-Duitstand en westelijke mogend
heden tegen de Sowjet-Unie te komen, waarbij, zoals op pagina 16 
wordt beschreven, door Himmler de buit reeds werd verdeeld. 
1\an de andere kant poogde de Sowjet-regering dit gevaar te door
kruisen door in de eerste plaats tot een overeenkomst te komen met 
de westelijke burgerlijk-democratische landen, Engeland en Frankrijk, 
ook nog na de overeenkomst van München maar zonder concrete 
resultaten. 
Uit deze ontwikkeling wordt het feit verklaard dat de Sowjet-regering, 
met een oorlogsdreiging in het verschiet, besloot het niet-aanvals
verdrag met nazi-Duitslanel aan te gaan. Toen dit verdrag door nazi
Duitslanel werd voorgelegd, ging de Sowjet-regering daarop in met 
als hoofddoel de confrontatie met nazi-Duitstand uit te stellen, tijd 
te winnen. 
Tot zover in kort bestek wat 'La Résistance' schrijft over de betekenis 
van het niet-aanvalsverdrag russen de Sowjet-Unie en nazi-Duitsland. 

De verwarring over het verdrag 

1\let de opkomst van Hitier-Duitsland was door de communistische 
wereldbeweging het agressieve fascisme als het hoofdgevaar voor de 
vrede en voor de nationale onafl1ankclijkheid bestempeld. Vooral na 
het congres van de Komintern in 19 3 5, waar de doelstellingen en het 
wezen van het fascisme door Dimitrof werden blootgelegd, stelden de 
communistische partijen zich aan het hoofd van de ~trijd tegen de 
fascistische bedreiging. Anti-fascisme en commumsme worden 
synoniem. 
·(oen dan ook op 23 augustus 1939 het niet-aanvalsverdrag tussen de 
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de dit voor de communistische partijen een schok. 
Maar de vcrwarring en moeilijkheden in de communistische partijen 
groeiden eerst recht door de wijze waarop het verdrag werd ge
presenteerd en door de manier waarop de Kominform werd inge
schakeld bij de politieke manoeuvres van de Sowjet-regering. Van de 
ene dag op de andere werd de communistische partijen de mening 
opgedrongen dat niet nazi-Duitsland, maar de imperialistische staten 
Fnge land en Frankrijk her grootste gevaar voor de vrede vormden. 
In september 1939 viel nazi-Duitsland Polen binnen. Engeland en 
Frankrijk moesten Duitsland wel de oorlog verklaren. Dit werd de 
'ckaze oorlog', de oorlog waarin in het westen nauwelijks een schot 
werd gelost. Door de Komintern werd deze oorlogssituatie uitgelegd 
als een imperialistische oorlog zonder meer, waarbij werd voorbij
gegaan aan het feit dat, na de inval in Tsjechoslowakije, en met de 
overval op P<,lcn, de oorlog voor die volkeren duidelijk het karakter 
van een nationale en anti-fascistische bevrijdingsstrijd had. 
De uitwerking van deze ommezwaai was voor een aantal communis
t i se he part i jen in de kapitalistische landen catastrofaal, zoals in 'La 
Rl'sistance' wordt aangetoond. Het werk wijst op de verwarring die 
door de instructeurs van de Komintern werd teweeg gebracht, zoals 
in Engeland, waar de partijleiding de oorlog als een anti-fascistische 
oorlog had gekarakteriseerd - totdat een Engelsman uit Moskou met 
de instructie van de Komintern kwam: het is een imperialistische 
oorlog. Zo ging het ook in Frankrijk, waar de vertegenwoordiger van 
de Komimern het anti-fascistische standpunt belachelijk maakte en 
vaststelde dat het Chambcrlain was die de oorlog tegen de Sowjet
llnte wilde richten. Er werd zelfs gezegd (zie blz. 20 in de lPSO
hroch ure) dat Molotow sprak van het 'kortzichtige anti-fascisme'. 

In de IPSO-publikatie 'Stalin contra Hitler' wordt op deze situatie 
van verwarring over de oriëntatie t.a.v. het karakter van de oorlogs
toestand dieper ingegaan. Daarin lezen we (zie blz. 38 en 39): 
'Stalin had op het XVIII-congres van de CPSU gesproken over lieden 
die de Sowjet-Unie de 'kastanjes uit het vuur' wilden laten halen om 
ze zelf op te eten! Opvallend is echter dat zulke berekeningen zich 
tot de regerende kringen in de westelijke landen beperkten en de 
volksmassa's, de arbeidersklasse en de communistische partijen als een 
te verwaarlozen factor beschouwd en behandeld werden. In plaats van 
doe te inspireren, wat de historische taak van de Sowjet-Unie was, 
en van elke andere socialistische staat, remde en desoriënteerde zij 
hen door een propaganda die het Hitler-rijk als 'vredesvriend' 
voorsteldel De vraag rijst of hier niet, voor het eerst, het nationaal
egoïsme de overhand gekregen had, een dogmatische opvatting van 
de vreedzame co-existentie met de kapitalistische staten.' 
Fn verder: 'Het op één hoop werpen van alle kapitalistische staten, 
van de agressor-staat met zijn concurrerende kapitalistische staten, het 
op één hoop werpen van de klassen binnen die staten, het verbreken 
van de solidariteit met de arbeiders, met de communisten, met de 
volksmassa's in die staten, terwille van werkelijke of vermeende 
directe voordelen, dat is nationaal-egoïsme, dat is een dogmatische 
vcrdraaiing van de Leninistische co-existentie.' 237 
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In 'La Résistance' wordt ook de vraag opgeworpen, hoe het kwam dat 
Sralin op een bepaald ogenblik zich illusies over Hitier maakte die 
'hem ertoe hebben vcrleid zijn analyse van het verschijnsel van het 
fa,cisme te zeer te nuanceren en te schipperen bij de bepaling van 
her karakter van de oorlog.' Het boek wijst erop dat StaJin in en na 
de oorlog zijn standpunt heeft gecorrigeerd. O.a. zei hij in een 
roespraak in 1946: 'De tweede wereldoorlog verschilde essentieel van 
de eerste.' En verder: 'Van het begin af nam de tweede wereldoorlog 
het karakter aan van een anti-fascistische bevrijdingsoorlog waarvan 
cc11 van de doelstellingen dan ook bestond uit her herstel van de 
(kmorratischc vrijheden.' (Zie blz. 21 en 22 in 'La Résistance'). 
Onderrussen was de schade onnoemelijk. 

De uitwerking van het verdrag in Frankrijk 

Onmiddellijk na het sluiten van het niet-aanvalsverdrag opende de 
!·ranse re act ie, die zelf met Hitier had geheuld en het feitelijk nog 
deed. met zijn pers een anti -communistische heksenjacht, waarbij de 
Franse communisten als knechten van Hitier en als landverraders 
werden voorgesteld. De krant van de partij, 'l'Humanité', werd ver
boden en de partij werd in de illegaliteit gejaagd. Het resultaat was 
een vrijwel totale ontwrichting van de partij. Communistische leiders 
en kaders werden onder zware druk gezet en vervolgd. Er ontstond 
een vlucht van twijfelaars en politiek zwak staande leden en aan
hangers van de partij. Verscheidene vooraanstaande figuren capitu
leerden voor de druk van de reactie en vervielen tot laf renegaten
dom. 
In 'La Résistance' worden daarvan treffende voorbeelden genoemd. 
Hierbij rijst de vraag, hoc het mogelijk was dat zo'n grote partij als 
de Franse was, een partij die de stoot had gegeven tot een volksfront
regering die gericht was tegen het opkomend fascisme in Frankrijk 
zelf, dermate uiteen kon vallen. Het bock haalt getuigen aan die 
zeggen dat de partij niet of onvoldoende was voorbereid op de 
komende oorlogssituatie, die door het agressieve nazi-Duitslanel en 
door het vcrraad van de eigen bourgeoisie met de overeenkomst van 
M iinc hen was ontstaan. 
De ene getuige na de andere verklaart dat men rekening hield met 
groeiende mogelijkheden van een door de Franse reactie ingesteld 
fascistisch regime - maar niet met oorlog met nazi-Duitsland. 
Daarop, op dat beslissende gevaar, bleek de communistische partij 
van Frankrijk niet georiënteerd te zijn. 
En die onjuiste oriëntatie, waarbij de daadwerkelijke strijd voor de 
narionale zelfstandigheid nier op de eerste plaats stond, bleek uit
eindelijk rampzalig. 
Er is op dar punt een duidelijk vcrschil met her toenmalige oordeel 
van de CPN. De stellingname van deze laatste was juist in hoofdzaak 
gericht op de dreiging van een Duitse inval. 
Het congres van 19 38 van de CPN stond geheel in het teken van de 
vcrscherpte imernarionale situatie. In de discussiegrondslag werd 
gesteld, dat de alarmklok geluid moer worden tegen de dreiging van 
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In Frankrijk kwam de ontwrichting in alle geledingen van de partij 
tot uitdrukking. Zo vermeldt 'La Résistance', dat van de 73 Kamer
leden er direct al 20 bedankten, later nog meer. Een deel van deze 
renegaten vormde de z.g. 'Franse volksunie', die niet alleen een ver
trouwensvotum schonk aan de reactionaire regering-Reynaud en daar
mee een decreet onderschreef waardoor hun vroegere kameraden met 
de guillotine werden bedreigd; een zevenral van hen zou zelfs in 
I <)40 hun vertrouwen in Pétain uitspreken. 
Een schrijnend voorbeeld wordt ook gegeven van de federatie Parijs
Oost, waar de partij voor het verdrag ca. 15.000 leden telde. In 
december 1939, vertelt Jean Chaumeil in 'La Résistance', waren er 
nog 17 die bereid waren om de 'sprong in het duister te maken', 
d.w.z. de partij weer op te bouwen. 

Komintern gecorrigeerd 

Ondanks de hierboven beschreven gebeurtenissen in de Franse partij 
bleven moedige communisten recht overeind staan. Feitelijk waren 
hun standpunten over de situatie en over de betekenis van het niet
aanvalsverdrag in strijd met de richtlijnen van het uitvoerend comité 
van de Komintern. Elders gebeurde hetzelfde. 
In de laatste twee hoofdstukken van 'De Dertiger Jaren' beschrijft 
Paul de Groot de situatie zoals die was in de CPN. 
Hij vcrtelt hoc een week na het pact het Politiek Bureáu van de CPN 
een resolutie publiceerde, waarin o.a. werd gesteld: 'Het Nederland
se volk moet bereid zijn zich met de wapens in de hand te 
verdedigen tegen elke nazi-aanval en tegen elke inbreuk op de zelf
standigheid van ons land.' Deze stellingname werd ook later o.a. in 
oproepen van het partijbestuur herhaald. 
Uit genoemde hoofdstukken van 'De Dertiger Jaren' krijgt men een 
duidelijk beeld van de moeilijkheden waarmee ook de Nederlandse 
communistische partij worstelde na het niet-aanvalsverdrag en de 
interpretatie die daaraan mede door de Komintern werd gegeven. 
Ondanks onzekerheid en vcrwarring die daardoor in de partij en in 
het partijbestuur hestonden blijkt in feite, dat de CPN toen op het 
beslissende punt al een autonome politieke lijn volgde. Met de 
oproepen tot verdediging van de nationale onafhankelijkheid legde 
de partij de grondslag voor de nationale bevrijdingsstrijd, die zij als 
enige politieke partij in Nederland direct na de bezetting begon. De 
partij was daarop voorbereid. Waarbij nog gesteld moet worden dat 
ook in Nederland delen van de bourgeoisie bereid waren de nationale 
zelfstandigheid van Nederland voor een appel en een ei aan de nazi
overweldiger te verkwanselen. Waarbij grote monopolies als Philips er 
zich direct op in stelden deel te krijgen aan de grote oorlogswinsten 
die in die situatie met de collaboratie te behalen waren. 
Bij de bestudering van 'La Résistance' moet men er vanzelfsprekend 
van uit gaan, dat de situaties in Frankrijk en Nederland niet over één 
kam zijn te scheren. Frankrijk was direct na het pact in oorlog met 
nazi-Duitslanel en Nederland nog niet. 
Bij alle moeilijkheden die ook de CPN kreeg te verwerken is echter 
duidelijk bewezen dat de partij niet van de koers van verdediging van 
het land tegen de nazi-bedreiging afstapte. Nog levende communis
ten, leden en kaders uit die tijd, zouden daarvan getuigenis kunnen 239 
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afleggen. Hieruit is te verklaren dat vooral de kaders van de partij 
ingesteld waren op de overgang van de partij naar de illegaliteit, wat 
geen eenvoudige zaak was. Zij traden op in de werkverschaffingen, in 
de bedrijven, ontwikkelden grote activiteiten welke uitmondden in de 
februaristaking van 1941, die de grondslag legde voor het grote 
nationale verzet. 
En op dat ogenblik zag men ook welk een onoverzienbare betekenis 
het optreden van de partij in de crisisjaren had gehad, toen zij de 
kop nam in de strijd tegen de versoberingspolitiek van Colijn en de 
werklozen en werkenden organiseerde in massastrijd daartegen. 
De morele overwinning die die strijd betekende, wierp haar vruchten 
af toen het gevecht voor de vrijheid van het land aangevat moest 
worden. 

Enige conclusies 

Met de publikatie uit 'La Résistance' is onderstreept de opvatting van 
de CPN, dat de Komintern-lijn over het pact een dogmatische ver
draaiing was van het Leninistische principe van de co-existentie. 
De functie van de communistische partijen in hun land werd terzijde 
geschoven, hun bestaan werd opgeofferd aan de tijdelijke, soms ver
meende, belangen van de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie. 
De nationale bevrijdingsstrijd en de groei der anti-Hitler-krachten 
werd hierdoor geschaad. 
Een zeer, zeer dure les. 

Maar lessen zijn er om geleerd te worden. 
Natuurlijk niet in die zin, dat men de situatie vandaag kan gelijk 
stellen met die van veertig of vijfendertig jaar geleden. 
De krachtsverhoudingen in de wereld zijn in vele opzichten 
veranderd. Anderzijds werken ook weer factoren die toen beslissend 
waren vandaag in sterke mate door. De krachten die Hitier aan de 
macht hielpen zijn niet verdwenen, ze streven met de aangepaste 
middelen die EEG en NAVO hun verschaft hebben, in wezen 
dezelfde expansiedoeleinden na. En naarmate de onderlinge tegen
stellingen tussen de grote imperialistische machtsgroepen, waarvan de 
Westduitse één der voornaamste en de gevaarlijkste is, naarmate die 
tegenstellingen zich verdiepen, worden met groter minachting de 
belangen van kleinere landen met de voeten getreden. D a t is wat 
deze zomer de gebeurtenissen op Cyprus lieten zien - dat is ook wat 
met dagelijks toenemend cynisme in de EEG gebeurt. 
In die omstandigheden gaat het optreden van volkeren voor hun 
nationale zelfstandigheid een groeiende, ja beslissende rol spelen. 
De communistische partij heeft de heilige plicht zich daarvoor in te 
zetten, zij is de enige die als bindende kracht in deze nationale 
verheffing kan optreden. Maar zij kan dat alleen als zij autonoom is, 
als zij zelf haar koers bepaalt, gericht op de belangen van het eigen 
volk en tegelijk met een juiste, vaste oriëntatie in de internationale 
ontwikkelingen. Het is om deze reden dat de CPN een vastberaden 
strijd levert en heeft geleverd tegen het revisionisme. 
Studie van de IPSO-brochure en van de andere hier genoemde 
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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 

De rol van de partij-organisatie 
in de strijd tegen kapitalistische 

crisisverschijnselen 

De onoplosbare moeilijkheden van het kapitalisme nemen vooral de 
laatste maanden in een stormachtig tempo toe. 
Mensen, die het oor hebben geleend aan de verhalen van de 
kapitalisten en van reformisten die hen naar de mond praten, staan 
thans verbijsterd te kijken naar de hand over hand toenemende crisis
verschijnselen, die zij tot voor kort onmogelijk hadden geacht. 
Toch ploffen de banken in een smerige stofwolk van speculaties. De 
beurskoersen, de heilige koeien van de aandeelhouders, zakken in -
richten zich weer Jets op - om daarna verder in te storten. Zo gaat 
het dag in, dag uit. 
Redrijven worden gcsloten en de arbeiders, kantoorbedienden en 
kaders worden als oud vuil op straat geworpen. Dan is het echter nog 
niet genoeg, want dan is er Boersma, die via een Colijnse crisis
politiek aanvallen doet op de uitkeringen van de werklozen, waarvoor 
jarenlang door de werkers premies zijn betaald. 

Het is duidelijk dat de crisiskrampen waarin het kapitalisme verkeert, 
ook scherpe gevolgen hebben voor de internationale verhoudingen. 
Overal heerst een verwoede strijd om macht, om grondstoffen en 
afzetgebieden. 
Welke hoogdravende verhalen ook opgehangen worden, achter de 
cont1icten in het Midden-Oosten, in Azië en in Europa zelf staan de 
aasgieren van de wapenindustrie en de multi-nationale uitbuiters. 
Midden in de zomer van het afgelopen jaar zagen we hoe voor het 
eerst weer sinds de tweede wereldoorlog imperialistische tegen-
stellingen hebben geleid tot een oorlog in Europa, rond Cyprus. 241 



Ongetwijfeld hebben deze bloedige gebeurtenissen, waarbij Grieken
land en Turkije met elkaar op voet van oorlog stonden met op de 
achtergrond de elkaar fel bestrijdende NAVO-partners USA, West
Duitsland en Engeland, een kentering ingeluid in de situatie. 
De NAVO-bewapening heeft geleid tot een bloedig treffen tussen 
NAVO-landen onderling. 
Inmiddels blijft Cyprus één van de onopgeloste conflicten hetgeen 
des te gevaarlijker is omdat in het Midden-Oosten een voortdurende 
dreiging bestaat voor het opnieuw uitbreken van een oorlog. 
Hiermee is wel een dikke streep gehaald door alle zalvende en slaap
vetwekkende verklaringen van revisionistische zijde. 
Wie de realiteit onder ogen durft zien, zal begrijpen dat de uitroep, 
gedaan in het blad De Rode Vaan van de C.P. van België, dat de 
ontspanning niet te remmen is, nergens op slaat. 
Nog erger maakt Gus Hall het. (Algemeen secretaris van de C.P. der 
USA). 
Gus Hall betoogt, dat naar zijn mening het USA-imperialisme de 
weg naar ontspanning verder zal gaan. 
'Natuurlijk kunnen enkele politici de politiek van de regering be
invloeden en ze doen dat ook. Maar over de fundamentele politiek 
wordt door de heersende klasse beslist. Hiermee is gezegd, dat de 
politiek van het zich afwenden van de koude oorlog en het zich 
richten op ontspanning, een politiek is waartoe besloten is door de 
hoogste kringen van het monopoliekapitaaL Daarom kan men met 
zekerheid voorspellen dat de nieuwe regering de algemene politiek 
van de Nixon-regering - zij het met enige geringe afwijkingen ~
zal voortzetten.' (Uit de DDR-uitgave 'Horizont' nr. 40.) 
Op deze manier wiegt men de mensen in slaap en worden illusies 
gewekt over 'zekerheden' van de politiek van de Amerikaanse 
imperialisten. 
Het is duidelijk dat zulke opvattingen, wanneer deze voort zouden 
woekeren onder de massa, fnuikend zijn voor de actie, die juist zo 
noodzakelijk is op dit moment. 

