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29e jaargang no. 1 januari 1969 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der C.P.N. 

Vijftig jaar CPN 

In het komende jaar zal de Communistische Partij van Neder
land vijftig jaar bestaan. Dit jubileum wordt gevierd in een 
tijd, die vol is van schokkende gebeurtenissen en waarin grote 
veranderingen zich voltrekken. 
Gesterkt door de schat van ervaringen, vcrkregen in de op
offerende strijd van de Nederlandse communisten, zal de CPN 
met nog meer kracht optreden voor de belangen van de wer
kers van ons land. 
Het nationale bestaan van Nederland, met zoveel offers en 
bloed in de jaren 1940-1945 op de Nazi-overheersing her
overd, is meer en meer in de verdrukking gekomen. Dit is ge
schied door middel van de NAVO, de EEG en vooral door de 
economische en politieke binding met West-Duitstand en de 
onderwerping aan het Amerikaanse imperialisme. 
De heersende kringen van ons land hebben Nederland tot een 
bijwagen gemaakt van deze grote mogendheden, die naar oor
log en fascisme drijven. Het herleefde Westduitse imperialisme 
stuurt op een revanche-oorlog in Europa aan en wil daartoe 
atoomwapens tot zijn beschikking hebben. 
Vrede, welvaart, vrijheid en demoeratic vereisen dringend, dat 
paal en perk wordt gesteld aan de overheersing door de grote 
imperialistische mogendheden en dat wordt opgetreden voor 
nationale zelfstandigheid. 
De reactionaire regeringspartijen zijn erop uit om hun voortdu
rende verlies aan aanhang onder de bevolking op te vanger~ 
door "concentratie", "gemeenschappelijke lijsten" enz. bij ver
kiezingen. De regering-De Jong wil de kieswet en de Grond
wet hierbij aanpassen, waardoor de verkiezingsuitslag zou wor
den vervalst, de betekenis van het parlcment nog meer zou 



worden ondermijnd en in het algemeen de parlementaire demo
cratie wordt aangetast in de geest van het gaullisme. Iedere 
wijziging van de kieswet en de Grondwet en geknoei daarmee 
moet worden afgewezen. 
Fusies en concentraties van ondernemingen zijn in volle gang. 
Een klein aantal mammoetbezitters krijgt daardoor een onge
kend sterke greep op het bedrijfsleven. Daartegenover moet de 
grootst mogelijke machtsvorming worden gesteld van de arbei
ders en allen die met hoofd en hand werken. Het eerste doel 
daarbij is om het aandeel van de werkers in de st#gende op
brengst van de produktie, die in steeds grotere winsten tot uit
drukking komt, te verzekeren. Dit moet gebeuren door ingrij
pende verhoging van lonen en salarissen en verbetering van 
sociale voorzieningen. 
Om dit te bereiken is een sterke en strijdvaardige partij van de 
arbeidersklasse onontbeerlijk. De CPN vervult sinds vijftig 
jaar haar rol als partij van de arbeidersklasse; de huidige tijd 
vereist, dat zij veel sterker, strijdvaardiger en vooral groter 
wordt, als bron van energie en initiatief in de strijd voor ver
hoging van het levenspeil, voor vrijheid en vrede en als orga
nisator van de eenheid van actie van de gehele werkende be
volking. 

Geworteld in de arbeidersklasse 

De communistische partij werd opgericht vlak na het einde van 
de eerste wereldoorlog, toen grote revolutionaire bewegingen 
Europa overspoelden. Met de Russische socialistische Oktober
revolutie van 1917 was een nieuw tijdperk voor de internatio
nale arbeidersbeweging aangebroken. 
De oude arbeiderspartijen, door reformisme en klassensamen
werking geheel verrot, hadden gefaald en waren medeplichtig 
aan de massaslachting terwille van de macht van het kapitaal, 
die de eerste wereldoorlog was. In de arbeidersklasse groeide 
het inzicht, dat er een revolutionaire partij nodig was, die zich 
vastberaden en aaneengesloten aan het hoofd van de massa's 
zou plaatsen. 
Zo'n partij zag in Nederland het licht, nadat een organisatie 
van revolutionaire marxisten, de Tribunistische Sociaal-Demo
cratische Partij, besloten had zich aan te sluiten bij de onder 
leiding van Lenin opgerichte Communistische Internatio
nale. 
Zij aanvaardde de beginselen, die door de Oktoberrevolutie in 
de gehele wereld aan de orde werden gesteld en droeg sinds 
haar congres van 16 en 17 november 1918 de naam van Com
munistische Partij. 
De sociaal-democratie geeft voor, het leven voor de massa met 
behoud van het kapitalisme wat draaglijker te maken. De wer
kelijkheid is echter, dat het kapitalisme steeds opnieuw tot cri
sissen en oorlog heeft geleid. 
De communistische partij daarentegen stelt zich ten doel weer
stand te bieden aan de macht van de grote bezitters, deze te 
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van de werkers, die het grote bezit zal onteigenen en de pro
duktie in handen zal brengen van de gemeenschap. Dit is het 
socialisme, waarin de welvaart, door het volk voortgebracht, 
ook aan het volk ten goede komt. 
Sinds haar ontstaan hebben de kapitalistische machthebbers be
grepen, dat de communistische partij de consequente en onver
zoenlijke tegenstandster is van hun klasseheerschappij. Onop
houdelijk heeft de communistische partij dan ook aanvallen 
moeten verduren van de zijde van de grote bourgeoisie en haar 
agenten. Maar wat ook ondernomen werd om de communisti
sche partij te belagen en te vernietigen, zij ontwikkelde zich en 
vergrootte haar strijdkracht. 
Dit was mogelijk, doordat de CPN diep geworteld is in de 
Nederlandse arbeidersklasse. Zij heeft deze verbondenheid on
der alle omstandigheden getoond. Ook als de toestand op zijn 
allermoeilijkst was, stonden de communisten en hun partij op 
de bres voor de belangen van de werkers. 
Dat is het verschil tussen de CPN en allerlei zich als "links" 
en "socialistisch" aandienende groepen als de PSP. Deze wor
den kunstmatig in het leven geroepen om mensen, die in ver
zet komen tegen het kapitalisme, van het communisme af te 
houden. Zulke groepen zijn vreemd aan de arbeidersklasse en, 
zowel wat hun beginselen als hun organisatie-opvattingen be
treft, burgerlijk. Onder welke benamingen zij ook opduiken, zij 
gaan in beginselloze ruzies ten onder en kennen slechts een 
kortstondig bestaan. 

Voor loonsverhoging 

De CPN heeft in de vijftig jaar van haar bestaan steeds een 
actief aandeel gehad aan de acties voor hogere lonen en sociale 
vooruitgang. 
Daarbij is telkenmale gebleken, dat in de kapitalistische maat
schappij een onophoudelijke en volhardende strijd noodzakelijk 
is om resultaten te bereiken en dat deze steeds verdedigd moe
ten worden tegen pogingen om de klok terug te zetten. 
De geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging kent 
vele voorbeelden, waaruit de kracht blijkt van een eensgezind 
optreden. De CPN treedt daarom op tegen verdeeldheidzaaiers 
en tegen hen, die passiviteit en pessimisme prediken en het ka
pitalisme voorstellen als een onaantastbare macht. 
Deze opvattingen worden thans nog openlijker dan vroeger ge
propageerd door de burgerlijke kringen in de PvdA, om de be
langen van de arbeidersklasse geheel en al ondergeschikt te ma
ken aan die van de concerns en haar te doen berusten in een 
wereld van onrecht, geweld en geestelijke slavernij, waarin de 
volkeren de onafgebroken dreiging van een atoomoorlog boven 
het hoofd hangt. 
In deze periode van steeds grotere machtstoename van de mo
nopolies, van verdere mechanisering en automatisering, is het 
onvoldoende om de loonstrijd te beperken tot onderhandelin
gen in toporganen over het verkrijgen van enkele kruimels van 
de rijke dis der grote ondernemers. Een actieve loonstrijd met 3 
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inzet van alle strijdmiddelen, op zo groot mogelijke schaal, en 
met aanvallen op de meest kwetsbare delen van de onderne
mersmacht, is onontbeerlijk om weerstand te bieden tegen de 
verscherpte uitbuitingsmethoden en tegen de heerschappij van 
de monopolies. 
Nu aan de lopende band verslechteringen en prijsstijgingen 
dreigen als gevolg van de verhoogde NA VO-uitgavcn, de in
voering van de BTW en andere belastingen, de vcrhoging van 
sociale premies, is het noodzakelijk om de loonpolitiek van 
minister Rooivink te doorbreken en door strijd, zonodig met 
gebruik van het wapen van de staking, loonsverhogingen af te 
dwingen, die tot een stijging van de koopkracht leiden. 
De CPN treedt daarbij op voor eenheid van alle arbeiders en 
employés in het NVV. 
In het optreden voor loonsverhoging, werktijdvcrkorting en 
volledige werkgelegenheid, waarbij de belangen van kapitaal 
en arbeid onmiddellijk op elkaar botsen, groeit het klassebe
wustzijn, dat de noodzakelijke voorwaarde is voor verdergaan
de en ingrijpende veranderingen in ons land. 

Internationale solidariteit 

De verbondenheid en solidariteit met de proletariërs van alle 
landen en met de onderdrukte volkeren heeft de communisti
sche partij steeds gezien als een volstrekte noodzaak in de strijd 
tegen de continenten-omspannende organisatie van de concerns 
en monopolies. 
Internationalisme is echter geen zaak van loze beweringen. Het 
gaat er vooral om wat gedaan wordt in het eigen land tegen de 
reactie en het imperialisme. 
In deze geest heeft de CPN haar houding bepaald in de ge
schillen in de internationale communistische beweging. Deze 
geschillen vinden hun oorsprong in het revisionisme, d.w.z. in 
een terugval in reformistische en sociaal-democratische praetij
ken in de communistische beweging. Daarvan is het vcrbreken 
van de solidariteit van de arbeidersbeweging in Europa met de 
strijd van de volkeren in Azië de schadelijkste. 
Ten aanzien van de verschillende plannen tot het bijeenroepen 
van "internationale conferenties", die daartoe zouden leiden, 
heeft de CPN duidelijk gemaakt, dat zij trouw blijft aan de 
leninistische beginselen van eenheid van actie van de arbeiders
beweging in de ontwikkelde landen van Europa met de strij
dende volksmassa's in Azië en andere gebieden, ook als zij het 
niet eens is met sommige opvattingen, o.a. van de communisten 
in China, Cuba, India of groepen in Indonesië. 
De CPN weigert deel te nemen aan bijeenkomsten, die in de 
practijk een scheuring met deze communisten zouden voltrek
ken. Zij strijdt verder voor internationale eenheid van actie in 
de gehele wereld, voor veroordeling en uitschakeling van het 
revisionisme in alle partijen, onder welke vermommingen dit 
ook wordt aangediend. 

4 In talrijke communistische partijen in Europa worden deze in-



zichten reeds gedeeld en zij zullen in de loop van de massa
acties tegen het grote kapitaal verder de overhand krijgen. 
Intussen heeft de CPN zich vóór alles bezig gehouden met de 
versterking van haar positie in eigen land. Daarmee kan zij ook 
meer gewicht in de schaal werpen bij de discussie binnen de in
ternationale communistische beweging. De problemen zullen 
naar het oordeel van de Nederlandse communisten in de strijd 
van de massa's tegen het imperialisme worden opgelost. 
In de vijftig jaar van het bestaan van de CPN heeft de soli
dariteit met de vrijheidsbeweging van het Indonesische volk en 
met de PKI steeds een grote plaats ingenomen. 
In de gemeenschappelijke strijd tegen het Nederlandse kolo
nialisme en imperialisme hebben de Nederlandse communisten 
altijd zij aan zij gestaan met de heldhaftige strijders in Indo
nesië. Tegen de wrede onderdrukking van de Indonesische vrij
heidsbeweging is de communistische partij steeds krachtig op
gekomen. Dat was zowel het geval ten tijde van de onderdruk
king van de revolutionaire beweging in 1927 in Indonesië als 
ook thans, nu onder het bewind van de generaalskliek de macht 
van het koloniale kapitaal - vooral van het Nederlandse, 
Westduitse en Japanse - tijdelijk wordt hersteld en de demo
cratische en nationale krachten met grof geweld en bloedige 
terreur worden onderdrukt. 
De CPN betuigt haar solidariteit met de PKI, die zich thans 
reorganiseert en de strijd tegen het Suharto-Malik-regiem op
vat. Zij zal optreden tegen elke ondersteuning, die vanuit Ne
derland aan dit fascistische regiem wordt gegeven. 
Deze solidariteit brengt de communistische partij ook tot uit
drukking jegens het Vietnamese volk, dat de Amerikaanse 
agressors uit zijn land wil verdrijven en met alle anderen die 
getroffen worden door kolonialisme en neo-kolonialisme in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In dit werelddeel staan Suri
name en de Antillen nog steeds onder de Nederlandse koloniale 
overheersing. Het imperialisme poogt er bases van te maken in 
zijn komplotten en intriges tegen de vrijheidsbeweging in dit 
continent. 

Geen geknoei met Grondwet en kieswet 

De CPN ontstond in een periode, toen de arbeidersbeweging 
het algemeen kiesrecht op grond van de evenredige vertegen
woordiging veroverde. Sindsdien heeft de communistische par
tij deel uitgemaakt van het Nederlandse parlement, waar haar 
optreden in dienst heeft gestaan van de verdediging van de 
politieke, sociale en culturele belangen van de werkers. De de
mocratische rechten van de werkers zijn afgedwongen van de 
reactie en moeten voortdurend worden beschermd. 
Dit werd bijzonder duidelijk, toen de dreiging van het fascisme 
zich aftekende. 
De communisten voerden in de dertiger jaren een felle strijd 
voor het behoud van de democratische rechten en van de na
tionale onafhankelijkheid, tegen het Duitse fascisme en zijn 
handlangers in ons land. 5 



Door de strijd tegen werkloosheid en loondruk en tegen de 
pogingen om de democratie te ondermijnen, werden het moreel 
en de strijdgeest van de Nederlandse arbeidersklasse in de jaren 
van de grote economische crisis hoog gehouden. 
In de illegale strijd in de jaren 1940-1945 heeft de CPN met 
de organisatie van de Februaristaking van 1941 het sein gege
ven tot het massaverzet tegen de Duitse overweldigers en tegen 
hun misdadige vervolging van joodse Nederlanders. In deze 
verzetsstrijd hebben vele communisten hun leven geofferd voor 
de herovering van de nationale onafhankelijkheid van ons 
land. 
Het is verheugend en bezielend, dat de tradities van de anti
fascistische strijd voortleven, vooral ook onder de jonge arbei
ders en studenten, en dat het opnieuw optreden van het Duitse 
militarisme op zo'n krachtig verzet stuit. 
In het kader van de NAVO-politiek worden voortdurend aan
vallen gedaan op de democratische rechten van de werkers en 
wordt de parlementaire democratie ondergraven doordat steeds 
meer beslissingen buiten het parlement om en zelfs buiten het 
land worden genomen. 
Daarom is op dit ogenblik grote waakzaamheid nodig tegen de 
plannen van de regering-De Jong om de Grondwet en de kies
wet te wijzigen. Het is haar bedoeling om hiermee het stelsel 
van de evenredige vertegenwoordiging om hals te brengen. 
Als eerste maatregel in die richting beoogt zij stembusvervalsing 
te bereiken door een lijstverbinding per kieskring mogelijk te 
maken. Hierdoor zou een eerste stap naar een districtenstelsel 
worden gezet. 

De kracht van het marxisme-leninisme 

De achter ons liggende vijftig jaren van het bestaan van de 
CPN hebben de bijzondere betekenis laten zien van de marx
istisch-leninistische theorie, de leer van de bevrijding van de 
werkende massa van uitbuiting en onvrijheid, van de strijd 
voor het socialisme. Het is kenmerkend voor deze bewogen 
tijd, dat steeds meer mensen deze betekenis beseffen. 
De propaganda van de marxistisch-leninistische ideologie moet 
daarom op grote schaal ter hand worden genomen. Hierbij, en 
bij de uitwerking van de levensvraagstukken van ons land in 
het licht van het marxisme-leninisme is samenwerking met alle 
vooruitstrevenden, arbeiders en intellectuelen, mogelijk en 
noodzakelijk. 
In de burgerlijke partijen heerst verval en verdeeldheid, ver
oorzaakt door het monopoliekapitaal, dat in het fascisme zijn 
ideale politiek ziet en erop uit is de overblijfselen van de bur
gerlijke parlementaire democratie steeds vcrder te doen ontaar
den om haar ten slotte uit de weg te ruimen. 
De PvdA wordt in deze maalstroom meegesleurd. Progressieve 
leden, waaronder veel arbeiders, verlaten haar in groten ge
tale, teleurgesteld door het duidelijke bankroet van de refor
mistische illusiepolitiek. Uiterst rechtse groepen drijven haar 
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tradities uit het verleden en willen haar geheel en al tot een 
verlengstuk van de NAVO en de monopolies maken. Zich als 
"links" aandienende groepen pogen de trouw gebleven socia
listen op een dwaalspoor te brengen en vooral af te houden van 
samenwerking en eenheid met de CPN. 
Tegenover dit verval is het nodig de idealen van het socialisme 
in de Nederlandse arbeidersbeweging hoog te houden en de in
zichten over de wegen die gegaan moeten worden voor de ver
wezenlijking van het socialisme in Nederland, te verdiepen. 
Het marxisme is geen abstracte ideologie. Zijn hoeksteen is de 
organisatie van de arbeiders als zelfstandige politieke partij. 
Het leninisme gaf de doeltreffende grondslagen voor die orga
nisatie in de tegenwoordige tijd. Het is daarom ook vereist om 
binnen de communistische partij steeds te waken tegen ver
schijnselen van revisionisme en onderschatting van de betekenis 
van de leninistische organisatiebeginselen. 
De strijd van vandaag, met zijn enorme moeilijkheden en nog 
grotere mogelijkheden, vcreist een, ook in ledental, sterke com
munistische partij. In onafgebroken strijd tegen revisionistische 
vervlakking moet terzelfder tijd het sectarisme overwonnen 
worden, dat de partij beperkt tot een in zichzelf opgesloten 
secte. Zonder massa-organisatie geen massastrijd! 
Na vijftig jaar gaat de CPN vastberaden de toekomst tegemoet 
op weg naar haar ontwik.keling tot een in het gehele land ge
vestigde grote partij, die de kracht bezit om daadwerkelijk in
vloed uit te oefenen op de ga•1g van zaken. 

Versterk de CPN 

In het Nederlandse politieke leven heerst grote verwarring en 
beroering. In de partijen, die zich steeds op de NAVO-politiek 
hebben gebaseerd, bestaat een sfeer van crisis; er hebben hevige 
botsingen plaats en scheuringen zijn aan de orde van de dag. 
Partijen als D'66 en PSP, die met veel misbaar op touw zijn 
gezet, komen niet van de grond of kwijnen weg. 
De CPN is één van de oudste partijen in ons land, maar zij 
lijdt niet als de andere aan politieke aderverkalking. Zij ver
jongt zich steeds. Door haar optreden wint zij steeds meer het 
vertrouwen van arbeiders, intellectuelen, middenstanders en 
boeren. De ervaringen, die in het verleden zijn verkregen, heb
ben de inzichten van de partij verrijkt. Zij is daardoor in staat 
ook onder nieuwe en veranderde omstandigheden een politieke 
koers te bepalen die in overeenstemming is met de eisen van 
deze tijd. 
De standpunten, die de CPN in de afgelopen jaren heeft inge
nomen, hebben inspiratie gegeven aan de massabeweging. 
Zo rijpt thans alom het inzicht, dat het noodzakelijk is op te 
treden tegen de almacht van de monopolies en voor de ver
dediging van de democratie. Onder brede lagen van de Neder
landse bevolking wint de gedachte veld, dat de NAVO-politiek 
een zware tol heft op het levenspeil, en de ontplooiing van de 
nationale belangen belemmert. De aangewezen weg voor ons 
land is het verwezenlijken van een politiek van staatkundige 7 
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neutraliteit, die ons land in staat zal stellen betrekkingen naar 
alle zijden te onderhouden en de nationale onafhankelijkheid 
te garanderen. 
De CPN stelt als enige partij duidelijk een andere koers tegen
over de huidige regeringspolitiek. Hoe sterker de communisti
sche partij, des te krachtiger zal zij kunnen optreden om alle 
thans in beweging zijnde krachten te vcrenigen tot een macht, 
die in staat is om een koersverandering in de naaste toekomst 
af te dwingen. Daarom doet de CPN in haar jubileumjaar een 
nieuw beroep op allen die het eens zijn met haar doeleinden, 
om toe te treden tot de partij. 
In de kapitalistische chaos en de verscherping van de klassen
strijd springt steeds meer naar voren, dat een fundamentele 
verandering nodig is. De huidige maatschappij met al zijn ka
pitalistische onrechtvaardigheid, uitbuiting en winstbejag, zal 
het veld moeten ruimen voor het socialisme, dat gerealiseerd 
kan worden als resultaat van een verenigd optreden van allen 
die een einde willen maken aan de macht van de concerns en 
monopolies. 
Bewust van de perspectieven en vol vcrtrouwen in de strijd
kracht van de Nederlandse arbeidersklasse en in de socialisti
sche toekomst van ons land, viert de CPN haar vijftigste ver-
iaardag! 

(De W'ctarhcid, 24 dcc. 1968.) 

Het partijbestuur 
van de Communistische 
Partij van Nederland 
21 december 1 96 8 



De november-gebeurtenissen 
van 1918 

De Communistische Partij van Nederland werd opgericht in 
een periode, toen er in geheel Europa een revolutionaire crisis 
was ontstaan. Ook in ons land - ofschoon buiten de eerste 
wereldoorlog gebleven - was de toestand van de werkende 
bevolking steeds moeilijker geworden en hadden de klassen
tegenstellingen zich toegespitst. 
Alleen de rijken konden tevreden zijn met de gang van zaken 
in de oorlog, waaraan zij schatten verdienden. Er werd met 
woekerwinsten geleverd aan de diverse oorlogvoerende landen, 
terwijl de voedselvoorziening van de eigen bevolking voortdu
rend slechter werd en het ziekte- en sterftecijfer toenam. 
In de zomer van 1917 was het tot grotere bewegingen tegen 
de groeiende nood gekomen. Het kwam tot een uitbarsting, 
toen de regering alleen maar met behulp van veenaardappelen 
van de slechtste kwaliteit het voedselrantsoen wilde vergroten. 
In Amsterdam hadden grote demonstraties plaats tegen de le
vensmiddelenschaarste. De politie trad met geweld op en bij 
de botsingen vielen twee doden en talrijke gewonden. Er wer
den troepen naar de hoofdstad gedirigeerd, waar in vele be
drijven proteststakingen uitbraken. In andere plaatsen werd 
eveneens gestaakt voor een betere levensmiddelenvoorziening 
en voor hogere lonen. Dit was o.a. in Rotterdam het geval. 
In het begin van 1918 herhaalden de acties voor meer voedsel 
zich. In februari werd er in Amsterdam een proteststaking van 
een dag uitgeroepen om een betere voorziening met levensmid
delen te eisen en in de tweede week van april kwam het in 
een reeks plaatsen tot acties tegen de honger. 
Ook de invloed van de Russische Oktoberrevolutie deed zich 
gevoelen. De arbeiders- en soldatenraden werden een onder
werp van gesprek. Er werd naar gestreefd dergelijke raden ook 
in ons land te vormen en later in 1918 werden enkele soldaten
raden opgericht. In de heersende kringen werd met schrik en 
angst over de raden gesproken. Toen begin november tot de 
vervanging van generaal Snijders als opperbevelhebber was be
sloten, wilde de koningin het besluit alleen ondertekenen als er 
geen mogelijkheid werd geopend voor de oprichting van sol
datenraden. Naarmate de gebeurtenissen in Duitsland zich ont
wikkelden, begon ook een deel van de sociaaldemocratische 
leiders over de vorming van arbeiders- en soldatenraden te 
denken. 
In de zomer van 1918 werden er verkiezingen gehouden, nog 
zonder de deelname van vrouwen die nog geen kiesrecht had
den, maar wel reeds volgens het stelsel van evenredige verte
genwoordiging. Deze concessie had de regering - nu het eind 
van de oorlog naderde - reeds moeten doen. De revolutionair 
gezinde groeperingen behaalden successen. De SDP, de partij 
van de Tribunisten, verkreeg twee zetels in de Kamer. Vooral 
in Amsterdam ging de SDP sterk vooruit. Dit was des te be-
langrijker, omdat er oude anarchistische en syndicalistische in- 9 
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vloeden bestonden, die deelname aan verkiezingen afwezen. 
Een rol speelde natuurlijk ook de verontwaardiging over het 
optreden van de sociaaldemocratische leiders, die in de zomer 
van 1917 het politieoptreden tegen de demonstranten hadden 
goedgekeurd en in het partijorgaan zelfs het gemeentebestuur 
hadden opgeroepen "tegen elk geweld forser geweld te stel
len". Anderzijds zullen de overdreven, haatdragende campagne 
tegen bekende socialistische leiders, waarbij zelfs met fysiek 
geweld werd gedreigd, en de minachtende houding van enkele 
leidende figuren in de SDP tegenover de massa, die "het toch 
niet begreep", deze ontwikkeling naar links hebben tegenge
houden. 
In de zomer en herfst van 1918 duurden de stakingen en de
monstraties voort. Zo legden o.a. de arbeiders in de munitie
fabriek aan de Hembrug en de Rotterdamse havenarbeiders het 
werk neer, waarbij hogere lonen en invoering van de achturen
dag geëist werden. 
Ook in het leger nam de ontevredenheid toe. Eind oktober 
uitte deze zich in de Harskamp, waar de officieren niet meer 
werden gehoorzaamd en de kantine en een aantal barakken in 
hrand werden gestoken. In Zwolle, Amersfoort en in andere 
garnizoensplaatsen demonstreerden de soldaten eveneens hun 
verzet. 
De verschillende bewegingen voltrokken zich los van elkaar. 
Zij gingen op geen enkele wijze samen. De SDP ontbrak het 
aan een duidelijk inzicht en was ook organisatorisch te zwak 
om leiding te kunnen geven. In de SDAP-leiding bestond diepe 
onenigheid over de wegen, die in de nieuwe omstandigheden 
van het eindigen van de eerste wereldoorlog gevolgd moesten 
worden. 
In die toestand sloeg het bericht van de Duitse November
revobtie, voor Nederland nauw verbonden met de plotselinge 
komst van de Duitse keizer, als een bom in. De week van 9 tot 
17 november 1918 werd door dit nieuws en door de gevolg
trekkingen, die er voor Nederland uit opgemaakt werden, vol
komen beheerst. 

Verwarring in roerige week 

Niemand verwachtte, dat de snelle veranderingen die in an
dere landen tot stand kwamen, aan ons land voorbij zouden 
gaan. Er bestond echter de grootste verwarring over de vraag 
op welke wijze ook hier veranderingen teweeg zouden moeten 
worden gebracht. Deze verwarring was er bij de socialistische 
groeperingen, maar ook bij de heersende kringen. Daar hadden 
angst en paniek aanvankelijk de overhand en ontstond ver
deeldheid over de manier waarop gereageerd zou moeten 
worden, door het doen van concessies, - en hoe ver daarbij 
gegaan zou moeten worden - of door aanwending van contra
revolutionaire, vooral op gebruik van geweld gerichte maat
regelen. 

10 Deze roerige week is onlangs in een studie van dr. H. ]. 



Scheffer uitvoerig beschreven.>:·) Aan de hand van memoires, 
rapporten, verslagen en vaak tot nu toe nog onbekende archief
stukken belicht hij de houding en de standpunten van de ver
schillende groeperingen. Vooral interessant is daarbij de weer
gave van het optreden van de burgerlijke kringen. Wat 
de socialistische partijen betreft, worden hoofdzakelijk het op
treden van de SDAP-lciders en de onder hen bestaande ver
deeldheid behandeld. Voor de beweging onder de massa en in 
het bijzonder voor de gebeurtenissen, die zich in Amsterdam 
in deze november-week afspeelden, heeft dr. Scheffer klaar
blijkelijk geen belangstelling. Een duidelijke anti-communisti
sche ingesteldheid, die zich uit in een grof en denigrerend 
spraakgebruik als het gaat om het optreden van de SDP, is 
daarbij blijkbaar zijn leidraad geweest. Dit heeft echter direct 
al met zich meegebracht, dat hocveel gegevens dr. Scheffer 
ook heeft aangedragen, ook zijn boek geen volledig overzicht 
van deze periode kan geven en als geschiedkundig werk daar
om van beperkte betekenis blijft. 
Een van de belangrijkste gebeurtenissen uit die dagen - de 
massavergadering op woensdag 13 november in de Amster
damse Diamantbeurs, die gevolgd werd door een demonstratie 
naar de cavaleriekazerne in de Sarphatistraat en de Oranje
Nassau-kazerne - wordt door dr. Scheffer slechts kort ver
meld. In de Sarphatistraat liet echter de bevelvoerende 
officier zonder voorafgaande waarschuwing salvovuur op de 
demonstranten lossen, waarbij drie mensen werden gedood, ter
wijl een vierde later overleed. Dr. Scheffer citeert slechts een 
passage uit het dagboek van kapitein Van Woelderen van de 
geheime dienst, wiens conclusie is, dat "deze bewezen trouw 
der troepen in den lande een goede indruk zal maken". Zijn 
eigen opvatting is niet veel minder cynisch; volgens hem 
"speelden (de communisten) het zowaar klaar dat er woens
dagavond tijdens een optocht geschoten werd waarbij er en
kele doden vielen". 
Deze onvoldoende aandacht voor de gebeurtenissen in Amster
dam en ook in de Zaanstreek (waarvan alleen wordt meege
deeld dat er in Zaandam het plan moet hebben bestaan om op 
het stadhuis de rode vlag te hijsen), alsook voor de houding 
van SDP en het Revolutionair Socialistische Comité, waarin 
de SDP met enkele andere organisaties samenwerkte, is des te 
onjuister, omdat zowel in de burgerlijke kringen als ook on
der de SDAP-leiders grote beduchtheid heeft geheerst voor het 
optreden van de links-socialistische krachten. In de redevoe
ringen van Troelstra uit die dagen zijn herhaaldelijk passages 
te vinden, waaruit blijkt dat er naar gestreefd werd de SOP 
"vóór" te zijn in het benutten van de ontstane toestand. 
De Tribunistische Sociaal-Democratische Partij was echter niet 
in staat om onder de gecompliceerde verhoudingen van dat 
moment een duidelijke strategie en tactiek van de arbeiders
klasse uit te werken. Om dat te kunnen doen, was het nodig 

''") dr. H. ]. Scheffer - November 1918; journaal van een revolutie die 
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niet alleen kritiek uit te oefenen op het reformisme en op agi
tatorische wijze de marxistische stellingen uit te dragen, maar 
om de stap voorwaarts naar leninistische opvattingen te doen 
en te komen tot de opbouw van een partij van een nieuw 
type. 