Actie zal er dan pas zijn als de communisten de werkelijke toestand, 
waarin het kapitalisme verkeert, onder ogen zien en vooraan gaan in 
de strijd. 
Een beoordeling van de huidige situatie laat aan de ene zijde de 
gevaren zien, onthult aan de andere kant de ontbinding en verrotting 
waarin het kapitalistische stelsel verkeert. 
Een onverbloemd aan de kaak stellen van de crisisverschijnselen zal 
de vitale krachten van de Nederlandse arbeidersbeweging inspireren 
tot strijd voor de belangen van de werkers en ook overtuigen dat met 
succes het kapitalisme tegemoet getreden kan worden. 
Eén van de opmerkelijke verschijnselen van de laatste tijd is dat hele 
nieuwe lagen van de werkende bevolking, juist als gevolg van de 
kapitalistische crisisverschijnselen, tot een strijdbare houding zijn 
gekomen, zoals de boeren en delen van de middenstand. 
Onze partij zal zich volledig in moeten zetten om alle anti
monopolistische en democratische krachten in hun strijd te verenigen. 

242 Tezamen vormen zij een progressieve macht, waarop in de naaste 



toekomst een werkelijke progressieve regering tot stand kan komen. 
De laatste tijd wordt in de partij zeer veel gesproken over haar 
organisatorische toestand. 
Er is een kritische zelf-kritische discussic op gang gekomen. Maar het 
moet volkomen duidelijk zijn, dat de voornaamste organisatorische 
taak van onze partij is: het initiatief nemen tot de actie, waar en op 
welk terrein van de belangenverdediging van de werkende bevolking 
dat ook maar mogelijk is. Wat dat betreft is haast en doeltreffend
heid geboden, vooral als we zien hoe de uiterst rechtsen, zoals Van 
:"gt, Andriessen en Aantjes, Den Uyl steeds verder door de knieën 
Jagen. 
Dit komt tot uiting in een reeks van standpunten en daden van de 
regering. De machtigingswet, die in het afgelopen jaar aan de 
arbeidersklasse zeer grote schade heeft berokkend en waarbij leugen
achtig de zogenaamde oliecrisis als argument werd gebruikt, wil men 
nu vervangen door een centraal akkoord, waaraan een versobering van 
het levenspeil ten grondslag ligt. Opnieuw wordt dit begeleid met 
sombere verhalen over de economische toestand waarin het kapita
lisme verkeert en met maatregelen, die de crisisverschijnselen alleen 
maar zullen verscherpen. 
De regering deinst er niet voor terug leiders van de vakbeweging als 
makke schapen aan zich te binden. 
Rondom de omkoopschandalen bij de vervanging van atoomstraal
jagers is een sfeer van provocatie geschapen. 
De minister van justitie Van Agt, de uiterst rechtse KVP-er, heeft 
daarvan gebruik gemaakt om aanvallen te doen op de parlementaire 
democratie. Zijn idee was om Nederlandse kamerleden te plaatsen 
onder de curatele van de justitie, zoals dat het geval is in politie
staten. 
Door optreden van de communistische fractie in de Tweede Kamer 
daarna werd hier een stok voor gestoken. Kort daarna werd het 
'abortusbeleid' op provocatarische wijze verscherpt, zonder enige 
twijfel na scherpe aandrang van de Westduitse CDU. 

Legt men deze feiten naast de verhoging van de militaire uitgaven 
van meer dan een miljard gulden, de bezuinigingen op de volks
woningbouw en de aanvallen op het hoger onderwijs, dan is het 
beeld van afglijden naar rechts compleet. 
Doordat de regering-Den Uyl zich in deze richting heeft begeven 
drijft ze steeds verder naar rechts, ondermijnt ze haar eigen bestaan, 
jaagt ze de massa's tegen zich in het harnas. 
In deze situatie zijn de uiterst rechtsen thans bijzonder actief. 
Enerzijds bepalen ze steeds meer de koers van de regering-Den Uyl, 
maar tegelijkertijd zoeken ze koortsachtig naar een alternatief om, 
voor het geval Den Uyl zijn achterban eens niet meer in het gareel 
kan houden, het hele kabinet op te blazen en dan met het hele Law
and-Order-apparaat en officieren van justitie hun zaken te regelen. 
Provocatarische signalen zijn al gegeven door Van Agt tijdens de 
zogenaamde abortus-debatten. Ongetwijfeld heeft dit alles te maken 
met een verscherpt optreden van de ultra's in West-Duitsland (CDU 
en Strausz) en de agressieve krachten uit de Verenigde Staten. 243 
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Toch leren de gebeurtenissen in Portugal en Griekenland en vooral 
ook de weerstand in ons eigen land tegen deze anti-democratische 
krachten, dat het stomweg herhalen van de oude reactionaire 
methoden grote, nog sterkere tegenkrachten oproept. 
Het is onze opvatting dat de rechtsen geen ruimte gegund mag 
worden noch door concessies noch door passiviteit en dat juist de 
politieke ontwikkeling in ons land een aansporing moet zijn om met 
grote voortvarendheid te werken aan het tot stand komen van een 
werkelijk progressief regeringsalternatief. 
En wie de gebeurtenissen van de afgelopen maanden in ons land 
overziet moet constateren dat terwijl de huidige regeringscoalitie 
verstikt in kapitalistische tegenstellingen en crisisverschijnselen, er 
terzelfdertijd iets anders groeit, vooral als gevolg van het gemeen
schappelijk optreden van communisten en socialisten tegen rechts. 
De Kalkar-beweging kon zich tot een massabeweging ontwikkelen 
van communisten, socialisten en progessieve gelovigen, juist door een 
gemeenschappelijk optreden van socialisten en communisten in een 
honderdtal comités in het hele land. 
De werklozen beginnen zich thans te verentgen voor de verdediging 
van hun belangen. 
Ook hier diezelfde eenheid en m vele gevallen de steun van 
afdelingen van het NVV. 
In een reeks van bedrijven wordt thans opgetreden voor loons
verhoging, duurtetoeslagen, tariefsverbeteringen, kortom voor maat
regelen die de arbeidersklasse kunnen beschermen tegen de 
kapitalistische crisisverschijnselen. 
De actie van de boeren heeft aangetoond dat een groot deel van hen 
reeds gebroken heeft met de rechtse confessionele politici en trouwens 
ook met de VVD, en over zijn gegaan tot een harde strijd voor de 
verdediging van hun belangen tegen de EEG-politiek. 
In al deze bewegingen werken communisten samen met anderen voor 
vrede, tegen het atoomgevaar, voor werk, voor loonsverhoging, voor 
verdediging van het onderwijs, tegen kapitalistische crisisverschijn
selen. 
In de aaneensluiting van al deze krachten ligt het alternatief voor het 
tot stand komen van een werkelijk progressieve regering met een 
politiek, gericht op nationale onafhankelijkheid en verdediging van 
de belangen van de nationale krachten van ons volk. 
Onze partij zal daarbij een inspirerende rol moeten vervullen. Haar 
organisatie zal op het vereiste niveau gebracht moeten worden om 
deze taken te volbrengen. 
Vandaar dat we zoveel aandacht besteden aan de verbetering van 
onze partij-organisatie, waarbij htt dus niet gaat om enige 'interne' 
zaakjes, maar om grote politiek, om massa-actie. Dit moet de 
oriëntatie zijn van de gehele partij, te beginnen bij de partijleiding 
en natuurlijk ook van de districten en afdelingen. 
In de partij bestuurszitting van 5 en 6 oktober j .I. zijn al een aantal 
maatregelen voorgelegd om te komen tot een strijdvaardiger optreden 
van de partij voor de belangen van de werkers. 
In de discussie is al gebleken dat het doorvoeren daarvan vaak op 
weerstanden stuit. 



Eén van de voornaamste is de binnengeslopen opvatting, dat op 
'afstand' gehandeld zou moeten worden in vraagstukken als loon
srrijd en andere vormen van belangenstrijd. Alsof het hier zou gaan 
om zaken van anderen, waar we wel mee begaan zijn, maar die in 
de praktijk toch feitelijk niet die van de CPN zelf zouden zijn. 
Deze gedachtengang is er oorzaak van geweest, dat in het optreden 
van de partij in haar propaganda en in het optreden van fracties van 
de partij in vertegenwoordigende lichamen, vaak het element is 
binnengcslopen van 'er moet actie komen' - 'wij roepen op dit of 
dat te doen'. 
Maar de zaak is niet dat de CPN zegt dat er actie moet komen, of 
dat dit of dat gedaan moet worden. 
Het gaat er om dat de CPN zelfhet initiatief neemt tot actie, tot het 
smeden van de eenheid en haar hele activiteit, haar hele organisatie 
daarop instelt. 
De ervaring heeft geleerd dat zonder initiatief van de communisten 
er geen eenheid van actie zal zijn en de mensen overgeleverd worden 
aan reformistisch gezwijmd en berusting. Daarom moeten we elke 
vorm van strijdschuwheid, van het op een afstandje beoordelen van 
de belangenbehartiging, in onze eigen partij bestrijden. 

Terzelfderrijd moet opgetreden worden tegen zogenaamde ultra
linkse groepen als de SP. Zij proberen vaak steken op te vangen die 
wij laten vallen, maar hun activiteit wordt altijd weer ingegeven door 
antt-communtsmc. 
Deze groepen richten zich in samenwerking met renegaten tegen de 
CPN en haar eenheidspolitiek in de strijd tegen de monopolies en zij 
pogen onervaren maar strijdvaardige mensen van die politiek af te 
houden. Het verwaarlozen van de bestrijding van dit soort anti
communisme kan, al is het maar tijdelijk, deze troetelkinderen van 
de burgerlijke pers in staat stellen een schadelijke rol te spelen. 

Hij het verbeteren van ons optreden speelt het politieke leven in onze 
partij, vooral de ledenvergaderingen, de kritiek en de zelf-kritiek een 
essentiële rol. De versterking van onze partij met mensen die in de 
srrijd ervaring hebben opgedaan, moet met de grootste kracht worden 
voort ge zet. 
Vooral de laatste tijd is in vele gevallen een intensieve samenwerking 
tot stand gekomen met socialisten. Vaak werd door hen bewondering 
voor onze partij-organisatie uitgesproken. En dan nog wel ondanks 
alle gebreken die er nog aan kleven. 
Het is inderdaad waar, dat in alle grote massabewegingen onze partij 
door de wijze waarop ze georganiseerd is, een mobiliserende en 
inspirerende rol speelt. 
Socialisten, die op deze wijze kennis maken met de betekenis van 
onze partij en hun waardering daarvoor uitspreken, zijn in feite toe 
aan het lidmaatschap van onze partij. 
Het is toch paradoxaal, dat socialisten onze partij-organisatie toe
juichen, terwijl Van der Louw als voorzitter van de PvdA, thans 
burgemeester van Rotterdam, verklaarde dat hij bezwaren had tegen 
onze partij vanwege haar organisatie. 245 
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De praktijk van de samenwerking in de actie heeft aangetoond wie 
gelijk heeft en hoezeer het nodig is dat de mensen die ons gelijk 
zien, ook lid worden van onze partij. Onze partij heeft vele nieuwe 
leden dringend nodig, de massa heeft juist in deze tijd van strijd 
tegen crisisverschijnselen van een vermolmd kapitalistisch stelsel een 
sterke CPN nodig. 

H. HOEKSTRA 
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Zelfbestuur en zelfbedrog 

Zeer duidelijk neemt onder de bevolking de afkeer en het verzet 
regen de grote concerns toe. De afgelopen jaren hebben voor het 
eerst op aanzienlijke schaal stakingsacties plaats gevonden in de 
vestigingen van de groten van de Nederlandse aarde. Er zijn bedrijfs
hczcrt in gen doorgevoerd tegen massa-ontslagen - wat dat betreft 
zijn namen als ENKA-Rreda en Philips-USFA begrippen geworden. 
w~1:H zulke acties tot stand worden gebracht, blijkt een zeer grote 
strijdvaardigheid en manifcstern zich, in welke vorm dan ook, de 
wens om aan de heerschappij van de concerndirecties een einde te 
maken. 
De rol van de monopolies in het bederf van het milieu, bij de 
opdrijving van de prijzen zowel als bij de neo-koloniale onder
drukking kan niet langer worden verhuld en roept veelvuldige pro
tcsten en acties onder de bevolking op. 
Daarom hebben ook de verhalen over 'het algemeen belang', dat 
deze gigantische winstmakers gedurende tientallen jaren als doelstel
ling van hun activiteit hebben verkondigd, danig aan geloofwaardig
heid ingeboet. Behalve dan bij prof. Tinbergen, die de multi
nationals als bron van onze welvaart beschouwt. Maar daarbij vraagt 
men zich ook wel af, namens wie hij spreekt. 

Men treft van deze ontwikkeling ook zeer duidelijk de uitwerking aan 
in sociaal-democratische kring. Had de PvdA in de vijftiger jaren de 
reformistische opvattingen al zover doorgevoerd dat het kapitalisme 
als afgesloten tijdperk werd beschouwd, nu kan men, door de 
praktijk gedwongen, niet meer zwijgen over 'de opeenhoping van de 
macht bij enkele multinationale ondernemingen' om de woorden te 
gebruiken van PvdA-fractievoorzitter Van Thijn. 
De allesbeheersende vraag is echter: h o e moet die macht worden 
teruggedrongen en doorbroken, en we I k e mach t van de 
arbeidersklasse en van de gehele bevolking wordt daar tegenover 
gesteld. 

Om die vraag draait in feite ook een rapport, uitgegeven door de dr. 
Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, 
dat getiteld is 'Op weg naar arbeiderszelfbestuur' 1), en dat volgens 
de achterflap 'gaat over de zeggenschap van de werknemers in de 
bedrijven'. 'Met die zeggenschap,' zo staat daar verder, 'is het op het 
ogenblik slecht gesteld. Daarom wordt hier een strategie ontwikkeld 
om tot verdere democratisering van het bedrijfsleven te komen. De 
democratisering wordt gericht op het realiseren van arbeiderszelf
bestuur.' 
En vDorts: 'Bedrijven dienen op een directe of indirecte wijze door 
het personeel zelf bestuurd te worden'. Hetgeen een fraai klinkende 
doelstelling is, die ook nogal concreet lijkt. 
Minder concreet wordt het echter als in het rapport zelf de strategie 
wordt ontwikkeld: 'In de eerste plaats moet de weg naar arbeiders- 247 



zelfbestuur gezien worden als een voortdurend 'leerproces'. Dat wil 
zeggen als een vorm van samenleven en -werken, die mensen en 
groepen zich voortdurend in sociale en politieke activiteiten eigen 
zullen moeten (kunnen) maken.' (p. 21). Hetgeen mogelijk wel een 
leerzame, maar niet een al te heldere weg is wat dan weer verklaard 
wordt door het klakkeloos overnemen van een jargon dat tegen
woordig door ondernemerssociologen wordt gehanteerd. 

Opvattingen al oud 

Intussen is het begrip 'arbeiderszelfbestuur' al oud, opvattingen die 
ermee samen hangen hebben in de beginfase van de arbeiders
beweging een rol gespeeld en zijn ook aan die periode historisch ge
bonden. Ze werden in de eerste helft van de vorige eeuw door 
Fourier in Frankrijk en Owen in Engeland ontwikkeld, die tevens 
poogden ze in praktijk te brengen door socialistische bedrijven en 
leefgemeenschappen te vestigen. 
Men kan dat lezen in het Communistisch Manifest, waar Marx en 
Engels ook het ontstaan van de theorieën van deze utopische 
socialisten analyseren. 
'De uitvinders van deze systemen zien weliswaar de tegenstelling der 
klassen alsook de werkzaamheid van de ontbindende elementen in de 
heersende maatschappij zelf, maar zij zien aan de zijde van het 
proletariaat geen historisch zelfhandelen, geen aan het proletariaat 
eigen beweging. 
Daar de ontwikkeling van de klassentegenstellingen gelijke tred houdt 
met de ontwikkeling van de industrie, vinden zij evenmin de 
materiële voorwaarden voor de bevrijding van het proletariaat en 
zoeken zij naar een sociale wetenschap, naar sociale wetten om deze 
voorwaarden te scheppen. 
ln de plaats van de maatschappelijke werkzaamheid moet hun 
persoonlijke uitvinderswerkzaamheid treden, in de plaats van de 
historische voorwaarden, fantastische voorwaarden van de bevrijding, 
in plaats van de geleidelijk plaats vindende organisatie van het 
proletariaat tot klasse, een zelf uitgedachte organisatie van de maat
schappij'. 
Deze theorieën werden achterhaald en kregen een duidelijk 
reactionair karakter, naarmate de klassenstrijd zich ontwikkelde en 
vormde. 
Marx en Engels lieten zien dat de enige mogelijke weg naar het 
socialisme bestaat uit de vervanging van de ondernemersstaat door 
'het als heersende klasse georganiseerde proletariaat'. 
Was het systeem van arbeiderszelfbestuur van meet of aan een 
fictieve weg naar het socialisme, met het ontstaan van het monopolie
kapitalisme verloor het ook elke voedingsbodem in de werkelijkheid. 
Het kapitaal werd steeds meer opeengehoopt in handen van een 
beperkt aantal banken en concerns, een ontwikkeling die zich ook nu 
nog voortzet. Zo hebben zich naast Shell, Philips, Unilever en AKZO 
in ons land nieuwe internationale monopolies gevormd: Estel, VFW 

248 Fokker en uit bankfusies de AMRO en ABN, die weer deel uitmaken 
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van Europese banksyndicaten, en een aanzienlijk deel van het 
kapitaal in de belangrijkste industrietakken wordt gevormd door 
buitenlandse investeringen (uit West-Duitsland en de VS). , 
Onder het monopoliekapitalisme is ook de staat een verlengstuk ge
worden van de grote kapitaalsmachten. Over de nieuwste methoden 
die de multinationals daarbij hanteren komt in deze tijd van Water
gate, oliecrisis en machtigingswet wel af en toe een enkel feit naar 
boven. 
Als in die omstandigheid al afzonderlijke bedrijven met een 
'arbeiders-zelfbestuur' zouden kunnen bestaan, dan nog waren die 
geen einde aan de macht van het grote kapitaal en hun staat. 
Bovendien: In hoeverre is het mogelijk te stellen dat een bedrijf 
onafhankelijk bestaat, als het voor het verkrijgen van kredieten, voor 
het inkopen van grondstoffen, van machines, voor het verkrijgen van 
orders, voor de distributie, voor de prijzen die het voor zijn 
produkten krijgt, afhankelijk is van de monopolies? Als het 
bovendien belasting moet betalen aan de ondernemersstaat en zich 
moet houden aan een wetgeving die tegenwoordig steeds meer wordt 
aangepast aan EEG-richtlijnen? 
Er zijn tenslotte oorzaken van het voortgaande proces van 
concentratie waarbij kleinere bedrijven, inclusief middenstand en 
boerenbedrijven, het bestaan onmogelijk wordt gemaakt. 
En het is mogelijk die ontwikkeling af te remmen en terug te 
dringen, maar dan door strijd. Enerzijds is daartoe een aanzet in de 
acries van boeren en middenstand voor het in stand houden van hun 
bedrijven, anderzijds is gebleken dat concernbesluiten om bedrijven 
te sluiten ongedaan kunnen worden gemaakt en hun voortbestaan 
kan worden afgedwongen, uiteraard op kapitalistische grondslag, 
maar met doorbreking van de politiek van de monopolies. 