Rol van confessionele bonden 

Onder indruk van de gebeurtenissen in Duitsland heerste on
der een deel van de bourgeoisie de mening, dat "om erger te 
voorkomen" een regeling met de SDAP-leiders zou moeten 
worden getroffen. Een zelfde opvatting als onder de Duitse 
heersende klasse. Niet toevallig dus, dat vooral in kringen die 
door hun economische verbindingen nauwe relaties met Duits
land onderhielden, deze mening had postgevat. De toenmalige 
burgemeester van Rotterdam, Zimmerman, nam het initiatief 
tot een bespreking met de leiding der SDAP in de Maasstad, 
waarbij van een overname van de macht sprake was, die ech
ter geregeld en ordelijk moest geschieden. Ook de voorzitter 
van de Scheepvaart Vereniging Rotterdam, Nijgh, voerde ge
sprekken met hen, waarin hij o.a. zei volledige medezeggen
schap aan de arbeiders te willen toekennen. In de ministerraad 
werd meegedeeld, dat uit een gesprek met een aantal liberale 
politici bleek, dat dezen een "revolutie" niet te keren achtten. 
"We moesten maar wat toegeven, bijvoorbeeld een paar so
cialisten in het kabinet opnemen". Er waren ondernemers, die 
de SDAP-leider Schaper, die zij al beschouwden als de toe
komstige minister van sociale zaken, lieten weten, dat in hun 
fabrieken de achturendag was ingevoerd. De koningin blijkt in 
deze dagen aan aftreden en vertrek naar Engeland te hebben 
gedacht. 
Het waren deze stemmingen, die Traelstra leidden bij zijn ge
ruchtmakende redevoeringen in Rotterdam en in de Tweede 
Kamer. Het woordenradicalisme - sterk herinnerend aan de 
radicale frases die tezelfder tijd in Duitsland door de USPD 
werden aangeheven - ging echter op geen enkele wijze verge
zeld van actie. In de SDAP zelf wezen Vliegen, Schaper en 
anderen de uitspraken van Traelstra scherp af. Zelfs nu, vijf
tig jaren later, vond Drees het nog nodig om in een artikel in 
de Nieuwe Rotterdamse Courant (9 november 1968) mee te 
delen, dat ook hij verontrust was door Traelstra's optreden en 
dat dit al in Schapers memoires was vermeld, zij het zonder 
zijn naam te noemen; Schaper sprak daarin namelijk over een 
partijgenoot, "die in de dagen van nood vlak na Traelstra's 
woorden mij zijn verbazing en bekommering over Traelstra's 
houding had te kennen gegeven". 
Een poging om werkelijk tot revolutionaire veranderingen te 
komen, werd niet gedaan. Het bleef slechts bij de dreiging, dat 
een revolutie zou kunnen uitbreken. En dit alleen al was vol
doende om alles in rep en roer te brengen. 
De confessionele vakbonden toonden in die dagen op duide
lijke wijze, dat zij in het leven waren geroepen om zich te ke
ren tegen de socialistische beweging. De leiders van deze or-
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dat de gelovige arbeiders in beweging kwamen en deden aller
lei stappen om de bestaande kapitalistische orde en de regering 
van Ruijs de Beerenbrouck te ondersteunen. Vooral van katho
lieke zijde was men actief. Er werden honderden propagandis
ten het land ingestuurd om tot actie tegen het "rode gevaar" 
op te roepen. In Limburg werd een burgerwacht opgericht op 
initiatief van de katholieke vakbonden, die weldra in "De Tri
bune" werd aangeduid als de "witte garde". In een lied, dat 
gezongen moest worden op de wijs van het Limburgse volks
lied, heette het: "Ziet uit 't rode kamp, grijnst het muitend 
grauw" en werd opgeroepen "Wijnkoop, Troelstra, laat ze 
gaan, en blijft Ruijs gestand!" 
Deze activiteit trok zo de aandacht, dat het vaak geleken 
heeft of het vrijwel alleen de katholieke vakbond was, die de 
actie tegen de socialistische beweging organiseerde. Het is de 
enige groep, die bijvoorbeeld in H. Roland Holst "Kapitaal 
en Arbeid in Nederland" als zodanig wordt genoemd. En de 
katholieke minister Aalberse schreef in zijn dagboek: "Schit
terend is de actie geweest welke door de Kath. vereenigingen, 
spec. de arbeidersvakvereenigingen werd gevoerd. Aan hen 
heeft Nederland zijn behoud te danken. Dit werd openlijk zelfs 
door liberalen erkend. Op één dag werd op de Rotterdamsche 
beurs, voor ondersteuning van de kath. vereeniging, een ton 
bijeen gebracht!" 
De demonstratie, die na de woelige week op maandag 18 no
vember 1918 op het Haagse Malieveld plaats had, droeg -
ofschoon voorbereid door een dominee - een katholiek ka
rakter. Om Aalberse nog eens te citeren: "'t Was een schitte
rend gezicht, al die vereenigingen met hare banieren. En de 
meerderheid waren roomsche vaandels!" 
Nadien kwam er dan ook heel wat kritiek. Van protestants
christelijke zijde bijvoorbeeld ook, omdat de prinses tijdens de 
demonstratie op de schoot van een katholieke geestelijke aan 
de menigte was getoond. Van liberale zijde, omdat de betogin
gen werden tot propaganda voor rechtse confessionele partijen 
en de koningin gemaakt was tot propagandiste van de Rooms
Katholieke Staatspartij en zo dreigde te worden tot "middel
punt van den strijd tussen de maatschappelijke evolutie en de 
maatschappelijke revolutie", zoals Treub het uitdrukte. 
Doch er is in die tijd nog heel wat meer gebeurd. Vooral ook 
van de zijde van het grote kapitaal in ons land. Op dit aspect 
heeft vooral dr. Scheffer in zijn boek de aandacht gevestigd en 
daarover talrijke nieuwe gegevens aangevoerd, die hij uit di
verse archieven putte, ofschoon ook voor hem een aantal bron
nen gesloten bleef. 

Hoofdkwartier bij de BPM 

Het hoofdkwartier van de reactionaire anti-socialistische 
krachten blijkt gevestigd te zijn geweest bij de Shell, in het 
hoofdkantoor van de Bataafse Petroleummaatschappij. Er werd 
daarbij een nauwe samenwerking tot stand gebracht met an
dere grote kapitalistische belangengroepen, o.a. met de Steen-
kolen-Handelsvereniging van Fentener van Vlissingen, met dr. 13 



Heldring van de KNSM en met een aantal bankiers, alsook 
met leidende kringen in het leger en in de geheime dienst (toen 
aangeduid als GS III). Het feit of men tijdens de wereldoorlog 
pro-Duits of pro-Engeis was geweest, deed daarbij niet meer 
ter zake. De klassehaat tegen het socialisme en communisme 
bond de verschillende groepen van de reactie weer even aan
een. 
In deze reactionaire kringen ging onmiddellijk de roep om de 
sterke man op. Als zodanig gold in hun ogen Colijn, de direc
teur van de BPM en leider van de Anti-Revolutionaire Partij, 
die hij in de Eerste Kamer vertegenwoordigde. Colijn vertoefde 
evenwel in die dagen in Londen als hoofd van een regerings
delegatie, die onderhandelde over economische betrekkingen. 
Zijn secretarissen, de BPM-functionarissen Gerretson en Van 
Gybland Oosterhoff, drongen aan op zijn terugkeer, maar na
men tegelijkertijd zelf reeds de stappen om een contra-bewe
ging op te bouwen, die tevens druk op de regering uitoefende 
om krachtige maatregelen te nemen tegen de arbeidersbewe
ging. Deze groep rondom Gerretson liet via de CHU-Ieider, 
De Savornin Lohman, een nota aan de regering overhandigen, 
waarin allerlei voorzorgsmaatregelen werden verlangd, omdat 
"een optocht van het gepeupel onder leiding van Wijnkoop 
noodlottige gevolgen zou kunnen hebben". 
Tot de groep behoorde ook kapitein Gijsberti Bodenpijl van 
de generale staf en werkzaam bij de geheime dienst GS III. 
Ofschoon nog in een pril stadium hield deze GS ITI zich toch 
reeds met alle facetten van de geheime-dienstactiviteiten be
zig. Zij luisterde de telefoongesprekken van Traelstra en an
deren af, liet vergaderingen, zelfs van de besturen, door haar 
agenten afluisteren en had waarnemers op de openbare bijeen
komsten. De geheime dienst organiseerde ook binnen het leger 
een organisatie, de Bond van Regeringsgetrouwen, die - in
dien nodig - betrouwbare troepen moest leveren. Een andere 
GS III-man, kapitein Van Woelderen, deelde in zijn dagboek, 
dat dr. Scheffer heeft kunnen gebruiken, mee, dat hij de naam 
bedacht heeft en dat hij er tevens op wees, dat alles officieel 
buiten het opperbevel om moet gaan en dat de oprichting 
,spontaan' moet geschieden. De Nieuwe Rotterdamse Courant 
schreef op 14 november 1918 inderdaad: "De beweging is 
spontaan uit het leger voortgekomen" ... 
Tijdens de november-gebeurtenissen kwamen Gerretson c.s. tot 
de conclusie, dat er een omvangrijker inlichtingendienst moest 
worden opgericht. Dat is nadien ook gebeurd; de figuren die 
later in deze geheime dienst een rol zouden spelen, waren ook 
in 1918 al actief bezig met dit soort activiteiten, in het leger 
of in het politie-apparaat. 
Een van de belangrijke contactmensen in het leger was voor de 
groep van Gerretson, jonkheer R. F. Groeninx van Zoelen, die 
op de officiersopleiding in Harderwijk van zijn commandant 
verlof kreeg om in Den Haag een leidend aandeel in het werk 
van de contra-actie te nemen. Een van de fraaie ideeën van Van 
Zoelen is neergelegd in een brief aan Gerretson. "Ik ben over-
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regeering (waarom zitten we JUISt nu met zulk een stel suf
ferds) zich in geenen dele op de hoogte laat houden door spion
nen van de activiteit van onze bolsjewiki; zoodra zij hiervan 
eenige zekerheid kreeg, ware m.i. een daad van provocatie 
noodzakelijk om hen uit het hok te lokken voor zij klaar zijn, 
en neer te slaan." De methoden die de reactie gebruikt of wil 
gebruiken, zijn nog altijd niet veranderd ... ! Het is trouwens 
opvallend, dat deze opvattingen geheel overeenstemmen met 
de redeneringen, die in Duitsland onder het reactionaire offi
cierscorps de ronde deden en die terug te vinden zijn in de 
talrijke provocaties die in december 1918 en januari 1919 in 
Berlijn op touw werden gezet om de Spartakisten een slag toe 
te brengen. 
Van de zijde van de groep-Gerretson, die zich al verdeeld had 
in een politiek bureau en een militair bureau en een eigen in
lichtingendienst wilde instellen, heeft men ook bij de regering 
aangedrongen op het oproepen van de vrijwillige landstorm. 
De leden van de groep bezochten de ministers en lieten ook 
anderen druk uitoefenen. De vrijwillige landstorm werd ook 
opgeroepen en de groep hield zich toen ook bezig met de 
vraagstukken van de legering en bewapening van deze troe
pen. Van de zijde van de regering was er toen reeds een aan
vang gemaakt met troepenverplaatsingen, o.a. naar Rotterdam, 
waar een krijgsplan werd opgesteld dat berekend was op zwa
re, verbitterde gevechten ... ! 

Het wapen van de honger 

Veel van wat er deze novemberdagen van 1918 gebeurde, 
maakt achteraf een ietwat operette-achtige indruk. Maar het 
was voor de deelnemers aan de reactionaire samenzwering bloe
dige ernst. Echt bloedig. Zie bijvoorbeeld een telegram uit De
detnsvaart aan de regering, dat dr. Scheffer in het kabinets
archief van het ministerie van binnenlandse zaken aantrof: 
" ... allen steunen de regering ... velen wensen vurig met mij 
Traelstra en Wijnkoop een kogel door den kop te jagen .. " 
Er werd echter niet alleen op kogels gerekend. Met cynisch 
realisme speculeerden de vertegenwoordigers van het grote ka
pitaal op het gebruik van het hongerwapen tegen een revolu
tionaire dreiging. Aan Colijn werd een telegram gezonden om 
de overeenkomst met Engeland, die zou worden gesloten, zo
danig te doen luiden, dat alleen aan een "wettige" regering 
voedsel zou worden geleverd. Dit geschiedde ook: de tekst 
werd zo gewijzigd, dat overal waar over de Nederlandse re
gering gesproken werd, het woordje koninklijke werd inge
voegd ... Tegelijkertijd verschenen in de pers berichten, vol
gens welke de Britse regering de toevoer van voedsel bij orde
verstoringen zou stopzetten. Blijkens het dagboek van Heldring 
van de KNSM hebben behalve de Shellgroep van Gerretson 
ook Pentener van Vlissingen, Kröller, Vissering van de Neder
landse Bank en allerlei andere vertegenwoordigers van het 
grote kapitaal aangedrongen op dreigementen vanuit Engeland 
over de voedselleveringen. 15 



De bemoeienissen van het grote kapitaal zijn daarmee nog lang 
niet uitgeput. Dr. Scheffer meldt nog, dat Treub voor de cam
pagne voor het onder de wapens houden van de vrijwillige 
landstorm een bedrag ontvangt van de BPM en dat Oosterhoff 
met hem spreekt over de opbouw van een blijvende "Organi
satie van Orde". Scheffer trekt hieruit de conclusie, "dat niet 
alleen de secretarissen van Colijn, maar de BPM als onderne
ming meer dan oppervlakkig bij de contra-actie was betrok
ken". 
Het is een vrij zachtzinnige conclusie, maar het is wel duidelijk 
dat de weigering van de BPM om het archief van Gcrretson 
dat in haar bezit is, te openen voor dit onderzoek, er op ge
richt is verdere gegevens hierover verborgen te houden. 
Zoals in Duitsland uit de vrijcorpsen, die tijdens de Novem
ber-revolutie tegen de arbeiders in het veld gestuurd werden, 
nadien Hitiers NSDAP rijkelijk kon putten, waren ook in Ne
derland de reactionaire elementen, die tijdens de november
dagen hun contra-actie organiseerden, nadien de organisatoren 
van fascistische groeperingen. Gerretson - ook bekend om zijn 
ultra-kolonialistische opvattingen - kunnen we vinden bij de 
Nationale Unie, die in 1925 werd opgericht; Groeninx van 
Zoelen eveneens. Zij werkten ook samen met de Algemene Ne
derlandse Fascisten Bond. Van Gybland Oosterhoff treffen wc 
aan bij het Verbond voor Nationaal Herstel, terwijl hij later 
ook nog als gast deelnam aan een Neurenbergse Parteitag van 
Hitiers partij. 
Dat het monopoliekapitaal het fascisme in de een of andere 
vorm beschouwt als de meest geschikte politieke bovenbouw 
van zijn macht blijkt zelfs al uit de lotgevallen van deze per
sonen. Het is sindsdien niet veranderd; de concerns en trusts 
bezielen ook nu de aanvallen op de parlementaire democratie 
en op de arbeidersbeweging en haar rechten. 

Concessies afgedwongen 

Onder druk van de Russische Oktoberrevolutie, de Duitse 
Novemberrevolutie en de angst voor de Nederlandse arbeiders
beweging heeft de Nederlandse bourgeoisie een reeks conces
sies moeten doen. Zo werd op basis van het algemeen kiesrecht 
met evenredige vertegenwoordiging het vrouwenkiesrecht in
gevoerd, de achturige arbeidsdag met 45-urige werkweek van 
kracht verklaard, de sociale wetgeving werd uitgebreid en de 
lonen gingen omhoog. Later werd hier weer aan geknabbeld. 
Zo werden in het begin van de twintiger jaren loonsverlagin
gen doorgevoerd, terwijl de wet op de arbeidstijd werd gewij
zigd. In 1922 werd een 48-urige werkweek van kracht, waarbij 
bovendien de mogelijkheden voor de ondernemers om dispen
satie te verkrijgen en veel langer te laten werken, veel groter 
waren. 
In een biografie van Aalberse is door J. P. Gribling beweerd, 
dat de novembergebeurtenissen de invoering van sociale ver
beteringen zouden hebben vertraagd. De regering-Ruijs zou an-
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(in zijn reeds genoemd artikel in de N RC) zou niet minder zijn 
bereikt als Traelstra anders zou hebben gehandeld. Dr. Schef
fer is echter van mening, dat "de novembergebeurtenissen het 
mogelijk hebben gemaakt, dat al deze hervormingen op korte 
termijn konden worden doorgevoerd ... " en dat de regering 
met veel verdergaande voorstellen kwam dan anders het ge
val zou zijn geweest, terwijl ook Kamerleden die anders zouden 
hebben tegengestemd, zich er nu v66r moesten verklaren. 
De vraag is echter of er niet meer had kunnen worden bereikt, 
vooral door in de strijd voor meer rechten het klassebewust
zijn en het socialistisch bewustzijn te verhogen. Daarvoor zou 
echter een revolutionaire partij nodig zijn geweest, die vast
beraden en aaneengcsloten kon handelen en die beschikte over 
een duidelijk inzicht in de maatschappelijke ontwikkeling. 
Zo'n partij ontbrak tijdens de novembergebeurtenissen van 
1918. De weg tot haar ontstaan werd pas geopend, toen een 
partij van een nieuw type werd opgericht. In historisch per
spectief gezien, is daarom de belangrijkste daad van deze no
vcmberdagen het besluit van de SDP geweest op haar congres 
in Leiden van 16 en 17 november om haar naam te vcranderen 
in Communistische Partij. Zij aanvaardde de beginselen die 
door de Oktoberrevolutie in de gehele wereld aan de orde wa
ren gesteld en sloot zich in het begin van 1919 aan bij de door 
Lenin opgerichte Communistische Internationale. Zo ontstond 
de partij, die de consequente en onverzoenlijke tegenstandster 
is van de heerschappij van het kapitaal en zich door lange 
strijd en het verwerven van eigen ervaringen de marxistisch
leninistische theorie eigen heeft gemaakt. 

JAAP WOLFF 
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Vondeling, de feiten en het 

monsterverbond 

Niet voor al zijn zonen is vadertje staat even hardvochtig. 
AOW-ers, treinmachinisten en mijnwerkers mogen dan hun 
klachten hebben, dr. A. Vondeling biedt het bewijs dat het ook 
anders kan. 
Toen hij in december 1958, na een jaar als minister van Land
bouw in het laatste kabinet-Drees te hebben gediend, uit de re
gering werd gezet, was het voor hem geen steuntrekken ge
blazen. De onmiddellijke beloning van een hoge ridderorde en 
een ruim wachtgeld werd alras omgezet in een sleutelpositie in 
het Straatsburgse "Europese" parlement, waar hij zich met 
EEG-zaken bezig ging houden, en een bijzonder hoogleraar
schap in Groningen. 
Formeel vloeide het Straatsburgerschap voort uit zijn hernieuw
de Kamerlidmaatschap, maar dat is dan ook slechts formeel. 
De Straatsburgers, met hun belachelijk hoge vergoedingen voor 
hun volstrekt betekenisloze gedoe, worden uitsluitend geselec
teerd uit leden van partijen, die van de regering deel uitmaken 
of hebben uitgemaakt. Ze vormen in feite een verlengstuk van 
het staatsapparaat. Partijverschillen vallen weg tussen hen, zo
dra ze zich gezamenlijk naar hun hotels, commissies en restau
rants begeven; en de ministeries van Buitenlandse Zaken, Eco
nomische Zaken en Landbouw gebruiken hen als delen van het 
ambtelijke apparaat wanneer dat goed uitkomt: daar leggen 
de dames en heren ampel getuigenis van af, zodra ze weer eens 
in Den Haag zijn. 

De leerstoel die Vondeling in Groningen kreeg aangeboden, be
helsde de kennis van internationale organisaties. 
In het boekje "Nasmaak en voorproef", dat de aanleiding 
vormt tot de hier volgende beschouwing, zegt hijzelf daarover 
o.m.: "Als rapporteur van de Raad van Europa kwam ik in 
contact met vele vooraanstaande politici, wetenschapslui en 
hoge ambtenaren van bijna alle landen in West-Europa en dat 
gaf mij gelegenheid goed geïnformeerd te zijn. Voor colleges 
en publikaties had ik daar ook veel profijt van". 
Wat een ander in de buitenland-redactie van de Leeuwarder 
Cattrant had doen belanden, bracht Vondeling achter de hoog
leraarskatheder. Er zijn meer van die merkwaardige professo
raten uitgedeeld in de afgelopen jaren. Politici die zich een 
naam (een minder goede of slechte, dat laten we hier in het 
midden) hebben verworven in de NAVO- en EEG-politiek en 
die op de een of andere manier uit hun baan geraken, worden 
niet meer alleen burgemeester, commissaris van de koningin, 
voorzitters van de Rijnmondraad of bevelhebber over het Ne
derlandse paviljoen op een wereldtentoonstelling, ze kunnen te
genwoordig ook nog professor in de internationale organisaties 

18 worden. Dat was het geval met Van der Beugel, gelijk met 



Vondeling afgetreden, en kort geleden nog weer met de be
kende olie-KVP-er mr. Blaisse. 

Vondeling nu voelde zich in dit hoogleraarsambt als een vis 
in het water. "Leven in het grensgebied van de politiek en de 
wetenschap leek mij ideaal en dat was het ook", deelt hij mee 
in deze woorden, die verklaren waarom hem geen post werd 
aangeboden in de letteren-faculteit. Het is deze bekentenis tot 
de wetenschap, die ons er toe verleid heeft om hier een deel 
,·an zijn boekje nader te beschouwen, in het bijzonder het laat
ste hoofdstuk. 

Leentjebuur bij Nietzsche 

Dat hoofdstuk behandelt een tweetal onderwerpen, flink door
een geklutst zoals dat gebruikelijk is in dit soort vertogen: het 
kiesstelsel en de partijvorming. 
En daarbij wordt dan meteen de wetenschap kordaat om hals 
gebracht. 
De ex-professor heeft een heel simpel uitgangspunt: om der 
wille van de verandering van partijvorming dient de evenre
dil;e vertegenwoordiging zo snel mogelijk te verdwijnen. 
Waarom die evenredige vertegenwoordiging er is, welke waar
de ze heeft in vergelijking met andere stelsels, hoe het parle
ment elders functioneert - aangezien het niet 's heren Von
dclings vakgebied was, maakt hij er ook geen woord aan 
vuil. 
Hij vindt dat zijn doel, het terugbrengen van het aantal par
tijen in Nederland tot twee of drie, de middelen heiligt - wel
ke deze ook mogen zijn. Zolang de protesterenden een minder
heid vormen, is het hem allemaal om het even. 
En naar de hel met de wetenschap. 

Het hoofdstuk waarin Vondeling zijn fijnzinnige stellingen op 
dit punt betrekt, is het enige in het hele boekje dat men met 
enige goede wil programmatisch zou kunnen noemen. Over het 
algemeen houdt de schrijver zich met zulke vulgaire zaken als 
beginselen en programs niet op. De kieswet, zegt hij, zou hij 
als motto willen geven "Der Wille zur Macht", "de wil tot 
macht" dus. Nog afgezien van het feit, dat niet iedereen in 
Nederland er voor geporteerd zal zijn om de Nederlandse kies
wet een Duits motto te geven (de voorkeur bij sommige PvdA
leiders voor het Duitse kiessysteem is overigens bekend), we 
vrezen dat het de nasmaak-en-voorkeur-schrijver persoonlijk 
ten zeerste typeert, dat hij bij Nietzsche te rade moest gaan om 
zijn diepste verlangens onder woorden te brengen. 
Maar zoals gezegd, in een geschrift waarin de auteur geen en
kele moeite doet om ook maar de schijn van een maatschap
pelijk toekomstprogram aan te duiden, is hier in ieder geval 
een aanwijzing van een doelstelling voor de komende tijd. Von
delings ideaal is dat de bevolking door de dranghekken van 
een gewijzigde kieswet geprest zou worden om te kiezen tussen 
twee alternatieven: àf rechts, àf de club waarvan hij zich als 
woordvoerder opwerpt, die hij "progressief" noemt (en n i e t 19 
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"links") en die, voorlopig, zou moeten bestaan uit een samen
raapsel van PvdA, D'66, Radicalen en PSP. 
Hoewel hij dat niet met zoveel woorden zegt, houdt zijn sche
ma in dat de overige partijen (niet de CPN natuurlijk, daar 
gaat hij heel wetenschappelijk aan voorbij) maar bij elkaar 
moeten klonteren; er zullen dan zoveel kiezers de confessionele 
partijen de rug toekeren, moeten we aannemen, dat de PvdA 
en haar aangroeisels Vondeling c.s. de kans kunnen bieden, als 
ministers hun "Wille zur Macht" uit te leven. 

Verzakelijking 

Nogmaals, de heer Vondeling doet geen schijn van een poging 
om voor een dergelijke meerderheid een soort program te ont
werpen, of zelfs maar aan te duiden. Ofschoon iedere HBS-er 
met een potlood en een papiertje plus een jaargang van de 
Handelingen van de Tweede Kamer kan nagaan, hoe vele ma
len de standpunten van Vondelings vier gehoopte samenwer
kers juist op belangrijke punten uiteenvallen (de NAVO, de 
uitverkoop van staatsaandelen, de BTW, om er maar enige te 
noemen), hijzelf heeft met de aansluiting van D'66 en PSP bij 
zijn PvdA geen enkele moeite. 
Op papier hoeft dat ook niet het geval te zijn, als men leest 
(pag. 26 van zijn werkje) welke punten een onder zijn leiding 
werkende commissie in juni 1964 formuleerde als elementen die 
de PvdA van anderen onderscheidden: 

"1) De PvdA is een democratische partij (vrijheid, democrati
sering, gelijke kansen). 
2) De PvdA is een socialistische partij ( gemeenschapsinvloed 
bij de aanwending van produktie/actoren, rechtvaardige inko
mens- en vermogensverdeling). 
3) De PvdA is een op de toekomst gerichte partij (lange ter-• 
mijnplanning, visie op Nederland van 1980). 
4) De PvdA is een internationale partij (actieve vredespolitiek, 
solidariteit met ontwikkelingslanden). 
5) De PvdA is een volkspartij (openheid van de samenleving, 
tegen verzuiling, opkomend voor alle economisch zwakkeren)." 

Wie zulks leest zal begrijpen, dat Vondeling inderdaad niet 
veel moeite kan hebben om zijn partij met wie dan ook te doen 
samengaan. 
Er zijn maar twee woordjes die een rem vormen om KVP, 
VVD en AR triomfantelijk Vondelings gelederen binnen te 
voeren. 
Het ene is het woord "socialistisch". Maar het woord is van 
alle inhoud ontdaan door de toelichting. "Gemeenschapsinvloed 
bij de aanwending van produktiefactoren" - wat is dat? 
In de eerste plaats is overduidelijk, dat de PvdA-leiding ge
meenschap en staat ziet als begrippen die elkaar dekken. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit Vondelings beschouwingen over de olie
en gaswinning. En een bepaalde "gemeenschapsinvloed bij de 
aanwending van produktiefactoren" - daar is zelfs de VVD 
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berale leiding genationaliseerd en zijn zelfs de Staatsmijnen in 
belangrijke mate een liberaal produkt - om over de elektrici
teitsbedrijven maar niet te spreken. Nee, dit soort socialisme 
kan zeker D'66 niet afschrikken. 

Het tweede schrikwoordje zou de "verzuiling" kunnen zijn, 
waar de PvdA tegen is. Maar ook dat lijkt grimmiger dan het 
is. De kabinetscrisis van begin 1965, die de VVD uit en de 
PvdA in de regering bracht, werd concreet veroorzaakt door 
de radio- en televisie-kwestie. De confessionelen konden het 
met de VVD niet eens worden over de voortgezette verzuiling, 
met de PvdA wel (daar zorgde de VARA wel voor). Toen de 
zaak geklaard was, regeerden de confessionelen weer verzuild 
verder met de VVD. 
Ook daar geen moeilijkheden dus. 
En wat de rest betreft: vrijheid, gelijke kansen, ontwikkelings
hulp, rechtvaardige inkomensverdeling - dat alles vertelt te
genwoordig zelfs Van Dis. 

Ere wie ere toekomt. Als er één is in Nederland, die geen en
kele moeilijkheid kan zien in de samenbundeling van D'66, Ra
dicalen en PSP met de PvdA, dan is het Vondeling. Hij wil 
dat de PvdA niets anders is dan een kwasi-radicale burger
kiesvereniging, zonder lange-duur-program, die breekt met alle 
herinneringen aan de arbeidersbeweging. 
Ergens zegt Vondeling (op pag. 216), dat bij D'66 terecht de 
verzakelijking in zo'n hoog aanzien staat. 
In die opmerking zijn zijn opvattingen volledig samengevat. 
Het gaat hem om de verzakelijking van de politiek, om oppor
tunisme met het doel te regeren. Hij wil daarvoor de oude 
aanhang van de PvdA gebruiken, maar de oude beginselen van 
de arbeidersbeweging, die de PvdA tot stand hebben gebracht, 
afzweren. 
Men zou kunnen zeggen: Op een paar kleine staatkundige ver
schillen van mening na is Vondeling in sterke mate D'66. 

Niet door programs maar door het kiessysteem is het, dat Von
deling zijn doeleinden zou willen bereiken. 

Dag, wetenschap! 

Verandering van kieswet, dat heeft ook Vondeling inmiddels 
ontdekt, is niet z6 makkelijk tot stand gebracht. Behalve voor
standers daarvan, zijn er namelijk ook tegenstanders. 
"Het principiële obstakel is de evenredige vertegenwoordiging, 
welke als grondslag van de verkiezingen in de Grondwet is 
neergelegd ... Er is zo te horen geen sprake van, dat het ver
wijderen van dit grondwetsartikel de noodzakelijke gekwalifi
ceerde meerderheid in de Kamer haalt", zo stelt de heer V. 
vast. Hij kan het weten. Hij is voorzitter van de grondwets
commissie van de Tweede Kamer en zijn partijgenoot Den Uyl, 
die hem tijdens zijn ziekte in die functie verving, zal hem wel 
op de hoogte hebben gehouden van de stand van zaken. 21 
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Vondeling vervolgt dan (men kan dit alles op pag. 210 lezen): 
"Een wijziging van de kieswet heeft dus alleen kans van slagen, 
als deze niet in strijd komt met het beginsel van de evenredige 
vertegenwoordiging. 
Nu zijn de meeste staatsrechtsgeleerden het er wel over eens, 
dat een stelsel met een niet te klein aantal districten, waarbin
nen de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast, wel 
door de grondwettelijke beugel kan. Ik kies daarom voor zo'n 
stelsel". 
En hoe dan wel? 
"Het is daarom realistisch uit te gaan van de bestaande acht
tien kiesdistricten", zegt onze hervormer. "Om de samenwer
king nog verder te bevorderen en de versplintering tegen te 
gaan zou het zogenaamde verbinden van lijsten in verschillen
de kieskringen niet toegestaan moeten worden, maar binnen 
één kieskring wel. Dat is precies het omgekeerde van de hui
dige regeling". 

We hebben het plan-Vondeling hiermee volledig geciteerd en 
willen even stilstaan bij zijn constatering, dat de meerderheid 
der staatsrechtsgeleerden een districtenstelsel met evenredigheid 
grondwettelijk geoorloofd acht en dat het meest praktische dan 
is om gebruik te maken van de bestaande achttien kieskrin
gen. 
We hebben hier te maken met een soort informatie, die niet an
ders genoemd kan worden dan misleiding. 
Allereerst is beslist niet alle staatsrechtsgeleerden in dit land 
naar hun mening gevraagd over een dergelijke verandering. 
Een aantal van hen zijn ondergebracht in de door Beernink 
ingestelde commissie Cals-Donner, samen met een aantal poli
tici en een caféhouder, de alom bekende heer Gruyters. 
De groep werd verzameld op partijen-basis, en niet allereerst 
op grond van de wetenschappelijke verdiensten van de betrok
kenen. De mening van een meerderheid van deze groep is daar
om niet te presenteren als de mening van de meerderheid van 
de Nederlandse staatsrechtsgeleerden - vooral als er juist bij 
de minderheid mensen zijn, die die naam we I verdienen. 
Maar dan nog! 
Wat zegt de commissie-Cals? De betreffende meerderheid acht 
een indeling van ons land in twaalf kiesdistricten grondwette
lijk mogelijk (al heeft ze ook in meerderheid bezwaren tegen 
de feitelijke invoering van een dergelijk systeem!). Maar van 
een indeling van het land in achttien kieskringen, zoals Vonde
ling voorstelt, "acht de commissie de grondwettigheid tenmin
ste dubieus", zoals ze zelf zegt. Dat is dus precies het omge
keerde van wat de heer Vondeling zijn lezers meedeelt. 

De heer Vondeling redeneert als volgt: 
De staatsrechtsgeleerden achten in meerderheid de invoering 
van een districtenstelsel met evenredigheid binnen het district 
grondwettig toelaatbaar, laat ons dus achttien kiesdistricten in
stellen. 
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spraak heeft gedaan en waar Vondeling zich dus op kan be
roepen, acht in meerderheid een indeling in twaalf districten 
grondwettig verantwoord, hoewel ze het systeem afwijst, en 
meent in haar geheel dat de grondwettigheid van achttien dis
tricten twijfelachtig is. 
De heer Vondeling vervalst dus doodgewoon de feiten. Hij 
heeft daarmee het grensgebied van de wetenschap definitief ver
laten en heeft de zelfkant van de politiek als operatieterrein 
genomen. 

Kiezer en gekozene 

Welke argumenten heeft Vondeling nu voor deze hang naar 
een districtenstelsel, andere dan die van botte machtsvorming? 
Op pagina 202 zegt hij: "Kiezer en gekozene dichter bij elkaar 
brengen door het element van districtsvertegenwoordiging in 
het kiesstelsel in te brengen". 
De vraag is nu maar of men dus kiezer en gekozene dichter bij 
elkaar brengt door iemand in een bepaalde streek te laten ver
kiezen. 
In een eerdere publikatie hebben we er op gewezen, dat dit 
argument een halve eeuw geleden al overboord werd gezet om
dat het ondeugdelijk was gebleken. 
Opvallend en politiek bepaald niet onbelangrijk is, dat toen in 
de grondwet het systeem van evenredige vertegenwoordiging 
werd opgenomen, niemand zich daartegen verzette met het ar
gument, dat op dat ogenblik het contact tussen kiezer en ge
kozene zoveel beter zou zijn. Ook later, bij de verschillende 
pogingen om het kiessysteem te veranderen, is dit punt nooit 
ten tonele gebracht. 
Dat zou ook niet meegevallen zijn. 
Want niet alleen dat de meeste partijen hun candidaten nu 
reeds uit verschillende delen van het land halen, bovendien is· 
er helemaal niets dat een partij verhindert om desnoods in alle 
achttien kieskringen met een verschillende, uit de streek opge
bouwde lijst te komen. 
Men kan de gekozenen zo dicht bij de kiezers vandaan halen 
als men zelf wil! 
Maar neem nu de PvdA. 
Toen Vondeling fractievoorzitter werd, bedacht hij dat ieder 
lid van de fractie een "eigen" district moest hebben (behalve 
de heren Straatsburgers uiteraard). Overdrijven we, als we ver
onderstellen dat de Nederlandse kiezers van deze nieuwe band 
niet veel gemerkt hebben? In elk geval hebben ze het in hun 
stem niet tot uitdrukking gebracht. Bovendien, niet zo gauw 
was het systeem binnen de PvdA ingevoerd of het bestuur van 
die partij besloot het voorheen gevolgde systeem van meerdere 
lijstaanvoerders te vervangen door een campagne met één top
man. 
Het hele betoog van de heer Vondeling over verbeterd contact 
tussen kiezer en gekozene door middel van districtsverkiezin
gen is een slag in de lucht, ook als men de rest van zijn ver-
haal leest. 23 



Zo staat er op pag. 207 het volgende, uit andere oogpunten 
zeer aanvechtbare en zelfs gevaarlijke verhaal: 
"Het verschijnen van de radio, maar vooral van de TV heeft 
nog andere gevolgen gehad. Meer dan ooit zal een partij be
oordeeld worden naar diegenen van haar voormannen, die ge
regeld op het scherm komen. Zodoende ontstaat er in de kie
zersgunst een stroming van het beginsel af en naar de persoon 
toe ... enz." 
Zoals gezegd, een uiterst gevaarlijke opvatting die meer met 
gaullisme dan met socialisme gemeen heeft. 
Maar los daarvan, als men deze opvattingen over de overheer
sende betekenis van TV -persoonlijkheden koestert, hoe kan 
men dan met goed recht de verandering van een landelijk kies
systeem in een districtensysteem voorstaan? 