Kunstmatig gespuid 

Het is verklaarbaar dat in Spanje in de dertiger jaren en in Joego
slavië na de oorlog onder de bevolking enige aanhang was voor 
ideeën als 'arbeiderszelfbestuur' aangezien het hier om industrieel 
zeer laag ontwikkelde landen ging, waarbij nog slechts een klein deel 
van de werkende bevolking in dienst was bij monopoliebedrijven. 
Het WBS-cahier 'kiest' voor het 'Joegoslavische model van arbeiders
zelfbestuur', alsof de weg naar het socialisme een soort jukebox is. 
Wat vervolgens onder de naam 'Joegoslavisch model' wordt gepresen
teerd wekt overigens voornamelijk de indruk dat er niet zo zeer van 
Joegoslavië als wel van een of andere andragogische instelling sprake 
is. De meest essentiële daad die het Joegoslavische volk in de strijd 
voor het socialisme heeft verricht is dat het zich na een heroïsche 
partizanenstrijd tegen de nazi-bezetters heeft losgemaakt van het 
imperialistische stelsel. Dat had niets te maken met arbeiderszelf
bestuur. Elke macht van het werkende volk over de bedrijven is 
daar mogelijk geworden. Dat staat geheel los van de wijze waarin 
daaraan vorm wordt gegeven, van de vraag ook wat nu de betekenis 
is van het begrip 'zelfbestuur' dat daar wordt gehanteerd - zelfs of 249 
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het werkelijk bestaat - en of het daar doeltreffend is. 
Het belangrijkste, ook voor de toekomst is dat de macht van de Joego
slavische bevolking over de produktiemiddelen afhangt van de mate 
waarin het land zijn onafhankelijkheid zal behouden tegenover de 
multinationals, en vooral zulke imperialistische instituten als de 
Wereldbank en de EEG, over een associatieverdrag waarvan sprake is. 

In ons land hebben opvattingen als 'arbeiderszelfbestuur' noem emge 
aanhang van betekenis gehad onder de arbeidersklasse. 
Ze zijn veeleer telkens weer kunstmatig gespuid; in de na-oorlogse 
periode vooral door zulke anti-communistische bladen als Vrij 
Nederland en De Groene en door de befaamde heer Rroekmeijer, die 
nu staat te briesen tegen de democratiseringsacties aan de universiteit. 
De strekking daarvan was meestal een poging een soort alternatief te 
propageren voor de marxistisch-leninistische theorie die de noodzaak 
stelt van het overnemen van de bedrijven door de politieke macht 
van de werkers, of als onderdeel van een campagne tegen de vak
beweging, daarbij de uitwas van de bureaucratisering als wezen be
stempelend. 
Betekenis heeft het nooit gehad, getuige ook de roestand van ont
binding, waarin de PSP, die het als een van de hoofdpumen in haar 
program heeft, verkeert. 

Geen volledige opsomming 

Wel invloed hebben de ideeën gehad die in het hoofdstukje 'op
vattingen in de arbeidersbeweging' door het WBS-rapport worden 
genoemd. En dat betreft dan de 'opvattingen over de zeggenschap 
van de arbeiders, zoals neergelegd in de richtinggevende documen
ten', zoals het rapport dat formuleert. 
Nu is dat zeker wel een wat pedante formulering, aangezien die 
'richtinggevende documenten' zich beperken tot 
- het rapport 'bedrijfsorganisatie en medezeggenschap' van NVV en 
SDAP, in 1923 gepubliceerd, en wel de passage: gedacht wordt aan 
een regeling die de ontwikkeling der bedrijven zou bevorderen in die 
zin, dat zij ten spoedigste in technisch opzicht voor socialisatie vat
baar worden, terwijl deze regeling voorts bedrijfsdemocratie (mede
zeggenschap van loontrekkenden) en gemeenschapsinvloed (mede
zeggenschap van verbruikers en van staatsorganen) in de nog niet ge
socialiseerde bedrijven zou hebben te brengen' - hetgeen na vele 
jaren tenslotte o.a. uitmondde in de aanbeveling van wettelijk voor
geschreven ondernemingsraden, het opnemen van één of meer door 
leden van het personeel goedgekeurde personen in de Raad van 
Commissarissen en het vormen van publiekrechtelijke bedrijfs
organisaties; 
- het rapport 'De hervorming van de onderneming' van de WBS in 
19 59 met als voorstel de Raad van Commissarissen corporatief samen 
te stellen, en 
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Wat het laatste document betreft is het nu al de vraag, voor wie het 
eigenlijk richtinggevend is. Van het eerste kan men zeggen dat het 
richtinggevend is geweest voor de passieve stroming in de arbeiders
heweging, die afziet van de strijd tegen de concerns en zich beperkt 
tot het formuleren van wenselijkheden om het kapitaal te sturen. 
Wat dat betreft moet gezegd worden dat deze reformistische 
opvattingen helaas wèl aanzienlijk invloed hebben gehad. 
De opsomming in het WBS-rapport is overigens wel illustratief voor 
de machteloosheid die er vanuit gaat en die het kapitaal volkomen 
ongemoeid laat. 
Dat ze niets met een volledige opsomming te maken heeft van 
documenten die inzake zeggenschap van de arbeiders richtinggevend 
zijn geweest, behoeft geen toelichting. Ook niet voor wat betreft de 
SOAP. 
Wat dat betreft is in elk geval nuttig de constatering dat de onder
nemingsraad, de werknemerscommissarissen, de SER, instrumenten 
van inkapseling van de vakbeweging zijn. (p. 35-36). 

Rapport-Mansholt 

Dan is er uiteraard nog het rapport-Mansholt, o.a. richtinggevend 
voor Den Uyl c.s., dat uitgaat van het standpunt dat de multi
nationals gecontroleerd moeten worden, door een supranationale EEG 
in socialistische zin om te bouwen. 
Het WBS-cahier verkondigt wel Mansholtiaanse theorieën, maar 
aangezien de werkelijkheid zo is dat de kapitalistische tegenstellingen 
nu de EEG verscheuren, wordt dit droombeeld naar de min of meer 
verre toekomst verschoven. 
Het tempo 'waarin (internationaal) de economische orde buiten de 
sfeer van de afzonderlijke onderneming in socialistische zin wordt ver
anderd' . . . 'zou immers wel eens tamelijk laag kunnen zijn 
vanwege met name de grote complexiteit van dit vraagstuk en het 
ontbreken van internationale politieke autoriteiten'. (p. 102). 
Kortom, het is met het aanpakken van de concerns min of meer 
wachten tot pasen en pinksteten op één dag vallen, hetgeen de 
schrijvers er echter niet van afhoudt, onderwijl over te gaan tot 
invoering van het socialisme: 'Denkend in termen van strategie stelt 
zich de vraag of het streven naar arbeiderszelfbestuur noodzakelijker
wijs gekoppeld dient te zijn aan een gelijktijdige uitbreiding van de 
politieke invloedssfeer ten aanzien van de economische ontwikkeling. 
Naar onze mening hoeft dat niet het geval te zijn. Teveel gaat men 
ervan uit dat een zelfbesturende onderneming in onze markt
economie een oneigenlijke zaak is ... ' 
'Wij zien daarentegen de wenselijkheid in om vormen van arbeiders
zelfbestuur in praktijk te brengen en daartoe bedrijven te socialiseren. 
Naar onze opvatting mag men de mogelijkheden om op korte 
termijn tot fundamentele wijziging van deze orde te komen niet 
overschatten. Men doet er goed aan de ontwikkeling naar arbeiders
zelfbestuur niet te laten frustreren door het achterblijven van de 
politieke invloed op het economische leven. Arbeiderszelfbestuur kan 
een heel eind tot ontwikkeling worden gebracht alvorens men stuit 251 
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op de noodzaak bijvoorbeeld de eigendomsstructuur door middel van 
politieke besluitvorming te wijzigen. (p. 87). 
Een en ander heeft meer weg van een goochelcursus voor gevorder
den. Er wordt voorts nog aan toegevoegd dat 'deze interne 
democratisering gevaar loopt op de lange baan te worden ge
schoven . . . indien men op gefoceerde wijze de economische orde 
gaat veranderen. De economische teruggang zal allerminst een 
klimaat scheppen waarin de zeggenschapsverdeling een hoge prioriteit 
zou krijgen'. 
Hadden de samenstellers, die het ruim 100 pagina's volhouden geen 
enkel economisch feit te noemen, hun blik naar de werkelijkheid 
gericht, dan hadden ze kennis kunnen nemen van een onrustbarende 
werkloosheid van 160.000 man, een ongekende inflatie en crisis
bedreiging. Hetgeen toch allerminst toegeschreven kan worden aan 
overtrokken pogingen de economische orde te wijzigen ... 

Over de vakbeweging 

De vraag is: welke mogelijkheden biedt een dergelijke 'interne 
democratisering' voor de werkers om hun positie in deze omstandig
heden te versterken? 
'Naarmate de bij de produktie-organisatie betrokken arbeiders meer 
gaan meebeslissen gaan zij ook de verantwoordelijkheid voor de gang 
van zaken dragen en zullen zij moeten meedelen in de resultaten van 
het bedrijf, en goede én ten kwade. Niet alleen blijven zij het risico 
dragen dat ze nu ook al dragen - het voortbestaan van de arbeids
plaats - daar komt het risico voor de uiteindelijke inkomsten bij' (p. 
46). 
Aldus kan men lezen in het hoofdstuk 'perspectief en marges'. 
Wel moet het recht op minimumloon worden gegarandeerd, maar 
wat er verder van de lonen en de veroverde rechten zoals die in de 
CAO's zijn vastgelegd overblijft, wordt niet vermeld. 
Hiertoe komt men inderdaad als de redeneringen over rendement van 
de ondernemers en hun economen tot uitgangspunt worden 
genomen en de uitbuiting van de arbeiders, die het wezen vormt van 
de kapitalistische arbeidsverhoudingen, buiten beschouwing laat. 
De meerwaarde - de waarde die de arbeiders meer voortbrengen dan 
de hoogte van het loon dat ze ontvangen, en die de ondernemer zich 
toeëigent - neemt toe naarmate de produktiviteit hoger wordt. 
De opvoering van de produktiviteit van de arbeid, door technisch
wetenschappelijke vernieuwing en door opvoering van de arbeids
prestatie, is een oorwikkeling die in vrijwel alle bedrijven (groot of 
klein) wordt doorgezet. 
Deze opeengehoopte meerwaarde eigent de kapitaalbezitter zich toe, 
of dat al dan niet op de balans te zien is. Bij de grote concerns is het 
heel duidelijk wel te zien en gaat het om miljarden guldens. 
Als een bedrijf dat het ene jaar wel rendabel is het volgende jaar 
volgens de directie niet meer rendabel is staat één zaak vast: het 
personeel heeft daar totaal niets mee te maken, het wordt slechts ge-
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Het rendement wordt in beslissende mate bepaald door de concur
rentiestrijd tussen de ondernemers, nationaal en internationaal. 
Maar wordt dit ook door de arbeiders als uitgangspunt genomen, 
zoals het \XiBS-rapport wenst in de ondernemeing met 'zelfbestuur', 
dan zijn er werkelijk geen grenzen meer bij het afwentelen van de 
lasten op de werkers. 
Er is geen directie die er niet op koerst om de uitbuiting nog meer te 
verscherpen, om met nog groter winsten de concurrentieslag te 
voeren. 

Over de vakbeweging wordt in het WBS-cahier veel geschreven, en 
wel over de bedrijfsledengroepen. Deze kunnen inderdaad een be
langrijke stap vormen in het doorbreken van de remmen die op 
bureaucratische wijze door rechtse vakbondsbestuurders op de strijd 
in de bedrijven worden gezet. Ze kunnen een instrument zijn om de 
organisatie van de arbeiders in de bedrijven te versterken en met 
meer kracht de strijd voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden 
te voeren, en ter vergroting van de algehele invloed van het personeel 
in het bedrijf. Ze maken tegelijkertijd deel uit van de gehele vak
heweging en zullen als zij de mogelijkheid hebben zich te ontplooien 
tot versterking daarvan leiden. Dat is de afgelopen jaren in de 
metaalbedrijven gebleken, in het bijzonder de akties indertijd tegen 
het beruchte Steehmanvonnis. Als men echter de 'strategie' in het 
WBS-rapport om bedrijfsgewijs het socialisme te vestigen beschouwt, 
blijkt het concreet in te houden de opsplitsing van de vakbeweging in 
afzonderlijke bedrijfsbondjes. Afzonderlijke bondjes die de lasten 
tengevolge van 'fluctuaties van de markt, fluctuaties welke de onder
neming heeft te pareren door zich aan de gewijzigde marktsituatie 
aan te passen in weerwil van de geplande afzet en geanticipeerde vraag
ontwikkeling' over 'kapitaal en arbeid' moeten verdelen (p. 100)! 
Kortom hier maakt de zelfbestuur-strategie de vakbond tot direct ver
lengstuk van de kapitaalbezitters. 
De strijd tegen de ondernemers voor hoger loon, tegen verlaging van 
het levenspeil, voor CAO-eisen, voor werkgelegenheid komt in het 
gehele stuk niet voor. Terwijl juist dit de grondslag vormt voor 
machtsvorming op anti-monopolistische grondslag in de bedrijven. 
De vraag is, als daartoe in bedrijven en kantoren geen strijd moet 
worden gevoerd, waar dat dan wel kan plaats vinden. 
Of behoort een en ander via centraal-akkoorden en machtigings
wetten te worden opgelegd? 
De bepleite 'strategie' betekent als het ware het buiten spel zetten 
van de vakbeweging als strijdorganisatie van de arbeidersklasse. 

We hopen niet dat de WBS van mening is, dat het hier om een 
richtinggevend document gaat. 

Dat zou meer met zelfbedrog dan met zelfbestuur te maken hebben. 
Zelfbedrog ook door de merkwaardige klucht die wordt opgevoerd 
door een heel rapport te wijden aan de arbeidersbeweging, 'interne' 
en 'externe' democratisering van de economie, de 'strategie naar het 
socialisme', zonder ook maar het bestaan van de CPN en de 
marxistisch-leninistische opvattingen daarbij te betrekken. 253 
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Men kan zich daarmee toch nauwelijks ten doel stellen seneus te 
worden genomen. 
Althans niet bij diegenen die de afgelopen jaren betrokken zijn 
geweest bij de massabeweging die het ondernemersbewind-Biesheuvel 
ten val bracht en ook daarna om de regering-Den Uyl te dwingen 
met deze politiek te breken, en niet te buigen voor olieconcerns en 
wapenfabrikanten. 
Bij alle stukken massa-actie, in de bedrijven en daar buiten wordt de 
spil van de machtsvorming immers gevormd door militante samen
werking van socialisten en communisten. 
Bij ~lle nieuwe wegen die gebaand moeten worden om de strijd voor 
zeggenschap van de werkers te voeren zal dat toch de kern zijn. 

Een feit is, dat in de bedrijven steeds sterker wordt doorzien, dat de 
'medezeggenschap', die tot nu toe is gepropageerd, niet anders dan 
fopspenen zijn en dat zich een drang ontwikkelt naar werkelijke 
zeggenschap over de multi-nationals. 
Het gaat er niet om met nieuwe, afgekloven, fopspenen te komen, 
die het bezit van het grote kapitaal ongemoeid laten. 

Op de laatste pagina's wordt de wenselijkheid bepleit van enkele 
'marginale aanpassingen' waaronder garanties voor stakingsvrijheid en 
de beschikbaarheid van ondernemingsmiddelen voor vakbondswerk in 
de onderneming. 
Dit zijn in ieder geval doelstellingen die wel waard zijn te worden 
uitgedragen. 
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De ondergang van 0'66 
D' GG is op sterven na dood. 
Het formele bestaan wordt nog een tijdje gerekt, doch zelfs formeel 
zal dan D' 66 de tien jaar nauwelijks volmaken. 
Een groepering, die vrijwel steeds alleen heeft bestaan door en in de 
publiciteit, krijgt vanzelfsprekend veel grafschriften mee om het kort
stondig bestaan uit te luiden. 
Wat nog over is, zijn vier kabinetsposten en zes zetels in de Tweede 
Kamer, maar zelfs parlementair is er in feite geen sprake van over
leven, zoals het debat over het abortusbeleid heeft uitgewezen. 
Wie door het geprononceerde optreden van mevr. Goudsmit, vooraf
gaande aan dat debat, had verwacht, dat D'66 bij deze gelegenheid 
een laatste klaroenstoot wilde geven als 'vernieuwingsbeweging', 
kwam bedrogen uit. In plaats van nog eenmaal te gloeien alvorens te 
doven, bleek D' 66 reeds volkomen uitgeblust. 
Het abcmusdebat ~ toch handelend over een zaak van gewetens
vrijheid, waarbij D'66 een kans had zich eenmaal als liberalistisch op 
het punt van gewetensvrijheid te manifesteren ~ markeerde alleen 
de afgang. 
Niet alleen bestaan de kiezers, de afdelingen, de 'partij' niet meer, 
nu bleek ook dat er in de Tweede Kamer geen D'66-fractie meer kon 
optreden. 
Mevr. Goudsmit mocht zelfs geen motie indienen, omdat Van Agt 
daaraan eens aanstoot mocht nemen! En h.et D' 66-kamerlid Imkamp 
speelde de treurige rol van spreekbuis van bisschop Gijsen, toen hij 
tegenover de CPN eiste dat Limburg als Gijsen-domein een 
uitzonderingsgebied met speciale vrijheidsbeperkende regels, zou 
moeten zqn ... 

Rol van NAVO-partij 

Nadat de ene na de andere 'afdeling' van D'66 zich opgeheven had, 
was er ook op een bijeenkomst in september ~ door D'66 een 'Jaar
vergadering' genoemd ~ een meerderheid die voor directe opheffing 
van de failliete boedel was. 
Dat dit formeel desondanks nog niet is gebeurd en dat nog steeds het 
bestaan wordt gerekt van wat eens zich aan de kiezers voorstelde als 
een partij, kwam door het optreden van mensen als Nypels en 
Gruyters. Hun argument was het feit, dat D' 66-bewindslieden in het 
kabinet Den Uyl zitting hebb~n en dat die een zweem van 
legitimiteit niet zouden kunnen ontberen. 
Gruyters presteerde het zelfs om te wijzen op de politieke be
scheidenheid die het hoofdbestuur aan deze situatie moet ontlenen, 
zonder zelfs maar te spreken over zijn eigen positie in het kabinet, 
als minister zonder partij! 
Voor het directe moment is inderdaad het feit, dat met het overlijden 
van D' 66 één van de pijlers van het kabinet-Den Uyl is weggevallen, 
het meest interessante. 2 5 5 
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Aan de ene kant is daarbij het streven van de KVP en ARP om te 
komen tot een verdere verlegging van de kabinetsbasis naar rechts 
(bijvoorbeeld door voor te stellen dat de destructieve oppositie van de 
CHU onder het vaandel van de christendemocratische samenwerking 
het Catshuis binnengehaald moet worden) ; aan de andere kant is er 
de herinnering aan de rol die D'66 als rechtse pressiegroep speelde 
bij de totstandkoming van 'Keerpunt '72', waarbij de groepering de 
rol van NAVO-waakhond ten opzichte van de PvdA op zich nam. 
Het is in dit verband nuttig om nog even in herinnering terug te 
roepen hoe het ging op het PvdA-congres dat in oktober 1972 bijeen 
kwam. Daar was een meerderheid o.a. voor verwijdering van atoom
wapens van Nederlandse bodem, voor het verbinden van het NAVO
lidmaatschap aan bepaalde voorwaarden waaraan binnen 4 jaar moest 
worden voldaan, voor het verlagen van de bewapeningslasten in de 
periode 1973-1976 met 1.500 miljoen gulden. In het uiteindelijke 
program dat de topleidingen van PvdA, D'66 en PPR in een 
nachtelijk onderonsje in elkaar zetten, ontbraken deze punten of 
waren ze aanzienlijk afgezwakt. 
Trouwens, ook ten aanzien van andere kwesties als bijvoorbeeld de 
subsidies op woningbouw, waren in het program niet de standpunten 
van het PvdA-congres terug te vinden, maar wel die van D'66. De 
leiding van de PvdA douwde het hele zaakje er zo door en gebruikte 
daarbij als een van haar voornaamste argumenten de band met D'66, 
dat toen overigens al bij opeenvolgende plaatselijke verkiezingen aan 
de verliezende hand was. 
D' 66 functioneerde als een pressiegroep op de PvdA - en werd als 
zodanig ook gretig gebruikt door de top van de PvdA, waarbij de 
speciale rol die lieden die vroeger zich 'Nieuw Links' plachten te 
noemen, opviel. Het was bijvoorbeeld Van der Louw, die zich tot het 
uiterste inspande om het gewicht dat aan D' 66 zou worden toege
kend bij het tot stand brengen van een gezamenlijk program van 
PvdA, D'66 en PPR zo groot mogelijk te maken. 
Door deze pressie op de standpunten die door het PvdA-congres 
waren ingenomen, vervulde D'66 in alle opzichten haar rol als 
NAVO-partij en manifesteerde zich hier in het bijzonder als ingreep 
van buitenaf in de Nederlan~dse politiek. 
Het verdwijnen van een groepering, die moest verhinderen dat eisen 
van de massa's met betrekking tot bijvoorbeeld de bewapening en de 
NAVO-politiek zouden worden uitgevoerd, dient consequenties te 
hebben. 
Den Uyl gebruikte D'66 indertijd als een stok achter de deur tegen
over de leden en aanhangers van de PvdA, daarmee openingen 
makend voor confessioneel rechts. 
Het failliet van D'66 betekent ook een vernietigend oordeel over deze 
oriëntering. 

Propapndist van districtenstelsel 

Het geeft, meer in het algemeen, ook een aanwijzing over de vraag, 
welke mogelijkheden de arbeidersbeweging heeft om een halt toe te 
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sproken draagster is geweest: het streven naar een autontalre her
ziening van het staatsbestel; de roep om een sterke man, als gekozen 
minister-president of gekozen formateur; het plan via een districten
stelsel zoveel mogelijk de CPN als zelfstandige partij van de arbeiders
beweging uit het parlement te weren; de invoering van 'twee 
blokken' waartoe de politieke keuze zich zou moeten beperken. 
Op vele gebieden is D' 66 opgetreden, op tal van terreinen heeft men 
'commissies', 'studiegroepen', 'werkgroepen' aan het werk gehad, 
maar op vrijwel geen enkel terrein had men ooit wezenlijk iets mee te 
delen, met uitzondering van deze ene, grote strijdvraag: het vraag
stuk van de democratie en daarmee van de rechten ook van de 
arbtidersbeweging. 
Op dat punt propageerde men, wie zal zich daarover verwonderen, 
juist het direct overnemen van de slechtste tradities van gehoorzaam
heid aan het buitenland. 
Zo wars van 'traditie' was D'66 wel, dat wij in Nederland het 
Amerikaanse voorbeeld moesten volgen, ook in staatsrechtelijk 
opzicht, en zelfs de absurditeit dat men een land van ruim dertig 
duizend vierkante kilometer nu eenmaal niet in districten kan ver
delen als een land van tien miljoen vierkante kilometer, nog afgezien 
van historische traditie, vermocht hieraan niets te veranderen. 
Het systeem van twee grote partijen, die bij verkiezingen tegen elkaar 
uit komen en waar de kiezer uit kan kiezen zonder een andere keuze
mogelijkheid te hebben, is het kenmerk van het systeem in de Ver
enigde Staten. En Gruyters laat in zijn geschrift 'Daarom D'66' niet 
na hiernaar te verwijzen en gaat hierin ook uitgebreid in op de ver
schillen die er zouden bestaan tussen die twee blokken in de Ver
enigde Staten, de Democraten en de Republikeinen, zonder er 
natuurlijk bij te vermelden dat van een wezenlijke democratische 
keuze bij dit systeem geen sprake is. 
Ook Van Mierlo heeft - toen hij nog wel eens geïnterviewd werd, in 
zijn dagen als fractievoorzitter van D' 66 - verklaard het Amerikaan
se systeem volmaakt te vinden. 
De politieke ontwikkeling van de laatste jaren in de Verenigde Staten 
de politieke verloedering die daar heeft plaatsgevonden, had hij 
natuurlijk niet voorzien. 
En de afgang van D' 66 zal zeker niet in geringe mate mede een 
afstraling zijn van deze verrotting in de leidende kringen in de Ver
enigde Staten, waar zoveel prominenten in D'66 hun inspiratie uit 
putten. 
Er is nog wel wat meer te zeggen over het Amerikaanse systeem, over 
de zogenaamde 'persoonlijke vrijheid' die de 'volksvertegenwoor
digers' daar - alweer volgens Gruyters - zouden hebben. Dat wil 
zeggen: zij kunnen hun standpunten in het Huis van Afgevaardigden 
en de Senaat innemen los van elke partij- of fractieleiding. Dat dit in 
de praktijk betekent dat deze afgevaardigden en senatoren een ver
zameling individuen is die niets te maken heeft met een volks
vertegenwoordiging verzwijgt Gruyters. 
Daarom is de nederlaag van D' 66 op zichzelf een overwinning voor 
de democratische krachten en vooral voor de communisten, die van 
meet af aan principieel en consequent stelling namen tegen de 25 7 
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autontaJre denkbeelden van D'66 en deze te vuur en te zwaard 
bestreden. 
De ondergang van D'66 verzwakt op zichzelf de kracht van de voor
stellen, die het kabinet-Den Uyl tot een grondwetswijziging heeft 
ingediend. Deze zijn daarmee echter geenszins van de baan. D'66 
was een voertuig om plannen te introduceren, die behoren bij de 
crisisverschijnselen van het kapitalisme (verscherpte onderdrukking 
door afschaffing van democratische rechten) en ondermijning van de 
nationale zelfstandigheid (aanpassing van het kiesstelsel tot een soort 
EEG-stelsel en een Nixon-type van een premier met een eigen 
mandaat). 
In de verdere, noodzakelijke strijd tegen deze plannen 1s het van 
belang de opkomst en ondergang van D'66 te bestuderen, waartoe 
we hier met een aantal notities bijdragen. 

Nooit als organisatie gefungeerd 

Er is wel spottend gezegd, dat één van de leuzen waaronder D' 66 is 
opgericht, 'de partijen moeten ontploffen', uiteindelijk voor die 
groep zelf waarheid is geworden. 
D'66 is echter nooit een partij geweest. 
Er heeft nimmer een partij D' 66 gefunctioneerd als org,un:ratie, en de 
interne toestand is van het begin af aan zodanig geweest, dat ook 
nooit sprake kon zijn van interne democratie, van beslissingsrecht van 
de leden via congressen met gekozen afgevaardigden (in plaats hier
van waren er vertoningen, waar men tegèn betaling toegang had, 
maar die nooit meer dan babylonische spraakverwarringen op
leverden). 
De 'afdelingen', die thans bij gebrek aan gemeenteraadsleden de 
een na de ander worden opgehe~cn, hebben evenmin ooit werkelijk 
als basisorganisaties gefunctioneerd, maar waren los-vaste verzame
lingen belangstellenden en carrière-makers. 
Er is veel gcsproken en geschreven over de 'sociale basis' van D' 66 
die in de middengroepen zou liggen. , 
In werkelijkheid is deze gedachte, die steunde op geen enkel ander 
feit dan dat een nogal ruim aantal academici in D'66 zaten, slechts 
een weerspiegeling van de vijandige houding die bepaalde PvdA
leiders jegens de 'middengroepen' innemen. 
In het PvdA-partij-orgaan PK werd indertijd nog een 'toekomst' aan 
D'66 voorspeld, als een partij waaraan behoefte was voor de opvang 
van technische en administratieve kaders, werknemers uit de hogere 
inkomensgroepen e.d. 
Deze voorstelling van zaken als zou D' 66 een permanent vcrschijnsel 
kunnen zijn in de vorm van een partij voor 'middengroepen' hing in 
feite samen met de uiterst schadelijke reformistische politiek om een 
deel van de arbeidersklasse 'af te zonderen', op dood spoor te 
rangeren en van de arbeidersklasse als geheel los te maken. Hen werd 
D'66 min of meer 'toegewezen', terwijl deze groep op sociaal terrein, 
waar het gaat om de lonen, huren, belastingpolitiek e .cl., sinds haar 
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De ondergang van D'66 geeft extra reliëf aan het optreden van de 
CPN voor de eenheid van alle niet-vermogende mensen tegen de 
monopolies, tegen verdeel- en heerstactieken van de bourgeoisie en 
voor de verbondenheid van handarbeiders, kaders, studenten, 
intellectuelen, middenstanders. 

De idee van 'de sterke man' 

Waar D'66 nooit een part!) ts geweest, valt op dat van het begin af 
de idee van een 'sterke man', een beweging rond een per.roon, de 
tonn aan gaf. Reeds dit ondemocratische trekje werd als een 
m,xiernisering, een voorschot op de 'staatsrechtelijke vernieuwing' 
voorgesteld. Toen D '66 opgericht werd door een aantal uit de VVD 
en PvdA gedroste lieden, was het centrale punt het woord 
'vernieuwing'. Door middel van geraffineerde reclametrucjes en 
grootscheepse campagnes door de NAVO-pers en vooral de t.v. 
gesteund, werd D' 66 uit de grond gestampt. De reclame was vooral 
gericht op de persoon van Van Mierlo, die werd gepresenteerd als 
'jong, dynamisch', die de 'vernieuwing' wel eens zou brengen. Dit 
was de mooie sappige appel die de kiezers aangeboden kregen en 
waarin het vergif van de kieszwendel en zeteldiefstal van het 
districtenstelse I school. 
Een van de voornoemde trekken van het optreden van D'66 was het 
fulmineren tegen de politieke partijen. 
l-Iet streven van D' 66, dat overeenstemt met de wens van de 
monopolies om een makkelijker te manipuleren parlement te krijgen, 
waarin consequente klassevijanden van de multi-nationale concerns 
zoveel mogelijk de toegang is ontzegd en waarin nog slechts twee 
vage 'blokken' naast elkaar zouden liggen, - dit streven is door 
C~ruyters dan ook beredeneerd met een beroep op het 'overleefd' zijn 
van deze partijen. 
De tegenwoordige minister schreef in zijn boekje 'Daarom D'66': 
'De strijdvragen die de partijen en hun kamerfracties bezig houden, 
hebben niet zoveel meer te maken met grote 'stromingen'. Nu de 
katholieken en de kleine luyden geëmancipeerd zijn, de verdrukte 
arbeidersklasse tot het verleden behoort . . . heeft de evenredige ver
tegenwoordiging haar zin verloren'. 
De afkaveling van de confessionele partijen werd daarmee tegelijker
tijd tot argument verheven om de arbeidersklasse het recht op een 
eigen parlementaire vertegenwoordiging te ontzeggen. 
Dat is precies de achtergrond van de 'staatsrechtelijke plannen' waar
van Gruyters altijd zo'n kampioen is. 
Inmiddels is het D'66 dat tot het verleden behoort. 
Wat was het dan, als het geen partij was! 
Een rechtse pressiegroep, zoals in de aanvang betoogd; een reclame
campagne, vooral opgebouwd rond een persoon; en een buitenlandse 
ingreep in de Nederlandse politiek - dat zijn enkele karakter
trekken. Het karakter van een reclamecampagne en de korte levens
duur hangen vanzelfsprekend samen ('produkt X is uitgewerkt'). 
D' 66 stemt in dit opzicht overeen met andere, zeer tijdelijke 259 



formaties, zoals DS'70, dat eveneens vanaf zijn vorming het NAVO
vaderschap verried. 
Het ·opgeblazen karakter, de vreemde oorsprong, de beginselloosheid 
als beginsel en het ontbreken van wortels in buurten, in steden, in 
georganiseerde massa's betekent ook, dat een teruggang vrijwel direct 
onherroepelijk en catastrofaal is. De verkiezingscijfers van D'66 
illustreren dit: 

Tweede Kamer 1967 
Provinciale Staten 1970 
Gemeenteraden 1970 
Tweede Kamer 1971 
Tweede Kamer 1972 
Provinciale Staten 197 4 
Gemcenteraden 1974 (gebaseerd op 

62 gemeenten = 40% van de kiezers) 

4,5% 
7,7% 
7,0% 
6,8% 
4,2% 
0,98% 

0,8% 

( 7 zetels) 

(11 zetels) 
( 6 zetels) 

Nog veel frappanter zouden de cijfers worden, als men er ook nog de 
diverse opiniepeilingen naast hield, die D' 66 in de hemel lieten 
groeien - als onderdeel van de reclamecampagne. 
Voor de conclusie, hoe belangrijk een vasthoudend strijden voor 
beginselen en een krachtige partij-organisatie is, heeft de CPN 
natuurlijk het afschrikwekkend voorbeeld van D'66 niet nodig. Maar 
het blijft uitermate leerzaam, hoe bij een groepering die zowel het 
een als het ander miste, de leden direct bij bakken wegliepen, geen 
contributie meer betaalden enzovoort bij de eerste de beste tegen
slag. 
Televisie en andere publiciteit hielpen daar niet tegen' Een tegenslag 
en de zaak houdt geen stand, alleen de bewindslieden en kamer
leden kleven aan hun zetels, ondertussen hun heenkomen bij firma's, 
bij regeringsinstanties of bij andere partijen vooruit besprekend. Waar 
de reeds verdwenen kamerleden van D' 66 zijn gebleven is een verhaal 
apart, maar in zeker twee gevallen heeft het ministerie van CRM veel 
met dat verhaal te maken. 

Op het gebied van de buitenlandse politiek is D'66- zoals al eerder 
betoogd - opgetreden als een uitgesproken NAVO-partij. Al direct 
bij haar optreden predikte deze groep strikte onderwerping aan de 
eisen die de NAVO stelde. 

D' 66 als ingreep van buitenaf in de Nederlandse politiek, krijgt nog 
meer reliëf tegen de achtergrond van de jongste onthullingen over de 
wijze waarop bijvoorbeeld Washington op dit vlak opereert met uit
schakeling en inschakeling van partijen. 
De nederlaag van D' 66 kan dan ook van betekenis zijn voor de 
nationale onafhankelijkheid. Ook omdat een districtenstelsel Neder
land meer stormrijp zou maken voor inlijving in een Politieke Unie 
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De groepering van Gruyters c.s. is juist doordat zij steeds haar 
autoritaire plannen centraal bleef stellen, een factor tegen de 
nationale onafhankelijkheid; zij heeft daarmee echter ook de aan
sluiting gemist met bijvoorbeeld democratisch denkende liberalisten 
en haar eigen ondergang versneld. 

SYLVIA SCHREUDERS-BACCHINI 

l\lededeling aan de lezers 
De prijs van Politiek en Cultuur zal met ingang van 
1 januari 1975 worden verhoogd. 
De voortdurende stijging van de prijzen van het 
papier en andere materialen, alsmede toenemende 
kosten voor verzending maken deze prijsstijging 
noodzakelijk. 
De prijs zal met ingang van 1 januari 1975 worden: 
Jaarabonnement f 10,- (studentenab. f 6,25) 
Losse nummers f 2,-

Wij verzoeken de abonnees voor de betaling van de 
abonnementskosten gebruik te maken van de in dit 
nummer ingesloten acceptgirokaart. Na ontvangst 
van uw betaling zal de toezending van P en C voort
gezet worden. 