We vermelden hier maar kort het verhaal dat Vondeling een 
pagina eerder vertelt, namelijk dat het met de politieke ver
gaderingen wel afgelopen is voortaan, omdat de mensen liever 
hun verhalen via de TV voorgeschoteld krijgen. 
Ook dat pleit niet voor een districtenstelsel ... 
Het is eerder een betoog dat die landelijke politici moet hel
pen, die gr2.ag allerlei dingen beweren en aan de mensen op
leggen, met liefst zo weinig mogelijk kans dat die mensen ook 
nog eens een keer wat kunnen terugzeggen of enige pijnlijke 
vragen stellen. 

En dan heeft de voormalig-hooggeleerde voorstander van het 
districtenstelsel nog een argument, dat precies tegen zijn betoog 
ingaat. 
Want van a tot z is dit deel van zijn boekje doordrenkt van! 
de opvatting, dat je eigenlijk in Nederland over je land niet 
veel meer te vertellen hebt, omdat alles elders beslist wordt. 
"De geringe grootte van Nederland en de bijzondere econo
mische afhankelijkheid van andere landen maken dat de eigen 
overheden die belangenbehartiging niet kunnen garanderen; 
hun macht is ontoereikend. 
De invloed van de burger op de besluitvorming in internatio
nale organisaties en bovennationale gemeenschappen is ook via 
zijn vertegenwoordigers in nationale en bovennationale parle
menten en besturen gering (en bovendien onnaspeurbaar). 
De nationale beïnvloeding in de vrije wereld van de ontwik
keling van wetenschap, technologie en ,particuliere' economi
sche machtsconcentraties is eveneens gering" (pag. 201 ). 
" ... ik wil nog eens zwaar onderstrepen dat er vrij enge gren
zen zijn gesteld aan de invloed die een Nederlandse regering 
en volksvertegenwoordiging kan uitoefenen op zaken die voor 
de Nederlandse burger van het allergrootste belang zijn" (pag. 
203). 
Het is allemaal vreselijk overdreven en met opzet zo gesteld, 
om zelf niet verantwoordelijk te worden gesteld voor allerlei 
kwalijke ontwikkelingen, die vanuit NAVO en EEG over het 
volk komen. Want die verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld van 
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Maar dat is hier niet het punt. 
Waar het ons om gaat is: hoe kan iemand die dit soort dingen 
beweert, die de onmacht van de parlementariër verkondigt, 
met een ernstig gezicht volhouden, dat het bij ons vooral ont
breekt aan contact tussen kiezer en gekozene en dat dat con
tact alleen maar door een districtenstelsel, op streekbasis dus, 
kan worden hersteld? 

Lof der grofheid 

Het hele geklets over contact tussen kiezer en gekozene is alleen 
maar bedacht om voor onnadenkende mensen een districten
stelsel aannemelijk te kunnen maken. 
Dit districtenstelsel heeft niets te maken met dat veelgeroemde 
contact, het heeft als enig doel om een soort schertsparlement 
te vormen, waaruit met name de CPN geheel of gedeeltelijk 
zou worden verwijderd, en waarin de grote ondernemingen al
leen al daardoor met meer succes zouden kunnen opereren om 
het geheel naar hun hand te zetten. 
Zeer concreet is een districtensysteem voor Vondeling het mid
del, waardoor hij een paar partijen die nu reeds min of meer 
tegen de PvdA aanleunen, tot stemmenleveranciers voor zich
zelf kan maken. De hollende achteruitgang van de PvdA-aan
hang, die naar het zich laat aanzien bij de verkiezingen van 
1967 niet tot stilstand is gekomen, is aan al dit soort denkwerk 
niet vreemd. 
En dan heeft Vondeling in ieder geval het voordeel, dat hij zo 
grof is dat hij over die opzet niet zwijgt. 
Als hij wel zwijgt is hij al even grof. 
Van dit laatste is zijn niet-vermelden van de CPN een interes
sant voorbeeld. Het is welbekend dat Vondeling een bijna zie
kelijke anti-communist is (men herinnert zich hoe hij, twee jaar 
geleden nog, weigerde met een lid van onze partij op één po
dium te gaan zitten). Het is even welbekend, dat een weten
schapsman ook de feiten die hem niet bevallen in zijn beschou
wingen moet opnemen. 
Niet echter aldus de man van het Groningse grensgebied. 

Minstens zo interessant is wat Vondeling wel schrijft, n.l. over 
de PSP. Hij wenst die zeer nadrukkelijk bij zijn stemvee, want 
voor wie de laatste tijd zoveel verloren heeft is iedere zetel en 
iedere stem er één. 
De PSP krijgt dan ook al bij voorbaat aangeboden, haar lijst in 
Vondelings districtenstelsel te verbinden met die van de PvdA. 
Dat de kerstliedzangertjes van de heer Boetes daarmee Frans 
Goedhart of kolonel Wierda in het parlement zullen helpen is 
een kleinigheid, waar niet op gelet moet worden. 
De voorwaarde van de PSP voor overleg met de PvdA, na
melijk dat de kieswet niet hervormd mag worden, noemt Von
deling "oud" en "vooral van tactische aard". 
En dan komt het: "Hoe principieel de PSP ook zijn mag, ik 
neem aan, dat zij althans een hele dooier prefereert boven een 
lege dop. Door lijstverbinding bijvoorbeeld is dat wel te be-
reiken". 25 



Cynischer kan het moeilijk. Al dat gepraat over pacifisme is 
maar schijn, zegt Vondeling, als jullie in mijn gewijzigde sy
steem samen mogen doen met de NAVO-fanatici van de 
PvdA om een zeteltje te krijgen, zullen jullie het niet laten. 
Even later, als hij zijn ideaal bespreekt van een samenwerkings
verband van PvdA, PSP, D'66 en PPR bij de verkiezingen, 
krijgen de pacifisten ook keurig hun taak toebedeeld. 
Ieder moet zich tot een aparte groep wenden: 
De PPR tot katholieke arbeiders, D'66 tot de middengroepen 
die door de PvdA nog te veel aan arbeiders worden herinnerd, 
de PSP tot de pacifisten. 
Een ieder krijgt zijn taak, om Anne Vondeling tot minister
president te maken. 
Dat hij dan met volle kracht de NAVO-politiek zal voortzet
ten zullen die geronselde PSP-stemmers later wel merken. 
Trouwens, Vondeling ziet nog niet dat de PSP in de regering 
zou willen zitten. Maar ze zou die regering toch wel steunen, 
zo stelt hij tevoren vast, en dus zou dat eigenlijk alleen maar 
prettig zijn - onze conclusie, niet moeilijk te trekken uit zijn' 
woorden. 

Probleempjes 

Blijft alleen nog de vraag over, hoe dit alles zo snel mogelijk 
bereikt kan worden. 
Er is namelijk zo'n handvol probleempjes waar de heer V. niet 
uitvoerig bij stilstaat, maar die desondanks wel bestaan. 
Eén van die kleine problemen is, dat Vondeling nu wel graag 
twee blokken (en zelfs twee partijen) zou zien, een "progres
si.~f" en een "conservatief", maar dat ze er daarom nog niet 
ZlJn. 
Juist de heren van de confessionele partijen schermen tegen
woordig duchtig met begrippen als progressief, sociaal en der
gelijke. "Consequent vooruitstrevend" is een aanduiding waar
mee zowel KVP als AR zich graag tooit. 
Te veronderstellen dat ze daarvan afstand zouden doen, alleen 
omdat het in het schema van Vondeling beter uitkomt, is zacht 
gezegd onwaarschijnlijk. 
Zoals het ook onwaarschijnlijk is, dat zij staan te trappelen 
van ongeduld om de PvdA een reddende hand toe te steken 
nu die zo duidelijk in een crisis verkeert. 

Een ander, door Vondeling zeer luchthartig behandeld pro
bleempje is juist die crisis in de PvdA. 
Voor Vondeling is het vraagstuk opgelost met een paar ver
manende vaderwoorden aan het adres van Nieuw Links. Maar 
dat was dan ook, toen hij in bed zijn boekje schreef. Nadien 
zijn de jongeren van de PvdA tegen hem van leer getrokken en 
heeft hij zelf de strijd in zijn partij aangeblazen, door te ver
kondigen dat hij als voorzitter van de PvdA niet zou willen 
samenwerken met een als secretaris gekozen Van Dam. Dat is 
al minder vaderlijk. 

26 Voor zover er ergens nog van organisatieleven in de PvdA 
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sprake is, is daar door de strijd tussen groepen en personen een 
herrie van jewelste. Met de moed der wanhoop kunnen dan 
sommigen, zoals ook V. zelf, het doen voorkomen dat dit een 
teken van leven is( men oordeelt anders als het anderen be
treft ... ), de berichten over het ledenverloop en de mede
deling van bestuurder Roemers "de geest in de PvdA is ver
giftigd" wijzen wel in een andere richting. Men hoeft trouwens 
de geschriften van Goedhart c.s. slechts te lezen om te weten, 
dat er wel iets anders aan de hand is dan een vriendschappe
lijke discussie. 
Hoe men van dit krakelend gezelschap een eenheid kan maken 
door het met èn D'66 èn de PSP samen te voegen is een raad
sel, dat Vondeling niet voor ons heeft kunnen oplossen. 

Maar dat is ook niet zijn bedoeling. 
Dat leidt maar af van de hoofdzaak. 
Die luidt: 

Monsterverbond 

"Daarom hoop ik, dat desnoods de KVP en de PvdA te za
men, hun meerderheid zullen gebruiken om een hervorming 
door te voeren. Van het ,houdt de dief' -geroep hoeven zij zich 
niets aan te trekken. Het geldt hier in wezen een principiële 
zaak, die ten doel heeft de parlementaire democratie in ons 
land te versterken. Evenals de invoering van de evenredige ver
tegenwoordiging en van het algemeen kiesrecht in 1917 het re
sultaat was van ,koehandel' en ,paaien', is een monsterver
bond ad hoc voor het bereiken van deze goede zaak méér dan 
verantwoord". 
Hoe ongelooflijk ze mogen klinken, deze woorden zijn letter
lijk aangehaald. 
Nadat we twee jaar lang hebben moeten horen dat de KVP, 
die als confessionele partij volgens de V ot1deling van een jaar 
of vijf geleden al een gevaar voor de democratie was, die de
mocratie afbreuk had gedaan door het cabinet-Cals ten val te 
brengen; nadat we in Vondelings eigenste boek een uitvoerige 
uiteenzetting over die val van Cals hebben gelezen onder het 
hoofd "met voorbedachten rade" (moord dus), waarin een vol
strekte veroordeling van de KVP; nadat we alweer van de
zelfde Vondeling hebben vernomen dat de PvdA niet meer 
met de KVP wil regeren - na dit alles lezen we nu dat er met 
die K VP een "monsterverbond ad hoc" (d.w.z. voor deze spe
ciale gelegenheid) moet komen, om het kiesstelsel onderstebo
ven te halen. 
En wel op een manier, waar de commissie-Cals niet eens aan 
wilde, om grondwettelijke redenen! 

Dat "houdt de dief" -geroep, waar Vondeling zich niets van 
wil aantrekken, vraagt nog om een kleine verduidelijking. 
Van de leden van de commissie-Cals die een twaalf-districten
systeem wel in overeenstemming achten met de grondwet, zijn 
met name de partijgenoten van Vondeling daartegen, omdat 
het de verdenking oproept "dat bepaalde partijen door een 27 
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technische kunstgreep in het kiesstelsel (waaraan de kiezers zelf 
niet te pas komen) hun macht zoeken te vergroten of te be
houden", ten koste van anderen. Aldus het rapport-Cals. 
Zij zijn het dus die "houdt de dief" roepen. 
Maar van Vondeling kunnen ook zij, evenals ieder ander die 
zijn mening niet deelt en zijn "Wille zur Macht" niet respec
teert, naar de bliksem lopen. 
Hij hoopt met behulp van de KVP zijn eigen fractie zo te kun
nen koeioneren, dat die ertoe gebracht kan worden een geweld
je met de kieswet uit te halen, waardoor het kiessysteem vol
komen ontkracht en de grondwet tot een bespotting gemaakt 
zou worden. 

~.et deze oproep lijkt de heer Vondeling wel wat al te ver te 
ZIJn gegaan. 
Het is moeilijk aan te nemen, dat iemand die zo vervuld is van 
blind verlangen naar eigen macht, die met valse en onaffe re
deneringen een dergelijke grove verminking van ons parlemen
taire systeem bepleit, daarvoor in grotere kring een gewillig 
oor zal vinden. 
Het is echter niet onnodig om te waarschuwen. 
Want Vondeling is niet de enige in de Nederlands-c politiek, 
die de grond onder zich weg voelt glijden en die in de verlei
ding komt om het dan maar met een geweldje te proberen. 
Bovendien blijft op de achtergrond van dit gedoe staan het 
drijven van de werkelijk grote machten in dit land, die de za
ken maar al te graag in een Vondelingse richting zouden zien 
gaan. 
Het is géén mirakel dat de pers, van Handelsblad tot Telegraaf, 
aan het geschrift van Vondeling een aandacht hebben besteed 
als betrof het de boodschap van een nieuwe Messias. 
Rechtse kringen zien er wel wat in - evenals in de man zelf. 
Dat hebben ze al eerder gedaan. 

M. BAKKER 
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De wording van een 
staalconcern 

In de staalindustrie in de EEG-landen is Hoogovens IJmuiden 
een bedrijf van imponerend formaat geworden. Als staalpro
ducerend bedrijf staat het op de tweede plaats na Thyssen in 
West-Duitsland en tezamen met het Westduitse staalconcern 
Hoesch, waarmee nauwe verbindingen zijn aangegaan, vormt 
Hoogovens de grootste formatie in de EEG. 
Er werken op het ogenblik ongeveer negentien duizend arbei
ders, beambten en technici bij het bedrijf en de uitbreiding ver
loopt in een snel tempo. In 1965 werden plannen bekend ge
maakt voor investeringen tot een bedrag van een miljard gul
den. Volgens deze plannen zou de staalproduktie in 1971 op 
circa 4 miljoen ton komen. Maar reeds in juni 1968 kwam daar 
een nieuw plan overheen: de investeringen worden met nog 
eens drie kwart miljard opgevoerd en de staalproduktie zal 
toenemen tot Slj4 miljoen ton in 1973/74. 
Ook in de concentratieslag binnen de grenzen laat Hoogovens 
IJmuiden zich niet onbetuigd. Nog kort geleden werd de Ver
enigde Buizenfabrieken Excelsior-De Maas (zelf het produkt 
van het concentratieproces) overgenomen, nadat voordien al 
Rijnstaal en Blerickse Buizenfabriek door het concern waren 
opgeslokt. Hoogovens kreeg daardoor de beschikking over een 
uiterst moderne fabriek voor de fabricage van elektrisch ge
laste buizen, die in Oosterhout (N.Br.) staat en gebouwd is 
door het Duitse bedrijf Mannesmann. 
De belangen van Hoogovens gaan verder dan de produktie van 
ijzer en staal. Reeds lange tijd neemt het bedrijf een grote 
plaats in op het gebied van de kunstmest- en cementproduktie, 
terwijl de belangstelling sinds kort ook is uitgestrekt tot het 
verwerken van aluminium. De Hoogovens nam deel aan de 
bouw van de aluminiumsmelter in Delfzijl en bezit de Alumi
nium Industrie te Vaassen. Samen met de Billiton Maatschap
pij is eind vorig jaar een NV voor Aluminiumbelangen opge
richt, waarin een reeks bedrijven van beide concerns worden 
ondergebracht. 
Deze ontwikkeling laat zien, dat Hoogovens IJmuiden er naar 
streeft zijn positie als een van de grootste concerns in ons land 
en in West-Europa te versterken en zijn machtsposities verder 
uit te breiden. 