Administratie Politiek en Cultuur 
Leidsestraat 25, Amsterdam 
Tel. 020-2311 38 - Postgironummer 447416 
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Franz Kafka - een open einde 

Op 3 juni 1924 stierf Franz Kafka, een maand voordat hij 41 jaar zou 
worden. 
Een halve eeuw geleden dus, een termijn die in de regel opmerkelijk 
genoeg wordt bevonden om tot herdenkingen over te gaan. 
Hoe belangrijker de persoon in kwestie, hoe groter vormen deze aan
nemen. 
Franz Kafka kreeg een heel jaar, het Kafka-jaar, uitgeroepen door een 
aantal kiene uitgevers. 
Een schrijver is dood. Hij is geboren, heeft geleefd, heeft teksten ge
schreven en is gestorven. Het unieke is dn zijn erfenis, zijn werk, 
steeds opnieuw gelezen en beleefd kan worden. 
Hoe herdenk je zo iemand? 
Schrijf je op jouw beurt, in andere woorden, het verhaal van zijn 
leven - in stambomen, met zijn ontwikkelingen, doorspekt en door
regen met feitenmateriaal en anekdotes? 
Moet je zijn teksten analyseren - in structuren en stijlkenmerken 
opgehangen aan allerlei boekenwijsheden, met aandacht voor de 
komma? 
Moet je een poging doen om je eigen tijd te beschrijven en hem 
daarin overplanten - hem gebruiken voor datgene wat jezelf kwijt 
wiP 
Of moet je de betekenis achterhalen die hij heeft gehad in zijn tijd 
en voor de lezers van nu - met enquêtes in de ene en statistieken in 
de andere hand? 
Of moet je alleen maar verklaren of je het leuk vindt of niet om hem 
te lezen - lekker lui; fronsend; trillend van de spanning misschien 1 

Of is schrijven over een schrijver een poging doen om al deze 
elementen samen te klutsen tot één beschouwing, met een open 
begin en een open einde I 
Deze, en nog veel meer vragen, in nog veel meer nuanceringen ge
steld, doen zich niet alleen voor in het geval Franz Kafka. 
Alleen, het lijkt wel of bij deze schrijver dit soort vragen meer 
klemmen dan normaal. 
Heinz Politzer maakte een proefschrift over de kunstenaar Franz 
Kafka en promoveerde ermee aan de universiteit van Praag. Het 
werkstuk telt het respectabel aantal van 500 dichtbedrukte blad
zijden. Als bronnenmateriaal gebruikte hij 236 verwijzingen, naar be
schouwingen van bijna evenveel aureurs. En, en passant, vermeldt hij 
daar bovenop nog 230 biografieën en 10 andere scripties' 
En dat alles gebaseerd op" de stand van 1 december 1964. Alweer 10 
jaar geleden dus. 
De mededeling die op de kaft van de biografie van Max Brod over 
Kafka voorkomt, dat er geen wetenschappelijke bibliografie meer te 
maken is omdat het aantal bocken en tijdschriftenartikelen dat over 
hem gaat in de dienduizenden loopt is begrijpelijker wijze minder 
gemakkelijk na te gaan, maar geeft nóg meer te denken. 
Hij, die de moed heeft alleen maar zijn oog te laten gaan over deze 
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aanral interpretaties van de figuur Franz Kafka en de betekenis die de 
beschouwers aan diens werk toekennen niet in aantal achterblijven. 
Het lijkt wel of er geen morele overtuiging bestaat die Kafka niet als 
haar voorganger heeft binnengehaald; en gepropageerd. Of er geen 
politieke stroming bestaat die Kafka niet als levend geworden - in 
de meeste gevallen echter als levensloos - programmatisch pamflet 
heeft geannexeerd. 
De hele en halve Kafkalogen, verder afdalend tot magere tienden van 
breuken, zijn inderdaad niet te tellen. 

Belangstelling 

Deze enorme belangstelling is een van de grote tegenstellingen die 
opdoemen in het geval Franz Kafka. 
Tijdens zijn leven trok zijn werk immers nauwelijks de aandacht. Zijn 
bekendheid overschreed zelden de grens van zijn uiterst kleine kring 
familie-leden en kennissen. 
Enige rol van betekenis heeft hij tijdens zijn leven nauwelijks 
gespeeld. 
De uitgaven van zijn werk, dat hij in nachtelijke uren van stille af
zondering schreef, waren tijdens zijn leven op de vingers van één 
hand te tellen. 
Pas na zijn dood werd tégen zijn uitdrukkelijk verzoek, maar mèt 
roestemming van zijn erfgenamen besloten tot het uitgeven en ook 
tot het in elkaar zetten van zijn, in de meeste gevallen onafgemaakte, 
oeuvre. 
Max Brod, zijn meest trouwe vriend gedurende de laatste 20 jaar van 
zijn leven, die zich met deze activiteiten belast heeft, moet wel eens 
vertwijfeld gedacht hebben: 'Wat ben ik begonnen'. 
Hij stuitte op onbegrip en afwezigheid van elke vorm van interesse 
toen hij uitgevers benaderde. 
Het lukte hem tenslotte alleen maar met een indrukwekkende lijst 
aanbevelingen van een groot aantal bekende kunstenaars en geleerden 
uit die tijd. En dan nóg namen deze uitgevers schoorvoetend en met 
het nodige pessimisme over de commerciële afloop Kafka in hun 
fonds op. 
Ze hoeven er achteraf geen spijt van te hebben. De thema's die 
Kafka behandelde en de manier waarop hij deze in zijn werk 
benaderde bleken zo universeel te zijn, zo aan te sluiten bij de ge
voelens van zoveel mensen, dat, nadat ook het àllerlaatste werk ge
publiceerd was, er zelfs een markt was ontstaan voor zijn privé
brieven aan kennissen en verloofdes, en zijn dagboeken. 
Nu in onze tijd, met of zonder Kafka-jaar, is er bijna niemand meer 
die op zijn minst niet van zijn naam gehoord heeft, al was het alleen 
maar in verband met iets dat met geheimzinnigheid te maken heeft. 
liet aureool dat zoveel Kafkalogen dankbaar hebben gestimuleerd en 
aangegrepen als voedingsbodem voor hun vaak betweterige theorieën. 

Bij het doorploegen van het adembenemend omvangrijke materiaal 
over Kafka, om voorzichring de contouren van deze schrijver vast te 263 



kunnen leggen, valt direct één kenmerkende eigenschap op: ZlJO 

eenzaamheid. 
'Alles wat ik heb weten te bereiken is de vrucht van mijn eenzaam
heid', merkt hij in zijn dagboeken op. 
In nauw verband hiermee staat zijn onaflatende speurtocht naar zijn 
eigen identiteit; zijn zelfonderzoek. Als uitgangspunt voor deze 
moeizame tocht fungeert zijn vader. 

Vader 

Hermann Kafka werd in 1852 in Wossek, een plaatsje van rond 100 
inwoners in Zuid-Bohemen geboren. 
Hij was de oudste zoon uit een orthodox-joods gezin dat bestond uit 
vier jongens en twee meisjes. 
Het gezin Kafka had het allesbehalve breed. 
Herrnaons vader was vleeshouwer. Om zijn kinderen te eten te 
kunnen geven moesten deze al heel jong, bij het krieken van de dag, 
vaak barrevoets, in zomer en winter, het vlees naar de omliggende 
dorpen brengen. 
Het gezin leefde met z'n achten in de enige kamer die het land
bouwershutje rijk was. 
Hermann besloot zijn geluk op 14-jarige leeftijd ergens anders te be
proeven. Als marskramer. Dat moet eveneens een bestaan zijn 
geweest aan de rand van de hongerdood. Na zijn militaire dienst gaat 
hij naar Praag. Met meer succes. Daar leert hij zijn latere vrouw, Julie 
Löwy kennen. Hun kennismaking werd met de nodige reserves 
bekeken door de familie Löwy. Zij is eveneens orthodox-joods en de 
Löwy's zijn, als bezitters van een aantal grote brouwerijen, schatrijk. 
Met behulp van haar geld slaagt Hermann Kafka erin een galanterie
winkel in Praag te vestigen. In 1907 laat hij achter zijn naam in het 
Praags adressenboek vermelden: koopman in mode-artikelen, galante
rieën, parasols, parapluies, wandelstokken en katoen. Belangrijker 
voor zijn sociale status is echter de toevoeging: Beëdigd deskundige 
bij de rechtbank. 
Om het zover te brengen had hij, althans uiterlijk 'zijn afkomst 
moeten verraden' en zich moeten aansluiten bij de dunne Duits
sprekende bovenlaag, die met hun handelskapitaal het politieke en 
maatschappelijke leven en het Praag van die tijd beheersten. Vooral 
dit zal Franz Kafka later zijn vader verwijten. 

Franz Kafka werd op 3 juli 1883 in het huis Zum Turm, precies op 
de grens tussen de twee wijken waaruit zijn ouders kwamen, geboren. 
Aan de rand van de sla.ppen van het allang geopende getto, waar zijn 
vader was neergestreken en aan de rand van de Altstädter Ring, waar 
de huizen van de welgestelde Duits-joodse burgerij stonden en waar 
zijn moeder vandaan kwam. Hij zou deze omgeving zijn hele leven 
door niet meer verlaten. 
Franz Kafka beschrijft zijn opvoeding in zijn dagboeken als 'een 
zwaarte als van de aarde zelf'. 
Hij zag zijn ouders zelden. Zij waren allebei te druk bezig met het 
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Hij groeide op onder de hoede van een kokkin, een huismeisje en 
een ·kindermeisje, alle drie Tsjechen. Later, toen de maatschappelijke 
positie van de Kafka's dit eiste, werd een Franse gouvernante aan
getrokken. 
Het aandeel van de ouders in de opvoeding van hun zoon bestond 
uit aanwijzingen en bevelen aan de tafel. Kafka beschreef het later 
als 'de muffe, giftige, kinderen-verterende atmosfeer van de mooi 
ingerichte huiskamer'. 
Hij werd tenslotte zo onzeker van dit alles 'dat ik in feite alleen dat 
bezat wat ik al in mijn handen of in mijn mond hield of wat 
tenminste op weg daarnaar toe was.' 
Na Franz werden er nog twee jongens geboren. De een stierf toen hij 
twee was, de ander stierf nauwelijks zes maanden oud. 
Zes jaar later werden drie meisjes geboren. Het leeftijdsverschil was te 
groot en zij trokken samen met z'n drieën op. Franz bleef alleen 
staan. De sfeer in huis was geheel doortrokken van angst voor de 
tyrannieke vader. 
In zijn dagboeken die Franz met een haast onwezenlijke gedreven
heid in 1910 begint te schrijven komt zijn vader niet voor. In 
tegenstelling tot zijn moeder over wier bestaan hij zo nu en dan mild 
ironisch melding maakt. 
Franz Kafka had voor hem een half boekwerk nodig, zijn beroemde 
'Brief an den Vater' waarin hij zijn verhouding tot hem uit de 
doeken doet. Ook uit het tijdstip waarop hij deze brief schreef, nl. in 
1919, dus op 36-jarige leeftijd en bijna aan het eind van zijn leven, 
blijkt hoeveel invloed deze man op zijn ontwikkeling heeft gehad. 
Het is hetzelfde jaar waarin hij een van zijn weinige publikaties aan 
hem overhandigt ter beoordeling en als antwoord krijgt: 'Leg maar 
op het nachtkastje'. 
'Beste vader' begint de brief, 'U hebt mij laatst eens gevraagd 
waarom ik beweer bang voor u te zijn. Als gewoonlijk wist ik daarop 
niets te zeggen, ten dele omdat ik bang voor u ben, ten dele omdat 
ik, om deze angst te motiveren, zoveel details op moet sommen dat 
ik al pratend nog niet de helft ervan bij elkaar zou kunnen houden'. 
Het is een brief vol bittere verwijten, haatgevoelens en aanklachten. 
Hij is gesteld in juridische termen en eindigt met een polemiek over 
de schuld. Later zal Kafka zich aan zijn geliefde Milena laten ont
vallen dat het epistel vol zit met notaris-trucjes. Ook het gebruik van 
halve en hele onjuistheden, talloze overdrijvingen en humoristische 
verdraaiingen maken het noodzakelijk de brief iets gereserveerd tege
moet te treden. 
Kafka gaat in deze brief zover dat hij zijn hele leven karaktiriseert als 
een poging om aan de invloedssfeer van zijn vader te ontkomen. Zo 
zegt hij dat hij zijn schrijversactiviteiten zou willen verzamelen onder 
de titel 'Vlucht voor mijn vader'. 
Een belangrijke zin in de brief is 'Door U had ik mijn zelfvertrouwen 
verloren, in ruil daarvoor kreeg ik een onbegrensd schuldbewustzijn 
terug'. Het is met name dit schuldgevoel en de strijd die hij hier 
tegen voert in zijn drie grote romans: Amerika, Het Proces en Het 
Slot, die - naar zijn zeggen - de belangrijkste rol in zijn leven 
speelt. 265 



Jeugd 

Maar laten we terugkeren tot zijn jeugd. Zoals gezegd groeit hij op in 
de Tsjechische volkswijken van Praag. In dit gedeelte gaat hij naar 
school. Vooral de middelbare school is van grote invloed. Het is een 
joods-Duitse school. Met name dar neemt hij zijn vader kwalijk, 
immers hij voelde zich meer Tsjech dan Duitser. Rond die tijd 
spraken van de 450.000 inwoners van Praag er slechts 34.000 Duits 
en in de politiek verwarrende sfeer die er toen in Praag bestond, 
namen de regenstellingen tussen de twee bevolkingsgroepen steeds 
scherper vormen aan. Bij de straatgevechten tussen de Tsjechische en 
Duitse jeugd stond Kafka steeds aan de kant van de eerste. 
De school onderscheidde zich nog op een ander gebied. Zij was 
namelijk geschoeid op bedompte, autoritair-Pruisische leest. In het 
reglement stond dat zij gericht was 'tegen die leerlingen die de kunst 
van het fantaseren van thuis hadden meegekregen'. 
Het moet een moeilijke tijd geweest zijn voor de jonge Kafka omdat juist 
hîj aangewezen was op zijn fantasie om aan de benauwende sfeer van 
thuis te ontkomen. 
Hij kreeg onderwijs in de twee klassieke talen, de oude geschiedenis 
en de Duitse taal, wat bestond uit dorre leesoefeningen. 
Moderne talen, muziek en kunst stonden wel op het lesrooster, maar 
waren niet verplicht en werden dus achterwege gelaten. 
De drijfjacht op flexibele geesten werd nog grondiger aangepakt in 
het godsdienstonderwijs. Het deed hem op 16-jarige leeftijd aan
sluiting zoeken bij de anti-klerikale beweging Die Freie Schule, die 
zich o.a. oriënteerde op Darwin. Van de andere kant nam zijn kritiek 
op zijn vader nog meer toe die hij in de bovenvermelde brief ver
weet: 'In wezen bestond het geloof dat u leidde hierin dat u aan de 
onvoorwaardelijke juistheid van de opinies van een bepaalde maat
schappelijke klasse geloofde.' 
Het hoeft geen betoog dat zijn onzekerheid op de middelbare school 
nog groter werd. Hij verschijnt in die periode in zeer onopvallende 
kleding en maakt op zijn klasgenoten een schuchtere indruk. 'Zonder 
raad' was hij. Met zijn grote angst 'dat plotseling de algemene aan
dacht op mij gevestigd zal worden'. 

Kafka doet in 1 ')02 eindexamen. 
Hij kondigt aan filosofie te gaan studeren. Even later is het chemie. 
Veertien dagen later laat hij ook dit idee varen en kiest geheel naar 
het dictaat van zijn vader de rechtenstudie. In de zomer verandert hij 
weer en gaat kunstgeschiedenis studeren. Daarna kiest hij voor 
Germaanse taalwetenschappen om dan toch weer opnieuw naar de 
door zijn vader gewenste rechtenstudie over te stappen! Over 
onzekerheid gesproken . . . -
Hij promoveert na de 8 semesters die ervoor staan. Dat ook deze 
studie geen onverdeeld genoegen was blijkt later wanneer hij 
opmerkt: 'dat ik mij maanden voor deze examens met een rijkelijke 
belasting van mijn zenuwen geestelijk gewoon met houtmolm 
voedde, dat mij bovendien al door duizenden bekken was voor-

266 gekauwd'. 



~ ............................................................................. ~ 

Het is in deze tijd dat Kafka eerst goed contact met het leven maakt. 
De lange, bleke jongeman, die bij voorkeur in somber grijs of zwart 
is gekleed gedraagt zich in deze periode volstrekt tegenstrijdig tot het 
beeld waarmee vele biografen de lezers opgezadeld hebben. 
Kafka is hier de volstrekte tegenpool van het levend geworden 
monster dat veel Kafkalogen, die allerlei psycho-analytische loodlijnen 
hebben neergelaten tussen bijv. zijn 'Brief an den Vater' en de rest 
van zijn werk, van hem hebben gemaakt. 
Zijn geestdriftige bezoeken aan theaters, aan schouwburgen, aan 
voordrachten en lezingen en aan politieke meetings, die in die tijd 
veelvuldig in Praag gehouden werden, zijn net zo belangrijk voor de 
vorming van Kafka als zijn jeugdervaringen. 
Hij toont zich een humoristisch gesprekspartner, legt veel contacten 
met medestudenten en andere kunstenaars en maakt door zijn 
charmes een grote indruk op vrouwen. Bekend is o.a. een storm
achtige liefde tot een kelnerin van één van de vele bars waar hij rond
hangt. 'Een vrouw over wier lichaam hele cavalerieregimenten zijn 
gereden', vertelt hij aan zijn vrienden. 
In deze tijd ontstaat ook zijn vriendschap met Max Brod, een vriend
schap die tot het eind van zijn leven zal blijven voortduren. 

Bij de bank 

Al tijdens zijn middelbare schooltijd begon Kafka te schrijven. In een 
tijd waarin hij, zoals zoveel pubers, 'werken schiep', 'waarin men ge
zwollenheden schreef', zoals hij later zou opmerken. 'Met wat voor 
ellende ben ik begonnen! Wat voor kou vervolgde mij uit wat ik ge
schreven heb, dagenlang!', zo beschrijft hij deze zwartgallige eerste 
produkten. 
Er is niets van overgebleven omdat hij schoon schip maakte en alles 
vcrscheurde. Zijn vroegst bewaarde werk is 'Beschreibung eines 
Kampfes', waaraan hij in 1904 begon. 'Ik wil niets meer in stukjes 
horen. Vertel mij alles van het begin tot het eind. Naar minder 
luister ik niet, dat zeg ik u. Op het geheel ben ik gebrand', zo luidt 
een passage in dit verhaal. En ook hieruit blijkt dat hij een periode 
heeft afgesloten en naar een opening zoekt om zich te verwonderen 
over wat er in de wereld allemaal gebeurt. 
Tot deze belangstelling behoorde ook zijn kennismaking met pro
dukten van andere schrijvers. Hij volgde de ontwikkelingen in de 
Tsjechische literatuur op de voet. Hij heeft echter nooit tot een 
stroming of beweging willen en kunnen horen. 
Er waren veel schrijvers in Praag. Er was de zgn. Praagse-school. In 
het buitenland was het een gewoonte om, als men wist dat men met 
iemand uit Praag te doen had, te vragen wat zijn laatste werk was. 
De jonge schrijvers kwamen in Café Arco bij elkaar. Hun werk was 
Duits georiënteerd en droeg alle sporen van de verschijnselen die 
gepaard gingen aan het kerend getij van de Oostenrijks-Hongaarse 
monarchie voor de eerste wereldoorlog. Gustav Meyrink, Egon Erwin 
Kisch, Paul Leppin, Viktor Hadwiger, Max Brod, Oskar Wiener, de 
jonge Werfel en RiJke schreven over figuren die aan de zelfkant 
stonden in een overtrokken beeldspraak en in een amechtig taaltje. 267 
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Franz Kafka heeft dit meermalen in brieven en in gesprekken afge
daan als kunstmatig. Hij schreef een soort papieren-Duits, dat in 
zinsbouw en woordenschat veeleer gekenmerkt wordt door armoede 
en zakelijkheid. Het kon bijna niet anders, immers het Duits was 
nauwelijks een levende omgangstaal en werd in feite alleen maar door 
de kaste van bankiers en rijke kooplui in stand gehouden, die daarbij 
gesteund werden door de staat. 
Het was een soort Praags-Duitse, dat niet veel te maken had met het 
Hoog-Duits, omdat dit cultureel geïsoleerd was van de Duitse 
cultuur. 
Vanuit zijn opvoeding was Franz Kafka een Tsjech, opgegroeid in het 
Tsjechische deel van Praag. In zijn brieven aan Milena zegt hij meer
malen dat hij niet onder de Duitsers wilde leven. Het enige Duitse 
was zijn taal, gewoon omdat hij dit op school had geleerd. 
Franz Kafka heeft nooit het plan gehad om advocaat te worden. Hij 
doorliep het jaar rechtspraktijk, een voorwaarde om te promoveren, als 
een formaliteit. 
Na dat jaar neemt hij een baantje aan bij een verzekeringsbedrijf Hij 
had hier twee redenen voor: Op de eerste plaats wil hij zich eindelijk 
van thuis losmaken. Op de tweede plaats droomt hij ervan om Praag 
te verlaten, om naar 'zeer ver verwijderde landen te gaan'. Een 
verlangen dat hij zijn hele 'leven' heeft gehad, maar verder dan een 
paar incidentele uitstapjes komt het nooit. Herhaaldelijk duiken in 
deze tijd, in zijn dagboeken, tegengestelde gevoelens op als hij het 
over Praag heeft. De ene keer is het 'Praag laat niet los, het is een 
moedertje met klauwen'. De andere keer roept hij uit 'Praag, deze 
vervloekte stad'. 
Het onvermogen om zich los te maken komt tot uiting in zijn verhaal 
Hochzeitsvorbereitung auf dem Lande. De persoonlijkheid wordt 
hier gescheiden in een je en een ik. De je is het lichaam dat naar het 
platteland wordt gestuurd. De zk blijft thuis en verandert in een 
kever. 
Het baantje bij de verzekeringsmaatschappij, de Assicurazioni 
Generali, nam hij in 1907 aan. Zijn drang om op eigen benen te 
staan is zo sterk dat hij de zeer slechte voorwaardan die dit bedrijf 
stelt vlot accepteert. Hij verdient weinig en moet vaak langer dan 
10 uur per dag werken omdat hij verplicht wordt over te werken. Als 
compensatie staat hier een veertiendaagse vakantie tegenover, om de 
twee jaar, 'als de werkzaamheden dit tenminste toelaten'. 
Het is duidelijk dat hij dit niet lang kan volhouden. Zijn gezondheid 
wordt zwakker, de eerste verschijnselen van zijn tuberculose, waaraan 
hij later zal sterven, openbaren zich al. 
Hij komt niet meer aan ~hrijven toe, terwijl dit van de andere kant 
steeds meer een noodzaak voor hem wordr.-
Tijdens de laatste minuut van zijn werkdag, 'De springplank naar de 
vrolijkheid', zoals hij dit noemt, zijn zijn krachten uitgeput. Drie
kwart jaar later neemt hij ontslag en gaat naar de Verzekeringsbank 
voor Ongevallen van het Koninkrijk Bohemen. 
Hij werkt hier tot 2 uur 's middags. Daarna gaat hij slapen om 's 
nachts te kunnen schrijven. Overigens blijft hij zijn hele leven lang 
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heeft hij het over het zuchten van zijn buren en over ver verwijderde 
gesp-rekken die hem in zijn schrijfdrang verlammen. Het dienstmeisje 
dat de was verhangt 'plant een hak in mijn schedel', merkt hij ergens 
op. 
Kafka wordt aangesteld in de dienst ter voorkoming van ongevallen. 
Het is een van de vele instellingen die op dit gebied in Praag 
bestaan, instellingen waar een ongelooflijke bureaucratie en een dito 
slordigheid een onontwarbare kluwen vormen. Kafka zou hier tot in 
1922 blijven werken, het jaar dat hij lichamelijk afknapt en vervroegd 
gepensioneerd moet worden. 
Onder de werkers van de bedrijven die bij de bank aangesloten waren 
bestond een groeiend wantrouwen tegen 'de diensten' die dit bedrijf 
bood. Ook Franz Kafka oefent kritiek uit, in de jaarverslagen die hij 
moest schrijven, maar ook in dagbladartikelen die hij publiceert, 
onder pseudoniem dan wel. Herhaaldelijk schrijft hij dat 'de grote 
bedrijven' pogingen doen tot 'opzettelijke ontduiking' van hun ver
plichte bijdragen. 
De groeiende onrust die er onder de werkers op die bedrijven bestaat 
tegen de slechte veiligheidsvoorzieningen ziet hij echter niet. 
Hij voegt er slechts aan toe dat 'de arbeiders wier vitale belangen op 
het spel stonden onverschillig bleven'. 
Naarmate hij met meer gevallen van onrecht geconfronteerd wordt 
stijgt zijn eigen verontrusting. Vooral omdat hij belast is met de 
juridische en financiële afdoening van de arbeidsongevallen. Hij 
maakt zodoende ook kennis met de gevolgen. In elk voorval ziet hij 
het menselijk drama van het individu, de arbeider die verminkt is, de 
weduwe van de arbeider die omgekomen is, het labyrint van kantoren 
waarin het slachtoffer zijn recht en verhaal probeert te halen en het 
naamloos apparaat dat hem daar ontvangt. 
'Hoe nederig zijn de arbeiders!' zegt hij tegen Max Brod. 'Zij komen 
met verzoeken tot ons. Inplaats van het gebouw te bestormen en te 
plunderen komen ze met verzoeken.' 
Het zijn uitspraken die karakteristiek zijn voor zijn kleinburgerlijke 
opvattingen, maar die anderzijds aangeven welke indruk het op hem 
maakt. 
Overdag doet hij zijn werk als onderdeel van dit bureaucratisch 
mechanisme, 's nachts leeft hij in verzet tegen deze beklemmende 
situaties en schrijft hij over monsterlijke gebeurtenissen, over 
hiërarchische instellingen die redeloze wetten stellen en het individu 
opslokken. Dit is zîjn reactie: 
'Het kapitalisme is een systeem van verhoudingen dat de afhankelijk
heid aan alle kanten vastlegt. Alles is afhankelijk en in de boeien ge
slagen. Het kapitalisme is een wereldstelsel en een zielstoestand' zal 
hij in zijn dagboeken opmerken. 

Politieke belangstelling - niet politiek actief 

In deze tijd neemt ook zijn politieke belangstelling toe. Hij is vaker 
te vinden op politieke meetings. Uit deze tijd stamt ook zijn lidmaat
schap van een aantal pacifistische jongerenorganisaties. Hier ontmoet 
hij o.a. Jaroslav Hasek, die later zijn soldaat Schweik zou schrijven. 269 
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Echt politiek actief is hij echter niet. 
Uit ooggetuigenverslagen komt hij naar voren als een schuwe man, 
die achteraan in de zaal naar de sprekers zit te luisteren en vlak voor 
het einde wegsluipt. Hij onderscheidt zich in deze belangstelling wel 
van zijn collega-schrijvers. Max Brod bijvoorbeeld blijkt niets van 
deze bezoeken af te weten. 
Over de oorlog die in 1914 losbarst staat bijna geen woord in zijn 
dagboeken, hij spreekt alleen over 'haat tegen de strijdenden die ik 
met hartstocht alles wat erg is toewens'. 
Verder betreurt hij de slachtoffers op dezelfde manier waarop hij de 
arbeiders van de bedrijfsongevallen betreurt. 
Toch ontwikkelt zich in hem in dezelfde periode een groeiende be
hoefte om zich te isoleren. Hij heeft meer last van zijn tuberculose 
dan hij aan de buitenwereld wil laten blijken, en het schrijven, het 
verkennen van zichzelf, gaat een veel belangrijker plaats innemen. 
Maar ook in dit proces van steeds verdere terugtrekking openbaart 
zich een vat vol tegenstellingen. Het verlangen naar eenzaamheid en 
de wil om deel uit te maken van de gemeenschap volgen elkaar in 
snel tempo, soms in één brief op. 
Deze tegenstelling komt het meest schrijnend tot uitdrukking in zijn 
verhoudingen die hij heeft gehad met een aantal vrouwen. In zijn 
dagboeken en in zijn brieven is het al of niet aangaan van een vaste 
relatie een voortdurende bron van onzekerheid. 
'Trouwen is een gezin stichten, alle kinderen die ter wereld komen 
aanvaarden, hen in een onzekere wereld laten leven en hen zo 
mogelijk enigszins leiden. Dat is geloof ik het hoogste wat ik 
bereiken kan', zo merkt hij in zijn dagboeken op. 
Een eindje verderop staat dan: 'Ik heb veel eenzaamheid nodig; 
alles wat ik heb weten te bereiken is de vrucht van mijn 
eenzaamheid. Angst om mij in een ander te verliezen, nooit zal ik 
dan meer alleen zijn'' 
De manier waarop hij zijn verhoudingen breekt met Felice Bauer, 
Julie Wohryzek en Milena doen vaak de vraag rijzen of we hier niet 
met iemand te maken hebben voor wie een vorm van zelfkwelling 
een drijvende kracht in zijn leven uitmaakt. 
Zo is hij bijvoorbeeld tot over zijn oren verliefd op Felice Bauer. 
Terwijl hij op het antwoord wacht op de brief aan haar vader waarin 
hij om diens toestemming vraagt om met haar te kunnen trouwen, 
staan notities in zijn dagboek als: 'De wens tot bezinningsloze een
zaamheid, alleen tegenover mijzelf geplaatst zijn'. Hij maakt een 
'lijst van alles wat voor en tegen een huwelijk spreekt', waarin hij 
vooral voor het tégen de meest idiote argumenten gebruikt. 
Een van de volgende notiJ:ies luidt: 'Ik zal mij tot bezinningloosheid 
van iedereen afsluiten. Mij iedereen tot vijand maken, met niemand 
praten'. 
Hij wacht 6 dagen op antwoord en raakt dan zo ongeduldig dat hij, 
weliswaar in zijn dagboek, een nieuw verzoek tot haar vader richt. 
Hierin geeft hij hem te kennen dat hij zijn dochter ongelukkig zal 
maken, dat door een huwelijk zijn betrekking ten gronde zal gaan en 
dat de literatuur zijn enige interesse is, een imeresse waaraan het 
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zal wel nimmer geschreven zijn. 
War duiddijk wordt in deze brieven, net zoals in zijn boeken, is dat 
Kafka altijd bezig is zodanige omstandigheden te scheppen dat hij 
verhinderd wordt te doen wat hij graag wil doen. Heeft hij zich voor 
het blok gezet clan wijst hij zichzelf als de schuldige aan. 
Hij zal alle verhoudingen afbreken. Met Felice breekt hij in 1913. 
'Het was een beslissing ten gunste van de literatuur', zo schrijft hij. 
In 1914 vcrlooft hij zich voor de tweede keer met haar. Terzelfdertijd 
schrijft hij dat hij zich 'gebonden voelde als een misdadiger, met 
ketenen in de hoek gezet' I Anderhalve maand later zet hij er voor
goed een streep onder. Hij pleegt er bijna zelfmoord om. 
Ook de verhouding met bijv. Milena die zich voornamelijk afspeelt in 
een mareloos aantal brieven, breekt hij af op het moment dat ze 
steeels meer naar elkaar toegroeien. 
l let geluk vindt hij pas bij Dora Diamant, een jaar voor zijn dood. 
Hij weet dan dat zijn ziekte hem fataal zal worden en dat hij niet 
meer zal schrijven: 

De mens centraal 

Van her werk dat Franz Kafka nagelaten heeft zijn de fragmenten 
waaruit de romans Amerika, Het Proces en Het Slot samengesteld 
Zijn de bekendste. 
Wat hen bindt is het feit dat de mens centraal blijft staan. Niet de 
massa, daar had Kafka nauwelijks oog voor, maar het individu strijdt 
in deze romans tegen hiërarchische systemen en tegen bureaucratische 
moloch-organen die hem dreigen op te slokken. Het is een ongelijke 
strijd, gevoerd met ongelijke wapens, maar het is wel een strijd die 
met een ongelooflijke gedrevenheid wordt voortgezet. 
Zowel Kar! Rossman in Amerika, als Joseph K. in Het Proces en K in 
Het Slot eisen hun plaats op waarop zij recht menen te hebben. 
Hierdoor krijgen de boeken van Franz Kafka, ondanks de beklem
ming van de monsterlijke figuren en de nachtmerrie-achtige labyrinten 
die vaak breed uitgcmeten worden, een optimistische klank. 
Kafka is geen psychologisch proefkonijn waarvoor veel Kafkalogen 
hem houden, hij is ook geen 'ontwortelde', die los staat van elke 
werkelijkheid of een revolutionair waarvoor enkele andere Kafkalogen 
hem in hun boodschapperige profetie houden. 
Hij is een schrijver geweest die op zîjn manier een antwoord zocht op 
de problemen die zich voor hem, in zîjn tijd voordeden. Mèt de 
creativiteit en de fantasie, die eigen is aan grote schrijvers. 
Dus toch een open einde! 

]. HAAGMANS 
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Studie: 

Om de vakbandseenheid 

In het kader van de partijstudie worden thans door de CPN in 
verschillende afdelingen en districten cursusbijeenkomsten ge
houden over de vakbondseenheid. Uit het hiertoe door Care! van 
Dillen bijeengebrachte materiaal publiceren wij in dit nummer 
een eerste deel. 

Steeds meer mensen in ons land zijn voor hun bestaan genoodzaakt 
in loondienst te gaan werken. Al die mensen, op welke post zij ook 
staan in de maatschappij, vormen samen dat grote leger van werk
nemen, de huidige benaming van de moderne arbeidenklaJJe. 
Volgens de laatste gegevens (CBS 1973) zijn er thans bijna 5 miljoen 
mensen in ons land in loondienst. Op onze totale bevolking van 
13'/z miljoen mensen, betekent dit de over;z,rote meerderheid van ons 
volk, aangezien de beneden 16-jarigen en de boven 65-jarigen niet 
bij deze bijna 5 miljoen worden gerekend. 
De directe belanJ;enor;z,aniJatieJ van de mensen in loondienst, de vak
bonden, zijn door deze ontwikkeling van steeds grotere betekenis. 
De belanJ;enbeharti;z,ing van dit overgrote deel van de bevolking is 
ook van doorslaggevende invloed op de positie van de andere delen 
van de werkende bevolking, de boeren, de middenstand en andere 
zelfstandigen. Bijvoorbeeld de koopkracht van de mensen in loon
dienst is maatgevend voor het bestaan van deze andere delen van de 
werkende bevolking. Dit toont de reële verbondenheid aan en het 
samengaan van belangen van de arbeidersklasse en de andere werkers 
teF,enover de ongebreidelde winsthonger van de grote bezitters der 
concerns en monopolie bedrijven. 
De Communistische Partij is, als de partij van de arbeidenk~nJe, als 
het ware vanzelfsprekend direct betrokken bij de positie van de vak
bonden, de belangenorganisaties van de moderne arbeidersklasse. 
Wat dat betreft is de ontwikkeling van de Ned'erlandse arbeiders
beweging in de dertiger jaren van bijzonder groot belang geweest. 
In de huidige tijd van steeds toenemende crisisverschijnselen en crisis
toestanden in de kapitalistische wereld, zoals geldcrisis, afzetcrisis, 
landbouw(boeren)crisis, energiecrisis, massa werkloosheid, verscherping 
van tegenstellingen met politieke en militaire crisistoestanden, 
worden meer en meer vergelijkingen en parallellen getrokken met de 
dertiger jaren. 
Inderdaad werd ook het' begin van de dertiger jaren gekenmerkt door 
diepgaande crisistoestanden, al moet hieraan onmiddellijk toege
voegd, dat er zeer grote verschillen zijn met de zeventiger jaren, 
waarin wij nu leven. 
Door de verscherpte crisistoestanden in het kapitalistische stelsel 
kwam de arbeidersklasse onder een steeds meedogenlozer klasse
onderdrukking te staan met loonsverlagingen en massawerkloosheid. 
Vanwege de in ons land, veel later dan in Engeland en in mindere 
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begonnen industrieel kapitalistische ontwikkeling, was juist in de 
jaren na de eerste wereldoorlog, de twintiger jaren, de omvang van 
de arbeiderklasse steeds toegenomen. 1) 
Mede daardoor was ook de betekenis van de belangenorganisaties van 
de arbeidersklasse, de vakbonden toegenomen. 
De uitwerking van steeds grotere massa-akties van de arbeiders in de 
verschillende bedrijfstakken deed zich ook in ons land gelden. 
In dat verband moet grote betekenis worden gehecht aan het partij
congres van de Communistische Partij dat in 1930 werd gehouden. 
In hoofdstuk 4 (blz. 43-67) van het eerste deel van de 'Dertiger 
jaren' van P. de Groot wordt deze situatie uiteengezet en werden de 
besluiten om tot een eenheidJpolitiek te komen besproken. 
Deze ccnheidspolitiek zou van beslissende betekenis zijn voor de ont
wikkeling van de vakbeweging in ons land. 
De resultaten kwamen met name tot uiting in het aandeel van de 
Nederlandse arbeidersklasse in de strijd op leven en dood tegen het 
fascisme, de meest gruwelijke vorm van kapitalistische onderdrukking 
van de arbeidersklasse. 

Her ging om het smeden van de eenheid, zoals ook door Dimitrow 
zo duidelijk en indringend werd uiteengezet in artikelen en rede
voeringen. Dimitrow schonk daarbij ook grote aandacht aan de 
positie van de vakbeweging. 2) 
Bij het ingaan van de dertiger jaren was er in ons land zeer grote ver
deeldheid en vcrwarring in de arbeidersbeweging. 
Elkaar bestrijdende vakverenigingen en quasi-vakbonden, verschillen
dr vakcentrales waarin arbeidersvijandige figuren van diverse plui
mage, zo we I zeer reformistische als quasi -linkse en sterk sectarische, 
een kwalijke en zeer schadelijke rol speelden. 
Mede door middel van de Rode Vakboncis Oppositie (R.V.O.) 
werden door de communisten de initiatieven genomen om, op basis 
van het klassekarakter van de kapitalistische maatschappij, de strijd 
voor de belangen van alle arbeiders te voeren. Met toenemend succes 
en resultaten. 3) 

Uitgangspunt 

U i tgangspunt voor deze Marxistisch-Leninistische vak boncispolitiek 
was het reeds in april 1920 verschenen werk van Lenin: 'De linkse 
stroming, een kinderziekte van het communisme'. Lenin geeft daarin 
(hoofdstuk 6) antwoord op de vraag: 'Moeten revolutionairen in 
reactionaire vakverenigingen werken?' 