Gebrek aan ijzer en staal 

Hoogovens IJmuiden heeft vorig jaar zijn vijftigjarig bestaan 
gevierd. De oprichting dateert dus uit de eerste wereldoorlog. 
Het is niet toevallig, dat juist in die tijd de nog vage plannen 
tot vorming van een hoogovenbedrijf vaste vorm kregen. >:-) 

,,_) De geschiedenis van het Hoogovensconcern is zeer uitvoerig beschreven 
in het boek "Hoogovens IJmuiden, 1918-1968; ontstaan en groei van een 
basisindustrie", geschreven door proL dr. Joh. de Vries en uitgegeven door 
de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV ter ge
legenheid van het jubileum. De gegevens in dit artikel zijn ontleend aan 
dit werk. 29 
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De zich uitbreidende Nederlandse industrie had belang bij een 
eigen voorziening van een basisprodukt als ijzer en staal. Dit 
gold met name voor de scheepsbouw en andere sectoren van 
de metaalindustrie. Voor de voorziening met grondstoffen was 
deze industrie steeds afhankelijk van buitenlandse leveringen, 
met name uit Duitsland. 
In het begin van de eerste wereldoorlog kon er nog gebruik 
worden gemaakt van de gevormde voorraden aan ijzer en 
staal. De meeste materialen voor de scheepsbouw en de machi
ne-industrie waren tijdens 1914 en 1915 nog wel te krijgen. 
Doch de invoer daalde aanzienlijk: bedroeg deze in 1913 
1.426.000 ton, in 1915 was ze teruggelopen tot 664.000 ton 
ijzer en staal; het aandeel van Duitsland in de invoer was ge
stegen tot 88 Yz procent. In de herfst van 1916 werd door de 
Duitse regering de uitvoer van ijzer- en staalprodukten vcr
boden; deze mocht alleen nog plaats hebben als er voor Duits
land waardevolle produkten in ruil voor teruggeleverd wer
den. De invoer daalde daarna snel. In 1916 bedroeg ze 488.000 
ton, in 1917 132.000 ton. In 1918 bleef ze ongeveer op dat 
peil. 
Na een Duitse wenk in die richting richtte de Nederlandse 
regering in 1916 een distributiebureau op voor ijzer en staal. 
Daarbij bleek, dat de Duitse staalconcerns hun oppermachtige 
positie ten volle probeerden uit te buiten. Prof. de Vries stelt 
in zijn boek vast, dat het hun bedoeling was "om de Neder
landse industrie via de leverin~ van grondstoffen dienstbaar te 
maken aan het Duitse belang, ook na de oorlog". Zo werd bij
voorbeeld bij de levering van staal ten behoeve van de scheeps
bouw als voorwaarde gesteld, dat de Nederlandse rederijen 
hun schepen gedurende de oorlog en vijf jaar daarna niet ten 
gunste van de vijanden van Duitsland in de eerste wereldoor
log zouden laten varen. In de praktijk betekende dit, dat al
leen staal werd geleverd aan werven, die voor Duitse rekening 
orders uitvoerden. Tegelijkertijd gebruikten de Duitse staal
concerns hun positie voor pogingen om verder in de Neder
landse industrie te penetreren. 
Nu was het lang een onaantastbaar dogma geweest, dat een 
hoogovenbedrijf alleen kon worden gevestigd op plaatsen, 
waar de grondstoffen - ijzererts en steenkool - gevonden 
werden. Langzamerhand werden de bedrijven, die op deze wij
ze waren ontstaan, echter zo groot, dat het ter plaatse gewon
nen ijzererts onvoldoende was. Er moesten dus toch omvang
rijke verschepingen plaats vinden van ijzererts en ook van 
steenkool. Vandaar dat de gedachte ontstond om hoogoven
bedrijven te bouwen, die weliswaar van de grondstoffen ver
wijderd waren, maar uit vervoersoogpunt goed gelegen waren. 
De trek van de hoogovenbedrijven naar de kuststreken was 
daarmee geopend, een ontwikkeling die zich trouwens na de 
tweede wereldoorlog nog versterkt heeft voortgezet. De theo
rie dat een hoogovenbedrijf in Nederland niet mogelijk zou 
zijn, was echter door deze ontwikkeling onhoudbaar gewor
den. 

30 De oprichting van een hoogovenbedrijf was een project, waar-



1 

voor een reeks Nederlandse kapitalistische ondernemingen be
langstelling ging tonen. De groeiende metaalindustrie had be
hoefte aan een wassende stroom van grondstoffen. Een deel 
van het Nederlandse kapitaal wilde onafhankelijker komen te 
staan van de Duitse staalproducerende concerns, ook omdat 
hun belangen vaak meer met die van het Britse kapitaal ver
bonden waren. Anderen bleven nauw met Duitse monopolis
ten samengaan, maar wilden een vinger in de pap hebben en 
- niet het minst belangrijke in de kapitalistische overwegin
gen - deelnemen aan de winsten, die het project nog zou kun
nen opleveren. Weer anderen achtten het project van belang 
met het oog op hun koloniale interessen (in Indonesië), waar 
in de toekomst ook meer ijzer en staal nodig zou zijn. 
Al deze belangengroepen vinden we uiteindelijk terug in het 
comité, dat werd ingesteld om te gaan ijveren voor de oprich
ting van een hoogovenbedrijf. Onder hen bevonden zich zowel 
Van Aalst van de Nederlandse Handel Maatschappij, als Co
lijn van de BPM (Shell), Philips, Fentener van Vlissingen, 
Kröller, Stork en Wilton. Een der belangrijkste initiatiefne
mers was de in regeringskringen bekendheid genietende W enc
kebach, die de functies van directeur-generaal van de Staats
mijnen en directeur van het departement van gouvernements
bedrijven in het toenmalige Nederlands-Indië had vervuld en 
ook al optrad als voorzitter van de Rijkscommissie voor de 
distributie van ijzer en staal. 

De staat wordt ingeschakeld 

Bij de oprichtingsplannen werd de staat onmiddellijk inge
schakeld om de belangen van de grote ondernemers te dienen. 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om de staat aan de ka
pitaalverschaffers een rentegarantie te laten geven voor een 
tiental jaren, maar later werd dit plan vervangen door een 
rechtstreekse deelname aan het kapitaal van 7lfz miljoen gul
den, tezamen met de vijf miljoen, die de gemeente Amsterdam 
er bij legde, een voor die tijd zeer groot bedrag. In totaal be
droeg het beginkapitaal 30 miljoen gulden. 
De oprichting van het hoogovenbedrijf is daarmee een typisch 
voorbeeld van het uitgroeien van het monopolistische kapita
lisme tot staatsmonopolistisch kapitalisme, een ontwikkeling 
die in golven verliep, waarbij de periode van de eerste wereld
oorlog een eerste bloeitijd betekende. Lenin heeft deze ontwik
keling in de jaren 1914-1918 herhaaldelijk gesignaleerd':·), 
met name ten aanzien van Duitsland, waar dit proces het 
snelst verliep en in Rusland, waar het leidde tot de vorming 
van allerlei door enkele monopolisten beheerste syndicaten (zo
als het kolensyndicaat, het metallurgische syndicaat en het sui
kersyndicaat). 
Het wetsontwerp om de regering te machtigen deel te nemen 
aan het kapitaal van de vennootschap, die het hoogovenbedrijf 

*) Zie btjvoorbeeld Lenins "De dreigende catastrofe en hoe men haar moet 
he<trijden". (Keuze uit zijn werken, deel II, Uitg. Pegasus, Amsterdam 
1950). 31 
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zou oprichten, werd in november 1917 ingediend door de toen
malige minister Treub. Toen in het voorlopig verslag van de 
Tweede Kamer een reeks bedenkingen te berde werden ge
bracht, besloot de oprichtingsgroep openlijker als pressie
groep te gaan optreden en een aantal Kamerleden te gaan be
werken ... "opdat zij in de Kamer een goed woord voor de 
zaak zullen spreken, wanneer deze in openbare behandeling 
komt". W enckebach stelde een nota op, die de opvattingen van 
de groep over de meningen in het voorlopig verslag tot uit
drukking bracht. Deze nota heeft Treub gebruikt bij het op
stellen van de memorie van antwoord. Hele passages ervan 
zijn overgenomen uit de nota, zo heeft prof. De Vries vast
gesteld. Dit laat zien hoe toen reeds de monopolies rechtstreeks 
deelnamen aan het opstellen van regeringsstukken en hoe zij al 
wisten te manipuleren om Kamerleden te beïnvloeden en over 
te halen hun plannen ondersteuning te verlenen. 
Nadat het wetsontwerp in beide Kamers was aangenomen, 
werd de acte van oprichting op 20 september 1918 ten over
staan van een notaris verleden. 's Avonds vierde men deze ge
beurtenis met een diner. Op de dag dat in de kranten berich
ten verschenen over de ondervoeding van Haarlemse school
kinderen, het smokkelen van eieren en de plundering van 
broodwagens in Rotterdam, aten de oprichters, volgens het 
dagboek van Ingen Housz, achtereenvolgens "oesters - me
loen - div. hors d'oeuvres, soep, rundvleesch met div. groen
ten- asperges - patrijs met compote - nougatijs - kaas -
vruchten". Volgens het zelfde dagboek kwam men tot de con
clusie, dat de waarde van een oprichtersbewijs-Hoogovens ge
lijk stond aan één glas whisky! 
Ook bij de latere uitbreiding van het hoogovenbedrijf, dat be
gin 1924 in werking trad, werd de staat ingeschakeld. Dit ge
beurde in de jaren van de grote wereldcrisis. In maart 1931 
schreef de directie van Hoogovens IJmuiden in een brief aan 
de toenmalige minister van financiën: "Evenals in de oor
logsjaren de nood der tijden den stoot gegeven heeft om het 
reeds veel vroeger gerijpte plan tot stichting onzer fabriek te 
kunnen verwezenlijken - zoo menen wij, dat ook thans de 
moeilijkheden, waarin wij ons bevinden, ons moeten doen be
sluiten, de verwezenlijking van het staalplan op ons program
ma te plaatsen". 
Voor de derde maal werd de medewerking van de staat inge
roepen na de tweede wereldoorlog, bij de uitvoering van het 
Breedband-project. Het ging toen om een staatsdeelname van 
65 miljoen gulden, later nog verhoogd tot 80 miljoen. Toen 
bleek, dat het nieuwe bedrijf grote winsten opleverde, moest 
deze staatsdeelneming weer opgegeven worden. Eind 1964 
kocht het Hoogovenbedrijf de aandelen weer terug. 

Belegging in Duitsland 

Er verliep, zoals we reeds zagen, vrij lange tijd tussen de op
richting van Hoogovens I]muiden en de in gebruikneming van 
het bedrijf, dat bovendien veel kleiner begon dan aanvankelijk 



in het plan had gelegen. Hierin uitten zich niet alleen techni
sche moeilijkheden, maar ook tegenstellingen die tussen de ver
schillende groepen deelnemende kapitalisten bestonden. 
Na het einde van de eerste wereldoorlog was er een groep, die 
met het oog op de hoge bouwkosten nog maar een tijd wilde 
wachten met de verwezenlijking van de plannen. Anderen 
dachten nu de grondstoffen van hun bedrijven weer makkelijk 
in het buitenland te kunnen kopen en wilden tot algehele liqui
datie overgaan. Ook werd zware buitenlandse concurrentie 
gevreesd. Uiteindelijk werd nog voordat het eigen bedrijf, zij 
het in beperkte vorm, kon starten, tot deelnemen in de Demka 
besloten, terwijl in 1920 een deelneming tot stand werd ge
bracht (tot een bedrag van 5 Vz miljoen gulden) in de Phoenix, 
een groot Duits ijzer- en staalbedrijf. Zo stond het hoogoven
bedrijf in IJmuiden van de aanvang af in nauw contact met 
de Duitse staalindustrie. De directeur van de Nederlandse Han
del Maatschappij, Van Aalst, - volgens prof. De Vries meer 
Engels dan Duits georiënteerd - was van mening, dat te gauw 
overstag was gegaan voor de moeilijkheden door deze samen
werking met een groot Duits concern aan te gaan. 
Toen dePhoenix later, in 1926, opging in de Vereinigte Stahl
wcrke, werd de band met de Duitse staalindustrie, in weerwil 
van een herleving van het debat hierover, voortgezet. Het 
kwam toen niet tot een kapitaaldeelneming van de Stahlwerke 
in de Hoogovens. Een overeenkomst daarover kwam pas tot 
stand onder de druk van de Duitse bezetting, in 1941. 
Na de oorlog lagen de verhoudingen uiteraard weer anders,. 
De Vereinigte Stahlwerke werden door de dekartellisatie van 
de Ruhr-industric gedwongen zich te splitsen in een twintigtal 
zelfstandige bedrijven. In 1952 zette Hoogovens IJmuiden zijn 
hele bezit aan aandelen Vereinigte Stahlwerke om in aandelen 
van de afgesplitste Dortmund-Hörder Hüttenunion door haar 
rechten in de diverse afgesplitste bedrijven om te ruilen voor 
aandelen in de genoemde onderneming. Na bijbetaling in con
tanten verkreeg Hoogovens een belang van 40,8 procent in dit 
bedrijf. Later werd de deelneming zelfs tot 42,7 procent ver
hoogd. 
Naarmate de Westduitse macht groeide, trad ook de concen
tratiebeweging in de ijzer- en staalindustrie weer op. Dort
mund-Hördcr verwierf 52 procent (later zelfs 91 procent) van 
de aandelen van Hüttenwerke Siegerland, een groot vcrwer
ker van halffabrikaten tot dunne plaat en blik, en ging boven
dien een nauwe samenwerking aan met de Hoesch Werke. Met 
medewerking van Hoogovens werd in 1966 de Dortmund
Hördcr opgenomen in het Hoeschconcern, waarin Hoogovens 
thans voor 14,5 procent deelneemt. Hoesch en Hoogovens, die 
nauwe banden van samenwerking hebben tot stand gebracht, 
nemen in de ijzer- en staalindustrie van de EEG een grote 
plaats in. De blijkbaar uiterst muzikale Hoogoven-directie kon
digde zo'n ontwikkeling reeds aan in het jaarverslag over 1959: 
"In dit Europese concert (van concentraties) zouden wij ons 
niet willen beperken tot solistische medewerking" ... Dat het 
hierbij niet zozeer gaat om de Europese "idealen", als wel om 33 



de goed in het gehoor liggende muziek van rammelend geld, 
is wel duidelijk. 

Arbeidersacties 

Mèt het bedrijf groeiden de winsten, de reserves en de divi
denduitkeringen aan de aandeelhouders. In de statuten van 
Hoogovens staat wel, dat het doel van het bedrijf is het vcr
vaardigen van metalen, ruw en bewerkt, maar aan deze termen 
wordt een eigen uitleg gegeven. Precies is deze omschreven 
door directeur Justman Jacob in een interview met De Volks
krant van 12 september 1968. Hij zei toen: "Het klinkt gek, 
maar uiteindelijk is het doel van een onderneming toch: winst 
maken." 
Zo gek zal dit geluid wel niet geklonken hebben in de oren 
van de hoogovenarbeiders. Zij hebben langzamerhand al heel 
wat ervaring opgedaan. Zo bij de jubileumviering, toen de aan
deelhouders een belastingvrije bonus op hun aandelen kregen 
uitgekeerd, terwijl de arbeiders het moesten doen met een scha
mele uitkering, waarvan bovendien nog eens twintig of dertig 
procent aan de belastingen moesten worden afgedragen. Doch 
ook in al de jaren voordien. Vanaf 1922, toen bij de bouw van 
het bedrijf een staking uitbrak tegen loonsverlaging en werk
tijdverlenging, die twee en een halve maand duurde, en later, 
toen het bedrijf reeds in werking was en zich voortdurend uit
breidde, in talrijke grotere en kleinere acties. 
Tijdens de bezetting aarzelden de arbeiders niet in staking te 
gaan tegen de maatregelen van de fascistische autoriteiten. Het 
personeel van Hoogovens nam deel aan de Februaristaking van 
1941 en aan de Mei-stakingen van 1943 en organiseerde het 
verzet in het bedrijf. Wie daarbij een beslissende rol speelden, 
blijkt o.a. uit een verontwaardigd rapport van de Duitse Si
cherheitspolizei, dat er tot half 1943 reeds 27 maal communisti
sche pamfletten tegen de Duitse bezetters zijn aangetroffen op 
het Hoogoventerrein. 
Het verzet van de arbeiders steekt, zelfs in het naar verhou
ding korte hoofdstuk dat prof. De Vries aan de oorlogsjaren 
wijdt, scherp af tegen de onderhandelende houding van de di
rectie ten aanzien van de bezetters. Ook de opmerking in het 
dikke geschiedboek dat de Nederlandse regering voor de oor
log aan het bedrijfsleven niet kenbaar heeft gemaakt wat er 
gedaan moest worden, kan daarbij niet als verontschuldiging 
dienen. De arbeiders hadden dergelijke instructies evenmin, 
maar wisten wel hoe zij moesten optreden. 

De produktiecapaciteit van Hoogovens IJmuiden groeit snel. 
Zo groeit zijn macht eveneens. Met name in het gebied van 
Kennemerland is dit duidelijk voelbaar. Achter de plannen om 
één gemeente IJmuiden te vormen uit de drie !]mond-gemeen
ten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, die door de regering in 
een wetsontwerp zijn neergelegd, staat vooral het Hoogoven
concern. In het jaarverslag van het bedrijf over 1968 stond 
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Vries wordt het eveneens onomwonden gezegd: "Hoogovens is 
van mening, dat de grotere industrieën in het algemeen meer 
gediend zijn met gemeenten van groter formaat en is uit dien 
hoofde geporteerd voor samenvoeging van de drie gemeen
ten." 
De invloed van het Hoogovenconcern doet zich echter op veel 
grotere schaal gelden. In Nederland en daarbuiten. 
Uit het bescheiden begin is in een halve eeuw een gigant ge
groeid, die samen met monopolies als Shell, Unilever, Philips, 
VMF, Koninklijke Zout-Organon en AKU, in ons land de la
kens uitdeelt. 

J. VAN ESCH 

Mededeling aan de lezers. 

Met ingang van 1 januari 1969 is de prijs van Politiek 
en Cultuur verhoogd. Ofschoon ook drukkosten en 
papierkosten stijgen, wordt de prijsverhoging beperkt 
tot het bedrag van de BTW. 

De nieuwe prijs met ingang van 1 januari 1969 wordt: 
Jaarabonnement f 7,50 
Halfjaarabonnement f 3,75 
Losse nummers f 0,75 

We verzoeken U vriendelijk Uw abonnementsgeld te 
willen overmaken op: 

postrekening 173127 
of 

ten name van 
Boekhandel 
Pegasus 
Leidsestraat 25 te 
Amsterdam 

gem .g i rareken i ng P 1527 
of 
per postwissel 

met vermelding van "bestemd voor P. en C." 1969. 
Indien Uw betaling op 15 maart 1969 niet in ons bezit 
is, zijn wij genoodzaakt een kwitantie, verhoogd met 
incassokosten, te laten aanbieden. 

Boekhandel Pegasus 
Adm. "Politiek en Cultuur". 
Leidsestraat 25 te 
Amsterdam. 
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Florentijnse fresco's 
in Nederland 

Er heeft momenteel een unieke tentoonstelling plaats in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. Tot en met 9 maart is er een col
lectie van ongeveer zeventig fresco's uit Florence te zien. Deze 
gebeurtenis moet wel uniek genoemd worden, omdat fresco's 
uitgevoerd werden op muren en plafonds. Tot voor kort kon 
men deze wandschilderingen alleen gaan bekijken op de plaat
sen zèlf waar ze zijn ontstaan. 
Een reis naar Italië was daartoe noodzakelijk. De steeds slech
ter wordende toestand van de fresco's is o.m. de reden geweest, 
dat er werd overgegaan tot een ingrijpende restauratie. Deze 
restauratie is in feite al een belangrijk onderdeel van de ten
toonstelling, omdat zij op zichzèlf al een grote, weliswaar tech
nische, gebeurtenis is. 
Aan de hand van een speciaal vervaardigd "draaiboek", kan 
men tijdens een demonstratie in een aparte zaal een summier 
overzicht krijgen van een afname-methode die in Italië plaats
vond, vooral onder leiding van een deskundig man als Dino 
Dini. Over de gevolgde methodes straks wat meer. 

De Byzantijnse traditie 

Omstreeks de twaalfde eeuw van onze jaartelling bestonden er 
talloze kleine en grote Italiaanse steden, waar, door onderlinge 
rivaliteit en concurrentie, uit de op zichzelf staande stad-staat
jes, steeds meer de grotere, cultureel machtigere, steden ont
stonden. 
Het oude Florentia, eertijds door de Romeinen gesticht en zo 
genoemd, werd Firenze; wij noemen het Florence. 
Uit de langdurige strijd om de eerste plaatsen, kwamen uitein
delijk Florence en Siena als sterkste steden te voorschijn om
streeks het begin van de veertiende eeuw. 
In toenemende mate ontstonden er paleizen, kloosters en ker
ken. Dat gebeurde in een tijd, waarin de aankleding van mu
ren en plafonds uit voorstellingen in mozaïeken bestond. Voor
al in Klein-Azië bloeide reeds lange tijd deze Byzantijnse 
kunst; vele Italiaanse kunstenaars waren door deze strenge 
mmmmentaliteit en vaste normen voor compositie en vorm ge
heel beïnvloed. De Byzantijnse traditie werd langzaam weer 
verdrongen door de studie en navolging van de antieke kunst 
uit het oude Romeinse rijk. Ook de uit deze gebieden komende 
fresco-techniek werd opnieuw bestudeerd. De techniek èn stijl 
kreeg in Italië een nieuwe impuls. 
In 1275 zijn Lapo da Firenze en iets later Giotto di Bonclone 
de twee belangrijkste figuren die de fresco-kunst als techniek 
opnieuw tot leven brachten en introduceerden. 
Was bij Lapo da Firenze deze herontdekking vooral composi
torisch nog aan het Byzantijns verleden gebonden, bij Giotto 
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Piero della Francesca (werkzaam in 1439-1492), fresco, 120 x 105 cm, 
"De heilige julianus" (omstreeks 1450 ). 

selijker, aards-gebonden en realistisch. De strenge Byzantijnse 
traditie heeft bij Giotto het veld geruimd voor humaniteit. Na
tuurlijk zijn er talloze heiligen afgebeeld, maar dezen zijn ge
richt naar de toeschouwer, ofschoon zodanig dat de heiligen 
nimmer worden onttroond. 
Giotto heeft niet alleen navolgers gehad in zijn tijd, maar zijn 
invloed strekte zich uit tot diep in de vijftiende eeuw. Er is dus 
een toename van vooral menselijke bewogenheid. Dit was in 
volkomen tegenstelling met het geweldige religieuze beeld
schrift van de Byzantijns georiënteerde schilders (mozaïek
kunstenaars). Zij hadden heilige voorschriften; achter elk ge
baar, houding of zelfs kleur school een stereotype betekenis, 
steeds terugkerende regels waarvan niet afgeweken werd. 
Giotto di Bonclone was in zijn periode een revolutionair kun
stenaar, die dus afstand deed van de "Griekse methode" (d.i. 
Byzantijnse). 37 



Op de tentoonstelling is een fragment te zien van "de kop van 
een herder"; de rest is hiervan verloren gegaan. Het is jammer 
dat Giotto niet ruimer vertegenwoordigd is; vervoertechnische 
problemen hebben dit tegengehouden. 

De grote ramp; de zwarte pest 

Leerlingen van Giotto, zoals Maso di Banco, Taddeo Gaddi 
(omstreeks 1340) en Orcagna (1320-1368) maakten één van 
de grootste rampen der geschiedenis mee, nl. de zwarte pest 
welke in 1348 tienduizenden doden maakte. De dood was een 
bijna vertrouwde metgezel geworden van iedere burger, rijk
aard, kunstenaar of geestelijke; elk moment kon hij onverhoeds 
aankloppen. De medische wetenschap van die tijd kon weinig 
anders doen dan een diagnose stellen en daarna de lijken met 
spoed laten begraven. 
De opkomst van de Renaissance (d.w.z. de wedergeboorte!) 
ging tragisch genoeg gepaard met het verlies van veel kunste
naars van naam. Dat de kunstenaar geheel met het tijdsgebeu
ren verbonden was, wordt bewezen door het feit dat b.v. Or
cagna en zijn broer Nar do (di Cione) zeer kort nà de pest
epidemie hun beroemde (op de expositie de overgebleven frag
menten) fresco's schilderden als "de Hel", "de Triomf van de 
Dood" en "het Laatste Oordeel" (niet op de tentoonstelling 
aanwezig). 
De indruk die de verhalen van de gespaard gebleven Italianen 
maakten op beide kunstenaars moet groot geweest zijn. De ver
gankelijkheid van het leven, en vooral de kracht van de dood, 
waren nu onderwerpen die, mede door de atmosfeer van het 
lijden tijdens de pestepidemie, zèlfs doorgedrongen waren tot 
op de muren van de kerk. Op één fragment kunnen we nog een 
groep bedelaars, kreupelen zien, bijna een groep demonstranten 
die het toenmalige vertrapte volk voorstelde, uitschreeuwend 
de volgende tekst: "0, kom toch dood! 0, medicijn voor alle 
leed en pijn; voor ons ging voorspoed aan de haal, dus kom, 
bereid ons laatste maal". 
De kracht van deze overgebleven fresco's blijft groot, ondanks 
de enorme witte plekken en hiaten door vroegere verwoestin
gen aangericht. 
Het is moeilijk om in het kort de geest van deze tijd, de ver
anderingen die de renaissance teweegbracht alom, volledig op 
de voet te volgen, daarvoor is de ruimte hier te beperkt. 

Keerpunt naar verinnerlijking 

Het is evenwel een vaststaand feit, dat op een zo lange periode 
van de herontdekking van natuur, mens en de klassieke levens
sfeer, een omwenteling ging volgen. Daarvoor stond het poli
tieke en sociale leven borg, want mede door de politieke on
dergang van Florence, al tijdens het steenrijke geslacht der 

38 Medici's, en vooral door de overgave in 1494 aan de Franse 



koning, Karel VIII, heerste er een periode van toenemende on
evenwichtigheid, vcrwarring en strijd. 
De scherpe tegenstellingen van die tijd uitten zich vooral in 
religieuze conflicten. De tegenstelling tussen het onderdrukte 
volk en de rijke wereldlijke en geestelijke heersers, kwam tot 
uitbarsting in een opstand en de vorming van een republiek in 
Florence. Daarin kreeg de fanatieke Dominicaanse boetpredi
ker Savonarola de leiding in handen. Een reeks hervormingen, 
die hij doorvoerde, bracht de belangen van de stedelijke mid
denlagen tot uitdrukking. Maar de door hem gepredikte as~ 
cetische houding, die "de zeden moest zuiveren", legde grote 

Andrea del Castagno (1423-1457), 297 x 178 cm (v66rtekening - zgn. 
sinopia), "De drieëenheid en de heilige Hieronymus met de heiligen Paula 
en Eustochium". 39 



belemmeringen op aan de kunst. Sommige kunstenaars gingen 
zelfs zo ver hun eigen vroeger gemaakte werken te verlooche
nen. De schilder Botticelli is hiervan een voorbeeld. 
De fresco-kunst verliet eveneens langzaam de lieflijke en vaak 
blijmoedige stijl. De decoratieve levensvreugde en vormelijke 
schoonheid ruimden een plaats in voor de christelijke levens
verzaking en religieuze verinnerlijking. Toen de Fransen Italië 
moesten verlaten werd ook Savonarola ten val gebracht. In 
1498 vond hij als ketter op de brandstapel de dood. Maar daar
na werkten zijn opvattingen nog lang door. Zij oefenden op 
vele kunstenaars grote invloed uit. 
Ofschoon de Italiaanse renaissance daarna nog in Da Vinci en 
Michelangelo haar hoogtepunten vindt, gaat ze na dit keer
punt toch langzamerhand naar haar einde. 
Duidelijk is op de in volledigheid te kort schietende tentoon
stelling zichtbaar, dat bij een figuur als Pontormo (1494-
1557) en nog duidelijker Andrea del Sarto (1486-1530) de 
gemaniëreerdheid van het schilderen naar voren trad. Gezocht
heid en ingewikkeldheid, effecten in kleuren en onrustige com
posi~ies tonen reeds het einde van de bloeitijd der Italiaanse 
renaissance. 
De grote eenvoud in klassiek georiënteerde werken verdween. 
De "dynamiek om de dynamiek" was het grote ideaal gewor
den. De betekenis van de allegorische (zinnebeeldige) voorstel
lingen. is zo onduidelijk, dat ze alleen nog door kenners te ver
staan ts. 
Ongetwijfeld geeft de tentoonstelling in de latere fresco's reeds 
een heel duidelijk beeld van wat men pré-barok kan noemen. 
De gespannen dynamiek, die de kunstenaars volgen, op de "ma
nièra di Michelangelo", brengt de naam en betekenis van het 
"maniërisme" naar voren die voor ons een niet bepaald vcr
heffende inhoud heeft gekregen. 

Hoe de fresco's werden geschilderd 

Alvorens een juiste indruk te hebben van de omvangrijke me
thode van het afhalen en restaureren, moeten we toch eerst het 
ontstaan van de fresco's volgen. 
Indien er met de opdrachtgever - meestal een rijke burger of 
de geestelijkheid overeenstemming was bereikt over de 
vorm, inhoud en plaats van het toekomstige fresco, was het 
eerst de taak van de kunstenaar met de voorschetsen te be
gmnen. 
Het metselwerk van de muur, in klooster, kerk of huis werd 
eerst bedekt met een ruwe kalklaag, de z.g. arriccio. Daarmee 
werden de oneffenheden van de stenen muur weggewerkt. Op 
deze ruwe ondergrond kwam de tweede definitieve (vaak glad
de) pleisterlaag (de z.g. intonaco), een mengsel van zand en 
kalk. 
Maar de grootte van dit oppervlak was geheel overeenkom
stig de hoeveelheid werk die de kunstenaar op één dag dacht te 
kunnen volbrengen. Deze laag droogde in een tijd van vieren-
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bracht, wilde de kleurstof (pigment), opgelost in kalkwater, sa
men met de natte intonaco een eenheid vormen. Want na dro
ging vond een chemische reactie plaats; de verbinding van 
kooldioxyde uit de lucht en calciumhydraat gaven het homo
gene calciumcarbonaat, het fresco was één met de muur gewor
den. 
V 66rdat de kunstenaar deze fresco's aanbracht, tekende hij 
eerst een voorschets op de eerste ruwe kalklaag (de arriccio ). 
Daarna werd de voortekening overgetrokken met een rode 
kleurstof. De rode kleurstof, waar rode aarde voor nodig was, 
werd sinopia genoemd, naar de vindplaats in de Turkse stad 
Sinope, bij de Zwarte Zee. (Meervoudsvorm - sinopie.) 
Eén van de belangrijkste ontdekkingen tijdens het afnemen van 
de muren is wel de sinopia geweest. Omdat de sinopia niet be
doeld was voor het publiek, (ze :wu immers altijd onder het 
fresco verborgen blijven), was zij alleen bestemd voor de op
drachtgever, wiens aanwijzingen vaak oorzaak waren van cor
recties door de kunstenaar zelf. 
Dikwijls gebeurde het, dat de sinopia het werk van een zeer 
vrij en ongedwongen kunstenaar toonde; losse en trefzekere 
lijnen gaven summier aan wat de opdrachtgever had bedoeld. 
Soms leken die sinopie niet aan een bepaalde stijl of tijd ge
bonden. 
Wanneer de sinopia gereed was en op de droge eerste ruwe 
laag (de arriccio) getekend, dan werd pas de tweede laag (de 
intonaco) gedeeltelijk over het houtskoolbeeld gepleisterd, zo
dat de nog zichtbare overgebleven schets (sinopia) diende als 
aanknopingspunt. Soms werd uit het geheugen gewerkt als een 
fijn detail geheel bedekt was. Zo kan men nu, als wc een sino
pia met het fresco vergelijken, afwijkingen zien in figuren of 
vormen. 
Later werden de tekeningen op de ware grootte op papier ge
tekend, de contouren geperforeerd als stippellijnen, en stoof 
men houtskoolpoeder door de ontstane gaatjes op de muur met 
de natte intonaco. 
De delen of stroken die per dag geschilderd moesten worden, 
werden giornata genoemd. Deze dagstroken of giornata vcr
schilden in breedte of hoogte, omdat de ene kunstenaar sneller 
werkte dan de andere. 
Op de tentoonstelling is een goed voorbeeld te zien bij een werk 
van Perugino; bijna is er sprake van een schijnbare tweede ho
rizon-lijn, z6 sterk verschilt de bovenste giornate met de on
derste. 
Ook was de fresco-techniek bij gebruik van natte pigmenten 
(kleurstoffen) voor de schilder een verrassende aangelegenheid. 
Immers, de kleuren vertoonden zich geheel anders in natte toe
stand tijdens het werken; in opgedroogde toestand werd de 
kleur veel lichter. 
De wandschildering in n at te onderlaag heeft dus alléén het 
recht fresco genoemd te worden. Dit, in tegenstelling met elke 
andere, droge techniek. Zo is de secco-techniek die met tem
pera (kleurstof en meestal eiwit) of olieverf (met bindmiddel) 
hechtte aan de reeds droge muur iets geheel anders. Bij het fres- 41 



co werd de kleurstof 111 kalkwater opgelost, een bindmiddel 
was dus niet nodig. 