'Maar de strijd tegen de 'arbeidersaristocratie' voeren WIJ m 
naam van de werkende massa's en om deze naar ons toe te 
trekken; de strijd tegen opportunistische en sociaal-chauvinisti
sche leiders voeren wij om de arbeidersklasse voor ons te winnen. 
Het zou dwaasheid zijn deze elementaire en meest voor de hand 
liggende waarheid te vergeten. En juist deze dwaasheid begaan 
de 'linkse' Duitse communisten, die uit het feit van het reactio
naire, contra revolutionaire karakter van de kopstukken der vak
verenigingen de conclusie trekken . . . dat men de vakorganisa-
ties moet verlatenll' het werk in de vakorganisaties moet op- 273 



geven'' en nieuwe UITGEDACHTE vormen van arbeidersorgani
saties moet scheppen. 
Dat is een zo onvergeeflijke domheid, dat zij gelijk staat met de 
grootste dienst, die de communisten aan de bourgeoisie kunnen 
bewijzen'. 

En verder: 

'Niet in de reactionaire vakverenigingen te werken betekent: de 
onvoldoende ontwikkelde of achterlijke arbeidersmassa's over
laten aan de invloed van de reactionaire leiders, van de agenten 
der bourgeoisie, van de arbeidersaristocraten of 'verburgerlijkte 
arbeiders'. 

En verder: 

'Juist de zinloze 'theorie', die zegt, dat de communisten moeten 
weigeren in de reactionaire vakverenigingen te werken, bewijst 
ten duidelijkste, hoe lichtzinnig deze 'linkse' communisten staan 
tegenover de invloed op de massa, en welk een misbruik zij 
maken van hun geschreeuw over de 'massa'. Om de 'massa' te 
verwerven, mag men niet bang zijn voor de moeilijkheden, mag 
men geen vrees koesteren voor de listen van de kant der 
'leiders', (die als opportunisten en sociaal-chauvinisten meren
deels direct of indirect met de bourgeoisie en de politie in ver
binding staan) en moet men onvoorwaardelijk DAAR WERKEN, 
WAAR DE MASSA IS. 
Men moet ieder offer weten te brengen, de zwaarste hinderpalen 
weten te overwinnen om stelselmatig, onverpoosd, hardnekkig 
en met taai geduld propaganda te maken en te agiteren, juist in 
die instellingen, verenigingen, bonden, ook al behoren zij tot de 
allerreactionairste waar zich maar proletarische of half-proletari
sche massa's bevinden. 
DE VAKORGANISATIES ZIJN NU JUIST DE ORGANISATIES 
WAAR DE MASSA ZICH BEVINDT'. 

Tot zover enige citaten uit 'De linkse stroming'. 
Een belangrijk resultaat van deze eenheidspolitiek in de dertiger jaren 
werd bereikt met het werk van de werklozenstrijdcomités 'Eendracht 
maakt macht'. (E.M.M.) 
Deze werklozenorganisatie, waarin communisten een leidende rol ver
vulden, stelde zich niet op tegenover het NVV. Integendeel, alles 
werd gedaan om de banden met het NVV te veresterken en zij werd 
dan ook !{iteinde/;jk In het NVV opgenmtu:n. Daarmee werden de 
banden van de werkende met de niet werkende mensen belangrijk 
versterkt. 
Met deze eenheidspolitiek werd de grondslag gelegd voor het 
nationale verzet tegen de Duitse fascistische bezetting, en voor het 
herstel van onze nationale onafhankelijkheid. 
Mei 1940 werd ons land door de Duitse Hitlet-legers overrompeld en 
bezet, maar het illegale verzet kon onmiddellijk worden georgani
seerd, zodat in het najaar van 1940 reeds de illegale krant 'De 
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De in de werklozenorganisaties opgebouwde eenheid van socialisten 
en communisten maakte het mogelijk onmiddellijk nieuwe akties op 
de werkverschaffingsobjecten te organiseren tegen de maatregelen van 
de Duitse nazibezetters. Daarmee werd een uiterst belangrijke 
bijdrage geleverd in de voorbereiding en het slagen van de historische 
en nationale verzetsdaad de Februaristaking 1941. 

De CPN en de vakhondspolitiek in de oorlog 

Deze eenheidspoEtiek kon tot 1943 worden doorgezet. 
In de bezettingsjaren 1943-1944 kwam hierin verandering en werd 
steeds verder afgeweken van de Leninistische politiek met alle 
gevolgen van dien in een periode van na-oorlogse jaren, totdat de 
ontwikkeling in '56-' 59 een crisis bereikte. 
Het dagelijks bestuur van de CPN gaf hierover in oktober 1959 een 
uitgebreide speciale ledenbrief uit. 
Uit deze brief volgen hier een aantal gedeelten alsmede de tekst van 
het in deze ledenbrief aangehaalde hoofdstuk van de brochure 'De 
CPN in de oorlog' die in de voorbereiding van het 19e Partijcongres 
in december 1958 werd gepubliceerd. 

'DE EENHEIDSVAKBEWEGING. 
Een steeds grotere rol speelde sedert 194 3 in de propaganda en 
later ook in het organisatiewerk van de partij de 'Eenheidsvak
beweging'. 
De gedachte van zulk een eenheidsvakbeweging werd het eerst 
gelanceerd, (alweer) in de brochure 'Om Neerlands Toekomst'. 
Daar werd, evenals in de latere publikaties, het denkbeeld ver
dedigd dat de voornaamste zwakte van de vakbonden voor de 
oorlog geweest was hun verdeeldheid naar politieke en gods
dienstige richting, en dus niet het feit dat de rechtse leiders der 
vakverenigingen als agenten van het kapitaal waren opgetreden, 
voor welk werk zij juist de zgn. godsdienstige verdeling in stand 
hadden gehouden. 
Een dergelijke oppervlakkige en opportunistische beoordeling 
vindt men ook reeds in de brochure 'Naar de bevrijding' (augus
tus I t)4 3) waar gezegd wordt: 
'Wij moeten grote initiatieven aandurven, willen wij Nederland 
opnieuw omhoog stoten in de rij der volkeren, het opnieuw de 
weg der vooruitgang doen betreden. De eenheidsvakbeweging is 
zulks een groot initiatief'. 
Daarmee liep de E.V.B. van stapel. 
Vooral in de zomer van 1944 werd de zaak verder geconcreti
seerd. De leiding van de voorbereidingen lag bij W. van Exter, 
die door de partijleiding naar verschillende plaatsen werd ge
stuurd, o.a. naar Amsterdam en de Zaanstreek om organisato
rische besprekingen te voeren. 
In de propaganda voor de E.V.B. werd de nadruk gelegd op de 
neutrale grondslag van de organisatie. In de brochure 'Beginsel-
verklaring en program van aktie voor de eenheidsvakbeweging' 275 
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van april 194 'i wordt dit als volgt omschreven: 
'Wij stellen ons voor dat de eenheidsvakbeweging op politiek
neutrale grondslag (in brochure vetgedrukt) zal worden ge
organiseerd_ De verbinding van verschillende vakcentrales met 
bepaalde politieke partijen verhinderde voor de oorlog niet 
alleen tallozen tot toetreden, zij vormde ook een der ernstigste 
obstakels voor de verwezenlijking van de eenheid. 
Het losmaken der vakbeweging van enige politieke partij, be
tekent niet, dat de eenheidsvakbeweging niet zou kunnen 
samenwerken met politieke partijen die op sociaal-economisch 
terrein gelijkgerichte doeleinden nastreven. 
Zo groot mogelijke samenwerking van ons volk in zijn onder
scheidene groeperingen blijven wij steeds gewenst achten, waar 
deze maar dienstig kan zijn aan de vooruitgang. Maar de vak
beweging dient steeds een zelfstandige formatie, niet verbonden 
aan enigerlei politieke partij te zijn, wil zij niet tot een on
machtig sectarisme vervallen.' 
In deze stellingname wordt eenvoudigweg voorbij gegaan aan 
het essentiële marxistisch-leninistische begrip dat partij en vak
beweging beide klasse-organisaties zijn en dat een klasse
organisatie van de arbeiders altijd naast de partij van de arbei
dersklasse moet staan, wil zij niet uit 'neutralisme' in handen 
van het kapitaal vallen. 
In 'De Waarheid' van 19 mei 1944 staat in de serie 'Om de 
opbouw van de arbeidersbeweging' een artikel 'De eenheidsvak
beweging', dat schrijft, 'dat er tweeërlei vormen van organisatie 
van het werkende volk zijn: de economische, de vakbeweging, 
die zich in het bijzonder ten doel stelt de behartiging der 
materiële en geestelijke belangen der werkers in het algemeen, 
en de politieke arbeiderspartij, wier doel het is de politieke 
rechten der arbeiders en hun bondgenoten te organiseren en te 
leiden in de strijd voor nieuwe maatschappijverhoudingen, waar
bij het kapitalistische systeem zal moeten wijken voor het socia
listische'. 
Een kennelijk sociaal-democratische en reformistische opvatting 
over de verhouding tussen partij en vakbeweging. 
Van belang is hierbij op te merken, dat het blad der grote 
imperialistische machten 'Het Parool' zich eveneens uitsprak 
voor een eenheidsvakbeweging met het oog op de te vcrwachten 
sterke concentratie van bevoegdheid aan de top van de vak
beweging. Het blad zag deze gegroeide betekenis der vakbonds
leiders vooral in het kader van de opbouw van het bedrijfsleven 
en in verband met de te verwachten organisatie van het bedrijfs
leven (P.B.O.) en meende, dat verdeeldheid hierbij schadelijk 
zou werken. 
'De Waarheid' nam een groot deel van dit artikel over met de 
mededeling, dat zij de conclusie volkomen onderschreef. 
Een bijzondere rol heeft Van Exter ook verder gespeeld, nadat 
hij kort voor de bevrijding van Brabant en Limburg het zuiden 
weer had opgezocht. Na september 1944 is hij onmiddellijk de 
A.B.W.M. gaan organiseren (een mijnwerkersvakbond, waarvan 
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de topleiding thans geheel in katholieke handen is) als het 
prototype van een eenheidsvakbeweging. Het bestaan van deze 
organisatie heeft als een der voornaamste argumenten gegolden 
bij de organisatie van de E.V.B. in het westen des lands. 
Van Exter organiseerde terzelfdertijd, nadat hij eerst een 'Waar
heid-beweging' had opgezet, een 'Partijbestuur voor de bevrijde 
gebieden'. Hij zelf trad hierin op als voorzitter. De secretaris was 
ir. Jurriaans, die uit Indonesië afkomstig was en die na de oorlog 
aldaar is teruggekeerd, terwijl tot de leiders verder behoorde 
Philips' ingenieur Voogd, thans een verwoed anti-communisti
sche politicus in de PvdA en mr. Van der Hoeven, een vooraan
staand lid van het Militair Gezag in Zeeland. 
Met behulp van deze 'partijleiding' heeft Van Exter, ook via 'De 
Waarheid voor bevrijd Nederland' pressie uitgeoefend op de 
partij in het westen om de marxistisch-leninistische weg nog 
verder te verlaten. 
Bij deze activiteit genoot hij de volle steun van de Londense 
regering en haar ministers Burger en Beel in het door het leger 
van Eisenhower bezette zuiden des lands. Hij was kind aan huis 
bij het Militair Gezag in Zuid-Limburg en werd in staat gesteld 
als communistische leider een radiotoespraak voor de Eindhoven
se zender uit te spreken.' 

Tot zover dit hoofdstuk uit de brochure 'De CPN in de oorlog'. 

De eerste na-oorlogse jaren 

De ledenbrief van de CPN van oktober 1959 gaat hier op in: 

'Het was echter reeds sinds de eerste maanden na de bezetting 
duidelijk dat de oprichting van de EVC onjuist was geweest. Die 
oprichting ging er van uit, dat de eenheid, die in de oorlogs
jaren onder de arbeiders was gegroeid, ook na de oorlog kon be
houden blijven en tot één vakcentrale zou kunnen leiden. Dit 
bleek een illusie. Ons land kwam na de oorlog onder invloed 
van Amerika en Engeland. Deze imperialistische mogendheden 
brachten in ons land de uiterste reactie, hoofdzakelijk ex-colla
borateurs, aan het bewind. In hun dienst traden de rechtse 
sociaal-democraten, tevens NVV -leiders, scheurmakers van 
beroep en ziekelijke haters van het communisme. 
Op bevel van Amerika verbraken zij de fusiebesprekingen met 
de EVC, hielpen mee het Wereldvakverbond scheuren en be
gonnen een campagne tot het dooddrukken van de EVC door 
middel van broodroof en isolement van de EVC in het bedrijfs
leven. 
Zo mislukte dan het fusie-kongres van 1947 door de schuld van 
de NVV -leiding. Doch tevens ook door de sabotage en demago
gie van de trotskistenbende, thans OVB van Toon van den Berg, 
die met scheuring dreigde en de EVC werkelijk scheurde, ook 
nadat de fusie met het NVV niet was doorgegaan.' 277 



Aldus dit gedeelte uit de ledenbrief van 1959. 
Hierbij dient te worden opgmerkt dat het op zichzelf begrijpelijk was 
dat er bij het einde van de oorlog onder de bevolking bepaalde ver
wachtingen waren ontstaan over nieuwe, ongekende mogelijkheden: 
om met de aanwezige vernieuwingsdrang met een schone lei, 
helemaal opnieuw te beginnen; uitvoering te geven aan de reeds bij 
de Februaristaking 1941 tot uiting gebrachte nationale eensgezind
heid. Verder zagen door het wegvallen in de oorlog van het NVV en 
de collaboratie van een aantal NVV-bestuurders, zeer velen ook de 
eenheid in de vakbeweging als mogelijkheid. 
Maar de oude (en nieuwe) kapitalistische krachten waren niet ver
dwenen, integendeel. 
De ervaringen voor en in de oorlog hadden aangetoond dat juist de 
eenheid van de vakbeweging door de kapitalistische klassetegen
stander dodelijk gevreesd wordt. 
Daarom werd alles, maar dan ook álles gedaan om die eenheid te 
verhinderen, zowel door het optreden van de duidelijke klassetegen
standers zelf, de grote ondernemers en hun vertegenwoordigers in de 
regering (eerst nog het Militair Gezag direct na de oorlog), als van 
zg. linkse zijde op de manier die in de brochure 'De CPN in de 
oorlog', wordt uiteengezet binnen de rijen van de arbeidersbeweging. 
Direct na het beëindigen van de Duitse bezetting, nog onder het 
Militair Gezag, werden dan ook voor dat doel allerlei organisaties 
weer heropgericht of nieuwe instellingen geformeerd, zoals o.a. de 
Stichting van de Arbeid, het instituut om de klassevrede tot stand te 
brengen. 
Eerste vereiste was nu, in deze situatie met de ons in de eerder 
bevrijde gebieden van ons land opgedrongen Eenheidsvakbeweging, 
zo snel mogelijk de fusie met het NVV tot stand te brengen, om te 
komen tot een Algemeen Vak Verbond. 
Twee jaar lang, van 1945-1947 zijn deze fusiebesprekingen slepende 
gehouden, enerzijds door steeds weer remmend optreden van de 
rechtse NVV-bestuurders, anderzijds door scheurmakers activiteiten 
van zgn. linksen. 
In die jaren troffen de Amerikaanse overheersers van ons land de 
nodige maatregelen om hun politiek op te leggen door middel van 

het Marshallplan, het financieel en economisch ondergeschikt 
maken aan de V.S. 
het voorbereiden van de NAVO, de militaire onderwerping van 
ons land. 
het organiseren van de koude oorlog; de on ge breidelde anti
communistische hetze. 

Toen al opereerde de CIA in ons eigen land. 
In Den Haag werd een officiële Amerikaame mis.rie gevestzj;d onder 
auspiciën van het Marshallplan. 
Van daaruit opereerde een speciaal aangestelde functionaris voor vak
bondszaken. 
Deze trad rechtstreeks op in de NVV-bonden om de eenheid te ver
hinderen, alsmede om het Wereld Verbond van Vakverenigingen, de 
enige wereldorganisatie waarin de vakorganisaties van alle landen 

278 waren verenigd, te scheuren door het oprichten van het I.V.V.V. 
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De ledenbrief van de CPN, oktober 1959 schrijft verder: 

'Het zou een juiste houding van de partij in die tijd zijn ge
weest indien zij de partijleden en de linkse arbeiders van de EVC 
had opgeroepen toch tot het NVV toe te treden, ondanks de 
tegenstand van de NVV-leiders en ondanks de demagogie van 
de trotskisten en sectariërs in eigen rijen. 
Talrijke malen werd op EVC-congressen besloten dat de fusie 
van de EVC in het NVV tot stand gebracht moest worden. In de 
praktijk was de rechtse fractie, die de leiding van de EVC in 
handen had, er de oorzaak van dat van een praktische uitvoering 
van die besluiten letterlijk niets terecht kwam. 
De kliek Brandsen-Reuter c.s. verbonden met de trotskisten 
Klcinsma, Stenacker c.s. (in de partij heimelijk gesteund door 
de vcrrader Wagenaar) deden hun best om ook de geringste 
poging om de eenheid te verwezenlijken, te saboteren. 
Zij kweekten bij de EVC-arbeiders een bekrompen organisatie
egoïsme aan, een fanatieke haat tegen de mede-arbeiders van het 
NVV en het tot elke prijs behouden van een eigen standje. De 
bedoeling daarvan werd later duidelijk. Zij wensten de EVC te 
behouden als een middel tot ondermijning van de Communisti
sche Partij en als dekmantel voor hun Titoïstische fractie in de 
partij. Zij poogden de partij zoveel mogelijk van de massa der 
arbeiders re isoleren. Hiervoor hadden zij de EVC nodig en niet 
voor het belang van de arbeidersklasse.' 

Tot zover dit gedeelte uit de ledenbrief van oktober 1959. 

Actiecomités en actieleidingen 

Inderdaad werden er, ondanks al die activiteiten van de rechtse 
krachten en hun zgn. linkse handlangers, toch voortdurend nieuwe 
initiatieven genomen om tot versterking van de eenheid te komen. In 
tal van bedrijven, op de bouwwerken, in de havens werd door de 
communisten en andere actieve linkse werkers vanuit de EVC, hard 
gewerkt aan het organiseren van de acties voor directe verbeteringen 
en het tot stand brengen van de eenheid. Werd door hen de stoot 
gegeven tot het formeren van actiecomité.r en actieleidinr,en. 
Door dit gezamenlijk optreden van georganiseerde en ongeorganiseer
de werkers, werden belangrijke stukken loomtrzjd georganiseerd. 
Daardoor werd in tal van plaatsen in het land en vooral op de bouw
objecten in Amsterdam e.o. de eenheid van socialisten en 
communisten toch in de praktijk gebracht met vaak belangrijke 
resultaten voor alle betrokken arbeiders. Konden ook bepaalde 
vormen van meer blijvende samenwerking worden opgebouwd, bv. 
de schilders in de bouw (de schilderscommissie) en ook in de havens 
e.a. 
Ook in grote acties voor de vrede en tegen de koloniale oorlogen, 
zoals de massale staking tegen de troepenuitzendingen naar Indo-
nesië, en de historische Stockholm-anti-atoombom-petitie hebben 279 
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duizenden werkers in de EVC-bonden in belangrijke mate bijge
dragen. 
Verder werden, om de meest strijdbare mensen in de intussen door 
de wet opgelegde ondernemingsraden en andere vertegenwoordigings
commissies te brengen, met Eenheidslzjrten (de zgn. vrije lijsten) aan 
deze bedrijfsverkiezingen deelgenomen. Op deze wijze werd het de 
arbeiders mogelijk gemaakt zich langs deze weg uit te spreken voor 
eenheid van actie voor concrete loon- en andere eisen en tevens hun 
wil tot eenheid in de vakbeweging tot uiting te brengen. De beste 
krachten hebben in de EVC zo daadwerkelijk meegewerkt om het 
verder voortzetten van een aparte EVC-organisatie overbodig te 
maken en de voorwaarden helpen afdwingen om tot eenheid van 
organisatie in de NVV-bonden te komen. 
De opzet van de rechtse krachten, om de meest strijdbare werkers in 
de bedrijven door bedreigingen met broodroof, het aantasten van 
promotierechten, weigeren van vakantiebonnen te verzilveren en 
andere pesterijen, te isoleren werd door dit strijdbare optreden door
broken. 
Duizenden mede-arbeiders, ook die door de bureaucratische en 
formele wijze van werken door de zgn. wel erkende bonden in de 
steek werden gelaten, konden door het advieswerk (belastingzaken) 
en rechtskundige hulp geholpen worden. 

Voor eenheid in het NVV 

De ledenbrief van de CPN van oktober 1959 gaat dan verder onder 
de kop: 

'EEN EINDE MAKEN AAN DE VERDEELDHEID 
We staan voor de taak een einde te maken aan deze voor de 
reactie sinds 194 5 zeer gunstige en voor de arbeidersklasse zeer 
schadelijke toestand in de vakbeweging. De tijd is meer dan rijp 
om aan de zwakte en verdeeldheid van de Nederlandse arbeiders 
een einde te maken en de arbeiders op te roepen om vooraan te 
gaan bij het uitbouwen van het NVV tot een organisatie van 
bijvoorbeeld een miljoen leden. 
Het kapitalisme wordt herhaaldelijk door crisis getroffen, in diverse 
vormen. Een grote, diepgaande crisis is in het vooruitzicht. 
Alleen al om aan deze onvermijdelijke dreiging het hoofd te 
bieden, is een versterking van de algemene positie van de vak
beweging door middel van eenheid, dringend geboden. 
Om deze taak te kunnen uitvoeren is allereerst nodig een inten
sieve ideologische campagne in onze partij, onder onze lezers 
van de krant en onder de massa van de arbeiders zelf. 
We moeten onze partijgenoten, onze Waarheidlezers en alle 
arbeiders overtuigen van de noodzaak om tegenover de reactie 
een sterke vakbeweging te stellen. 
Dit vereist een grootscheepse propaganda voor een vakorganisatie 
op de grondslag van zelfstandigheid tegenover de kapitalistische 
klasse en zijn regeringen - bij inwendige vakbondsdemocratie, 
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met gelijke rechten en plichten voor alle leden en bestuurders, 
ongeacht hun politieke of kerkelijke richting. 
Tot zulk een vakcentrale wensen wij het NVV te helpen uit
groeien. Wie zal de arbeiders hierbij leiding geven? Dat kunnen 
alleen de communisten en de linkse arbeiders, die zich op het 
communisme oriënteren. De vakbeweging houdt zich bezig met 
de onmiddellijke arbeidersbelangen en dat is haar taak in deze 
kapitalistische maatschappij. 
Maar daarnaast heeft zij een enorme rol te vervullen bij het voor
komen van oorlog en is haar toekomstideaal toch altijd een 
socialistische maatschappij. 
De reformiste!1 kunnen de arbeiders niets meer bieden, noch on
middellijke verbetering van hun reële bestaansvoorwaarden, noch 
een toekomstideaal. Het reformisme en de rechtse PvdA-politiek 
zijn nog taai en hardnekkig, zoals alle overblijfselen van een 
vroeger tijdperk, doch zij kunnen de árbeiders niet meer inspi
reren. 
Een openlijke erkenning, op basis van de feiten zoals ze liggen, 
dat het in stand houden van een sectarische vakbeweging schade
lijk was en is, is daartoe van groot gewicht. 
Daarom juichen we het besluit van de hoofdbesturen van de 
EVC '58 toe om het a.s. buitengewoon congres voor te stellen 
een oproep tot de leden te richten om tot het NVV toe te 
treden.' 

Eind januari 1960 vond dit buitengewoon· congres van de EVC '58 
plaats, waar besloten werd de EVC-leden op te roepen toe te treden 
tot de NVV-bonden, en om een 'Centrum van Propaganda voor 
Eenheid in de Vakbeweging en klassenstrijd' te vormen om hieraan 
zo krachtig mogelijk te werken. 

C. VAN DILLEN 

!) Zie hoofdstuk 3, eerste deel 'De dertiger jaren", P. de Gr'oot, blz. 24-42. 

2) Dimitrow: 'Eenheid tegen het fascisme'. Pegasus 1972. Hoofdstuk 2, blz. 51. 

3) Zie hoofdstuk 4 en 5, eerste deel 'De dertiger jaren', P. de Groot, blz. 43-79 
en hoofdsruk 7, blz. '.!2-108. 
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Boekbesprekingen: 

Van de Merwe en het 
proletariërslied 

Wij industriëlen van bommen en gifgas, 
zijn om onze standing en afkomst bekend. 
Wij hebben relaties met al wat voornaam heet, 
dankzij onze omzet en 't hoog dividend. 

Voor ons gaan ministers kredieten bepleiten 
voor springstoffenaanmaak en duikbotenbouw; 
voor ons is een leger van technische bollen 
en scheikundeproffen voortdurend in touw. 

Wij zijn patriotten van 't zuiverste water 
en dwepen met orde en wettig gezag. 
Maar geldt het de business, dan hebben we maling 
aan landaard, historie en d'eer onzer vlag. 

Temidden van crisis en wereldmalaise 
zijn onze fabrieken en werven in gang. 
Wij leveren moordtuig aan wie het bestellen, 
we denken alleen aan ons brandkastbelang. 

Wij werken met leugens, bedrog en gekonkel 
om massa's te dwingen, die hel in te gaan. 
Zolang nog miljoenen ons blijven geloven, 
wijst onze balans hoge winstcijfers aan. 

Dit lied van Dumont uit de dertiger jaren is een van de vele liederen, 
die caberetier Jaap van de Merwe opscharrelde uit archieven en over
levering en die hij bijeenbracht in het onlangs verschenen boek 'Gij 
zijt kanalje! heeft men ons verweten'. 1) 
Het is een kostbare verzameling geworden met teksten en melodieën 
vanaf ongeveer 1880 tot aan de meest recente toe. Het ware te 
wensen geweest als Van de Merwe zich beperkt had tot het speurwerk 
en het vastleggen van deze liederen van allerlei aard. 
Maar hij heeft het geheel van een begeleidende tekst voorzien, waarin 
hij zich opwerpt als een goddelijke scheidsrechter over wat wel en 
niet goed is geweest. Bovendien zijn die begeleidende verhalen 
geschreven op een ook uit de radio-uitzendingen van Het Oproer 
Kraait bekende eigengereide toon, die bepaald weerstand oproept. 
Van de Merwe is bijzonder ingenomen met zichzelf, althans zo stelt 
hij zich in dit boek ten toon. Zijn portret siert zowel de voorpagina 
als de achterpagina van het boek en is daartussen ook nog wel een 
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wijze heeft hij tussen alle proletariërsliederen eigen werkjes opge
nomen, die nooit gemeengoed zijn geweest van welke groep 
proletariërs ook en die slechts door hemzelf in zijn cabaret zijn 
gebracht. Vele pagina's worden gewijd aan de Internationale met 
kennelijk als enig doel aan te tonen, dat zijn uit 1971 stammende 
nieuwe versie veel en veel beter is dan de tekst zoals die sinds 1900 
jaar en dag door de arbeidersbeweging in ons land is gezongen en 
waarvan ze een onverbrekelijk deel is gaan uitmaken. 
Van de Merwe is bovendien bij al zijn graafwerk naar de liedjes en 
hun makers zeer oppervlakkig gebleven waar het de werkelijke ge
schiedenis van die liederen aangaat: de omstandigheden waaronder 
ze ontstonden en waarin ze werden gezongen, hun plaats bij de 
proletariërs veroverden. 
In het begin van het boek, als het gaat om de liederen uit het eind 
van de negentiende eeuw, doet hij wel een poging in die richting. 
Daar geeft v. d. Merwe met aansprekende voorbeelden de levens
omstandigheden van het werkmansgezin uitstekend weer. Daar heeft 
de begeleidende tekst een duidelijke functie bij strofen als 
'omdat ik plunderen zie de kas van 's lands miljoenen 
door vorst en legerrot en Roomse roofkapoenen, 
gevuld (o schand!) door hem die spreek- en kiesrecht mist'. 
Van de Merwe schijnt de geschiedenis van het proletariërslied te 
scheiden van de geschiedenis van het proletariaat, want met uit
zondering van de hier genoemde periode doet hij geen enkele poging 
zelfs ook maar enig verband te leggen. Hij meent alleen nog vast te 
kunnen stellen, dat het proletariërslied na de tweede wereldoorlog 
niet meer aan bod kwam. De oorzaak daarvan was volgens hem, dat 
'Koos Vorrink de Doorbraak had uitgevonden en je kon toch dat 
kakelverse groepje welopgevoede christelijke en roomse geestver
wanten niet in boezeroen ontvangen'. En verder wordt gesteld: 
'Wie weet was dat hele lied (het door Stuiveling geschreven PvdA
lied) een listig verhulde aanloop naar koude sanering van de zang
lust, die men hier en daar in de partijtop toch liever kwijtwou. 
Zingen is emotie tonen en dat vloekte in de jaren 1945-1965 met 
de in hoge politieke kringen aangehangen misvatting, dat socialisme 
een met toestemming van het Vaticaan en de Synode instandge
houden staatsdiakonie, zij het óók voor goddelozen, zou zijn'. Alsof 
het daarom ging. 
Alsof het bij het strijdlied gaat om het tonen van 'zanglust' en 
'emotie' . . . Alsof het er niet in de eerste plaats om gaat strijdlust en 
vechtkracht te tonen. 
Alsof die er niet waren in de jaren 1945-1965. Met grote acties 
tegen de troepenuitzending naar Indonesië . . . door Drees. Met 
massale stakingen in de havens en het openbaar vervoer, de metaal, 
campagnes tegen de Europese Defensie Gemeenschap en noem maar 
op. Alsof het strijdlied er toen niet was! Er is in die tijd, in de strijd, 
gezongen door massa's werkers. 
Van de Merwe bestaat het daaraan voorbij te lopen. Hij ontkent 
gewoon een deel van de geschiedenis van het proletariërslied. 
Niet alleen die periode van na de tweede wereldoorlog; ook de 
liedjes die in die oorlogsdagen werden gezongen (denk maar aan het 283 
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beroemde lied op WA-man Koot) komen in ZlJn verzameling met 
voor. 
Van de Merwe verklaart zijn eigen propaganda-verkiezingslied voor 
Den Uyl tot proletariërslied en nota bene ook nog een vies anti-CPN
b~ouwsel van enkele lieden die tegen de metrobouw in Amsterdam 
ZlJn. 
De liederen die de studenten zongen bij de bezetting van het 
Maagdenhuis ontbreken daarentegen geheel. 
Zo kan dit boek, los nog van de commentaren van de schrijver die zo 
ongeveer beweert dat het proletariërslied weer leven in is geblazen 
door de Provo-beweging, niet gezien worden als werkelijk representa
tief voor het proletariërslied en zijn geschiedenis. 
Het biedt evenwel een hoop interessant materiaal voor ieder die er in 
is geïnteresseerd en heeft als grote waarde, dat een facet van de ge
schiedenis van de arbeidersbeweging overzichtelijk is vastgelegd. 

B. IJZERMAN 

')Jaap van der Merwe: Gij zijt kanalje' Heeft men ons verweten. Het proletariërs
lied in Nederland en Vlaanderen. Uitgeverij Bruna, Utrecht/ Antwerpen. Prijs 
f2'.!,75 

Bronnenpublikatie Indonesië-politiek 

Uitgeverij Martirrus Nijhoff gaat voort met de zogenoemde bronnen
publikatie over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 194 5-' 50. 
Het derde deel heeft inmiddels het licht gezien en beloopt de periode 
1 januari tot 1 april 1946. Het is dus nog de periode vóór de 
Nederlandse regering opdracht gaf tot de eerste koloniale oorlog (in 
het Haagse jargon 'politionele acties' genoemd). Dit derde deel 
omvat 370 documenten en telt 722 bladzijden. 1) 
Terwijl het pretendeert, zoals trouwens ook met het eerste en het 
tweede deel het geval is, dat het de documenten objectief op een rij 
zet, zit er toch in de keuze en in de redactie van de voetnoten en 
annotaties een vooringenomenheid, die de werkelijke drijfveren en 
krachten, die speelden, verdoezelt. 
Niettemin wordt uit de documenten (zij worden niet helemaal en 
niet integraal openbaar gemaakt) duidelijk, dat 't Nederlandse imperia
lisme tegenover de Indonesische vrijheidsbeweging een dubbelzinnige 
tactiek voerde: besprekingen rekken en de militaire voorbereidingen 
voor een vernietiging treffen. Het blijkt heel openlijk uit een 
geheime nota operaties van de Nederlandse generale staf in 
Indonesië, die als datum voor mogelijke militaire acties februari 1947 
noemde, want dan zouden voldoende versterkingen zijn aangevoerd. 
De eerste militaire actie begon juli 1947, maar stuitte op sterke 
tegenstand in de Indonesische Republiek en op verzet van de Neder-

2 8·.Î landse democratische krachten. 
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Uit de bronnenpublikatie komt naar voren, dat de opeenvolgende 
Nederlandse regeringen, met PvdA-ministers als Drees en Logemann, 
niets van een erkenning van de Indonesische Republiek wilden weten 
en, vergeefs, hun kaart op een herstel van het openlijke Nederlandse 
gezag hadden gesteld. 
De speculaties gingen daarbij naar het zaaien van verdeeldheid met 
steun van de feodale inheemse krachten, die ook voor de rweede 
wereldoorlog en na de Japanse bezetting niet afkerig van samen
werking met het Nederlandse imperialisme waren geweest. 
Van Mook, luitenant gouverneur-generaal, praatte met vertegenwoor
digers van de Indonesische Republiek als Sjahrir e.a., doch bereidde 
tegelijkertijd de vorming van zogenaamde deelstaten voor, die de 
Republiek afbreuk moesten doen. 
Het derde deel gaat tot aan de vooravond van de Nederlands
Indonesische conferentie op de Hoge V el uwe (april 1946), waar de 
kans op een vreedzame regeling en op een overeenkomst, door de 
kolonialen doelbewust werd getorpedeerd en de weg naar de militaire 
acties werd ingeslagen. 
De conferentie van de Hoge V el uwe en de acties zelf zullen in latere 
delen nog aan de orde komen. 
Behalve deze dikke pil is bij Martinus Nijhoff een wat merkwaardig, 
uiterst dun, boekje verschenen over de Indonesische vrijheidsstrijd 
1946-' 4 7. 2). Het zijn als dagboeknotities opgeschreven belevenissen 
van een toen nog jonge vrouw R. T. Djajadiningrat (Wiet). Zij komt 
uit een oud feodaal geslacht, heeft wat men in 'Indië' noemde een 
Hollandse opvoeding genoten en koos in 1945 voor de Indonesische 
Republiek en tegen de Nederlandse pogingen het kolonialisme te 
herstellen. Haar dagboeknotities zijn oprechter dan de inleidende 
woorden van Moh. Roem en Hugo Scheltema, die zich ten doel 
stellen een 'alles is vergeven en vergeten' te prediken en een soort 
matje te spreiden voor de Nederlandse betrekkingen met het Suharto
bewind. 
De schrijfster worstelt met haar 'feodale verleden', wat in sommige 
gedragingen en opvattingen duidelijk merkbaar is. Zij zet zich echter 
enkele maanden in als verpleegster bij de verzorging van gewonde 
Indonesische guerilla' s en burgerslachtoffers. Kritiek op de houding 
van familieleden, die met de Nederlandse kolonialen aanpapten, 
wordt niet gespaard. 

S. VAN DONGEN 

1) Dr. S. L. van der Wal: Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indo
nesische betrekkingen 1945-'50. Derde deel, /78,-. Uitgeverij Martinus Nijhoff, 
Den Haag. 

2) R. T. Djapdiningrat: Herinneringen van een vrijheidsstrijdster, f 4, 75. Uit
geverij Martinus Nijboff, Den Haag. 
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Partijdocument: 

Resolutie inzake een zogenaamde 
'Europese conferentie' 

Het partijbestuur van de CPN heeft gisteren eenstemmig een 
resolutie van de volgende inhoud aangenomen: 
Het partijbestuur is in de afgelopen weken benaderd van de zijde van 
de Poolse Werkerspartij en de Italiaanse Communistische Partij in 
verband met een 'consultatieve' bespreking ter voorbereiding van een 
zogenaamde 'Europese conferentie'. 
Over een dergelijke bijeenkomst, die nog slechts een voornemen heet 
te zijn, werd ondertussen reeds in de pers vermeld dat deze in voor
bereiding is. 
Het partijbestuur van de Communistische Partij van Nederland ver
klaart, dat er geen enkele reden is om de houding te wijzigen die de 
partij in het verleden ten aanzien van zulke bijeenkomsten heeft 
mgenomen. 
Dit te meer, omdat uitlatingen in de pers van de Sowjet-Unie en van 
andere landen er blijk van geven, dat het doel van zulk een bijeen
komst is een platform te scheppen voor aanvallen op de Communis
tische Partij van China, voor praktijken, die de scheuren in de inter
nationale communistische beweging slechts kunnen verdiepen. 
Onze partij wenst daaraan geen enkele medewerking te verlenen. 
Deze praktijken zijn erop gericht de communistische beweging in de 
kapitalistische landen te isoleren van de revolutionaire beweging in 
Azië en Afrika, alsook van de socialistische landen in Azië die een 
grote steun betekenen voor de strijdende massa's in de tropische 
gebieden en een bron van inspiratie zijn voor progressieve mensen in 
de gehele wereld. 
De ervaring met bijeenkomsten, als hierboven genoemd, is dat 
aanwezige delegaties zich niet aan een agenda wensen te houden en 
dat werkelijk grote en brandende vraagstukken van de communistische 
beweging worden verdoezeld of gemeden, hetgeen grote schade 
oplevert voor de deelnemende partijen. 

Het partijbestuur van de CPN 
Amsterdam, 6 oktober 1974. 

(De Waarheid, maandag 7 oktober 1974) 
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