Afnemen en restauratie der fresco's 

Terecht vraagt iedereen zich af, hoe het mogelijk is de èchte 
originele muurschildering te kunnen zien, die in vroeger eeuwen 
is gemaakt en dan vanuit zijn oorspronkelijke plaats met een 
boot soms duizenden kilometers daar vandaan wordt gezon
den. 
De restauratie beperkte zich niet tot het vrijmaken van de 
fresco's van zoutkristallen van het oppervlak, maar het fresco 
werd geheel van de muur gehaald. Persoonlijk vind ik, dat de 
Florentijnse fresco's thuishoren in de omgeving waar ze zijn 
ontstaan. Maar daar staat tegenover dat de grote hoogte, b.v. 
op de plafonds en de slechte verlichting in de kloosters of kerk
ruimten altijd nadelig zijn. Natuurlijk zijn fresco's ook aan
gepast aan de architectuur van de ruimte, zodat ze soms vreemd 
aandoen op de tentoonstelling. Nu echter kunnen we elk de
tail, centimeter voor centimeter, goed bekijken; de verlichting 
is prachtig, behalve de zijkanten van de tabernakel-constructie 
van Gozzoli's "Tafrelen uit het leven van Maria". Bovendien 
worden de fresco's weer op hun oorspronkelijke plaats terug
gebracht, vooral omdat ze stevig gemonteerd zijn op masoniet, 
een harde houtvezelplaat. 
Toen op 4 november 1966 grote overstromingen de rivier de 
Arno buiten haar oevers deden treden, en er grote overlast van 
het water bestond, waren de reeds gerestaureerde fresco's op 
vezelplaten bijna niet aangetast door het water. In tegenstel
ling tot die welke nog op de muren zaten; deze muren absor
beerden veel vocht. Langzaam kroop een spoor van aantasting 
omhoog achter de beschilderde laag, terwijl de door nitraten 
verzadigde grond, gemengd met het stijgende water, eveneens 
deze fresco's aantastte. 
Bovendien waren er in vele kloosters onder en naast de gebou
wen graven van monniken; de reeds ontbonden lijken, door 
het water doordrenkt, vormden de bovengenoemde schadelijke 
nitraten. 
In het voorjaar van 1967, toen de grond reeds lang droog was, 
kon men op de drooggeworden fresco's veel plaatsen met zout
kristallen zien. Florence veranderde in één restauratie-werk
plaats, waaraan ook uit Nederland hulp werd geboden. 
Doordat indertijd gebruik werd gemaakt van mindere kwali
teiten pigmenten, bladderde de verf op vele plaatsen af. De 
noodzaak tot restauratie was dus dringend aanwezig. 
Vóór de restauratie bestudeerde o.a. Dino Dini eerst de alge
mene toestand en kwaliteit van de fresco's. Wanneer een fres
co grotendeels vergaan was gebruikte men de Strappo-metho
de. 
Over het fresco (van zouten gereinigd) wordt een sterke dier
lijke lijm gesmeerd. Daarna worden twee lagen katoen geplakt, 
die men laat drogen. Na enige tijd worden deze samen met het 
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uiterst voorzichtig opgerold en afgetrokken. De fresco wordt 
op masoniet gemonteerd, terwijl van de beschilderde opper
vlakte het doek met warm water en andere chemische midde
len voorzichtig wordt verwijderd. 
Bij de stacco-methode neemt men ook een deel van de bepleis
tering en de kleurlaag weg. Wanneer de schildering met lijm is 
ingesmeerd en met gaas of katoen beplakt en wel zodanig dat 
er nog uitstekende stroken gaas of katoen buiten het fresco 
overblijven, dan wordt met rubber hamers heel voorzichtig hier
op geklopt om de intonaco van de muur te scheiden. Dit zelf
de proces gebeurt 66k met de voorschetsen (sinopie) als de 
fresco is verwijderd. (Dèze sinopie zijn ook op de tentoonstel
ling te zien.) Op het aangebrachte katoen of gaas wordt een 
plank ter grootte van het fresco vastgezet; door de buitenste
kende stroken om te buigen en vast te lijmen, neemt men nu 
voorzichtig het fresco èn de bepleistering samen af. 
De achterzijde met de bepleistering naar boven wordt op de 
tafel gelegd en deze kant wordt daarna geheel gladgemaakt. De 
masoniete drager kan dan op deze zijde gemonteerd worden. 
Dan neemt men weer van de beeldzijde met chemische midde
len het gaas eraf. 
Deze tentoonstelling, enig in zijn soort, zal niet gauw worden 
herhaald. Ze heeft ontzettend veel hoofdbrekens gekost. Alleen 
al de zeer nauwkeurige manier van verpakking, de reis met het 
schip, de afmetingen van de diverse auto's, wierpen problemen 
op en zijn de oorzaak dat jammer genoeg bepaalde kunste
naars niet konden worden vertegenwoordigd. 
Deze tentoonstelling is naar ons land gekomen als een gebaar 
van dank voor de indertijd verleende hulp. Dat de naam van 
het concern Olivetti op de affiches is terecht gekomen in ver
band met geldelijke steun, moeten we daarbij maar weer voor 
lief nemen. 

NIEK J. MOLENAAR 
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Boekbesprekingen: 

Konfrontatie met Sirnon Vestdijk 

Simon Vestdijk is in menig opzicht een unicum in de Neder
landse literaire wereld. Het opvallendste is zijn enorme pro
duktiviteit: nauwelijks is er een nieuw boek van hem versche
nen, of het volgende blijkt al weer af te zijn. Het is moeilijk 
precies na te gaan, maar het totaal van zijn gepubliceerde wer
ken moet ergens dicht rondom de honderd zweven! Daarbij 
zijn dan een twintigtal gedichtenbundels, tien bundels korte 
verhalen, zo'n vijfentwintig werken met gebundelde beschou
wingen en essays, en het belangrijkste gedeelte wordt natuur
lijk uitgemaakt door het grote aantal romans, het genre waar 
Vestdijk zich de laatste jaren voornamelijk op toelegt. 
Belangrijker dan de kwantiteit is natuurlijk de kwaliteit, en 
vaststaat, dat Vestdijk een schrijver is die de Nederlandse let
terkunde heeft verrijkt met een aantal belangrijke werken, 
meesterwerken soms. Helaas ook zijn zijn werken van erg on
gelijk gehalte, en vooral de produktie van de laatste jaren stelt 
teleur, omdat deze romans de vroegere doorleefdbeid missen, al 
geven ze dan stuk voor stuk blijk van een enorme beheersing 
van het schrijvcrs"ambacht". 
Onlangs vierde Vestdijk zijn zeventigste verjaardag; dat was 
voor zijn collega-schrijver Theun de Vries aanleiding om door 
middel van een aantal gesprekken te komen tot wat hij noemt 
een "hernomen konfrontatie". Deze titel, die De Vries heeft 
meegegeven aan de publikatie van de gesprekken ::-), wijst er 
op, dat hij nog andere beweegredenen had om tot een gesprek 
met Vestdijk te komen dan het publiceren van een klein zelf
portret van de jarige. In zijn boeiende voorwoord vertelt De 
Vries over de band, die jarenlang heeft bestaan tussen hem en 
Vestdijk, met name in de periode voor en tijdens de oorlog, die 
onder andere tot uiting kwam in een briefwisseling over per
soonlijke, levensbeschouwelijke en literaire problemen. De brie
ven van Vestdijk aan De Vries zullen binnenkort worden ge
publiceerd; helaas is de andere helft verloren gegaan doordat 
Vestdijk Theun de Vries' brieven heeft vernietigd toen deze 
door de bezetters werd gevangen genomen. 
Na de oorlog is de band tussen de twee schrijvers steeds vcrder 
verslapt, enerzijds om levensbeschouwelijke redenen, ander
zijds ook doordat Vestdijk zich steeds meer terugtrok in zijn 
schrijfkamer. Daarom was het voeren van de in "Hernomen 
Konfrontatie" gepubliceerde gesprekken voor De Vries ook het 
weerzien met een vriend van lang geleden, een vernieuwde ont
moeting tussen twee mensen die elkaar na zijn geweest, maar 
wier wegen uit elkaar zijn gegroeid. 
Of in dit weerzien nog een glimpje van de vroegere sfeer is te
ruggekeerd valt uit het bock niet duidelijk op te maken, al moet 

") Theun de Vries: Hernomen Konfrontatie met S. Vcstdijk; Floretreeks, 
Uitf;evcrij De Arbeiderspers, Amsterdam; / 6,90. 



het betwijfeld worden. Waarschijnlijk was daarvoor trouwens 
de ongenadig registrerende bandrecorder een sta-in-de-weg, 
want Vestdijk toont zich in de behoedzame beantwoording van 
De Vries' scherp gerichte vragen terdege bewust van het doel 
van diens komst. 
Toch stond van te voren het nut van De Vries' onderneming 
al vast: Vestdijk immers heeft zich in de loop van zijn schrij
verschap steeds verder uit het gemeenschapsleven teruggetrok
ken, en anders dan door zijn werken treedt "de kluizenaar van 
Doorn" maar zelden naar buiten. Daarom is iedere publikatie 
over hem van belang, en zeker dus een publikatie van gesprek
ken met hem, waarin hij, ondanks het soms pijnlijk ontbreken 
van een persoonlijke noot, vooral veel interessants vcrtelt over 
zijn eigen werk, ook over de werken die zullen vcrschijnen (en 
ondertussen reeds ui tgckomen zijn). 
V crdcr gaat het gesprek voornamelijk over het schrijverschap 
in het algemeen, literatuur, kunst en samenleving. Hierbij dringt 
zich helaas sterk een tekortkoming in het boek op. Door zijn 
opzet valt ,,Hernomen Konfrontatie" een beetje tussen de wal 
en het schip wat betreft het publick waartoe het gericht is. Het 
lezen van deze gesprekken tussen twee zeer erudiete schrijvers 
vraagt namelijk een vrij grote dosis kennis van zaken op het 
gebied van de kunst, terwijl aan de andere kant het geheel voor 
degenen die goed op de hoogte zijn van kunst en literatuur te 
veel aan de oppervlakte is gebleven. 
Maar dit neemt niet weg, dat "Hernomen Konfrontatie met 
Simon Vestdijk" een belangwekkende publikatie is. 

T. BOEKMAN 

Cybernetica en technisch
wetenschappelijke revolutie 

Met de wetenschappelijke en technische ontwikkeling van de 
automatische regelprocessen - het toenemende gebruik van 
computers en de elektronica - groeit de belangstelling voor 
de cybernetica. Het is een pas in de laatste jaren tot ontwik
keling gekomen wetenschap, die zich vooral bezig houdt met 
de principes van de controle en ook van toepassing kan worden 
gebracht op andere gebieden van de wetenschap. 
De cybernetica vormt nog altijd een onderwerp van uitgebreide 
en felle discussies en zal dat ook in de komende jaren zeker 
blijven, nu het gebruik van computers stormenderhand groeit. 
Er worden verwachtingen uitgesproken, dat tegen het midden 
van de jaren tachtig computers het werk zullen hebben over
genomen van de helft van het aantal mensen, dat nu in de ge
industrialiseerde landen in het bedrijfsleven werkzaam is. Dit 
zal zonder twijfel vèrstrckkende consequenties hebben en de 
belangstelling voor de "mens en de wetenschap" in de tech
nisch-wetenschappelijke revolutie verder stimuleren. 
Wie zich ten aanzien van de cybernetica wat meer wil oriën- 45 
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teren kan de bondige uiteenzetting benutten van prof. ir. R. G. 
Boiten in zijn opstel "Cybernetica en samenleving", dat -
alweer enige tijd geleden - werd opgenomen in "Arbeid op 
de tweesprong". >:-) 
Prof. Boiten herinnert eraan, dat het woord cybernetica (Grieks 
voor "stuurmanskunst") al zeer oud is en komt na een histori
sche schets tot de uitspraak, dat hij de Amerikaan Wiener de 
grondlegger van de cybernetica in onze tijd acht. 
Prof. Boiten constateert de aanvankelijke terughoudendheid ten 
aanzien van de cybernetica in de Sowjet-Unie en andere socia
listische landen en merkt op, dat de cybernetica in de Sowjet
Unie "naar verhouding laat tot ontwikkeling is gekomen". Dit 
wordt geweten aan misverstanden, die echter in de laatste ja
ren - zoals blijkt uit een reeks van boeken en artikelen, die 
in de socialistische landen worden gepubliceerd - zijn over
wonnen. Men wordt zich er thans bewust van de toepassings
mogelijkheden op het gebied van de biologie, physiologie, bio
chemie, economie, enz. 
Er ontstaan mogelijkheden om dieper in de wetmatigheden van 
de natuur binnen te dringen. In de medische wereld gaat men 
elektronische machines gebruiken om diagnoses te stellen, het
geen de mogelijkheid kan scheppen in geval van gecompliceer
de ziekten reeds in een vroeg stadium een diagnose te ver
krijgen. 
De aanvankelijke terughoudendheid in de socialistische landen 
vloeit zeker mede voort uit het feit, dat vele wetenschaps
mensen in de kapitalistische landen maatschappelijke verschijn
selen eveneens cybernetisch willen verklaren en de cybernetica 
tot een soort van nieuwe filosofie verheffen. 
Prof. ir. Boiten doet in zijn schets van de economische en maat
schappelijke achtergrond van de automatisering (en de cyber
netica daarbij) evenmin recht aan het marxisme en schijnt zijn 
kennis v66ral te hebben ontleend aan burgerlijke samenvattin
gen daarvan. 
Zo komt hij tot de uitspraak, dat "het ontstaan van de onge
lijkheid, het verschil tussen rijk en arm, het dialectisch mate
rialisme van Marx in wezen identiek (is) met de door Wiener 
vastgelegde principes van de cybernetica. Een maatschappij 
met volkomen gelijk verdeelde eigendom kan in principe dus 
niet bestaan, is in zichzelf steriel". 
Natuurlijk kan hij er niet aan voorbijgaan, dat Marx zich uit
sprak voor de opheffing van de persoonlijke eigendom van de 
produktiemiddelen en dat Wiener deze oplossing "te drastisch" 
vond. Maar hij herhaalt dan een reeds vanouds bekende the
ma met de volgende woorden: "Verder is niet de private-eigen
dom van de produktiemiddelen op zichzelf de schuld van de 
gewraakte maatschappelijke misstanden, maar de wijze, waar
op de bezitsrechten op de eigendom worden gehanteerd. En nu 
maakt het weinig of niets uit, of de bezitter van een goed de 
eigenaar is, of de door de staat aangestelde beheerder. Van be-

*) Arbeid op de tweesprong. Uitg. Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, 
1966. Prijs f 3,90. 



lang zijn alleen de spelregels in het maatschappelijke verkeer 
en voorzover deze wettelijk te regelen zijn, is daarbij het al of 
niet bestaan van privaat eigendom irrelevant". 
Die spelregels zouden dan aan de cybernetica moeten worden 
ontleend. Volgens de opvatting van prof. ir. Boiten zou deze 
daarmede dan echter "in zijn maatschappelijke toepassing" tot 
waker over het privébezit van de produktiemiddelen zijn ge
karakteriseerd. 
Begripsverwarring en -vervaging treft men eveneens aan in de 
uiteenzettingen over de "geest van de mensen" (het bewust
zijn) en Marx' opvattingen over de ontwikkeling van het ka
pitalisme, door prof. Boiten de eerste industriële revolutie ge
noemd. 
In het opstel wordt erop gewezen, dat de automatisering leidt 
tot structuurverandering binnen de arbeidersklasse en op de 
consequenties, die deze heeft voor de vakopleiding. Er zal een 
"nieuw soort" vakarbeiders nodig zijn, omdat er nieuwe be
roepen ontstaan. 
Belangwekkend zijn de opmerkingen over het "al of niet den
ken" van machines. In het algemeen heerst uiteraard de opvat
ting, dat de modernste machines niet zelf kunnen denken en 
alleen positieve resultaten kunnen leveren, indien zij - door 
mensen - met de juiste gegevens worden gevoed. Prof. ir. 
Boiten tekent daarbij aan, dat - afgezien van de technische 
realiseerbaarheid - is aangetoond, dat het in principe moge
lijk is machines te bouwen, die "logisch kunnen denken" en uit 
een hoeveelheid verstrekte informatie alles halen wat erin be
sloten ligt. Hij acht deze machines - voor zover het dit ver
mogen betreft - superieur aan het menselijke brein, alhoewel 
dit "denken" nadrukkelijk van de informatie afhankelijk 
blijft. 
Uit de uiteenzettingen van prof. ir. Boiten blijkt, dat vele krin
gen zich met de ontwikkeling van de moderne techniek gecon
fronteerd voelen en men mag het als een verdienste beschou
wen, dat tal van problemen worden aangesneden. Uiteraard 
schildert prof. ir. Boiten daarbij een persoonlijke benadering 
van de vraagstukken. 
In een nawoord merkt hij trouwens zelf op, dat de literatuur 
over de cybernetica uiterst verward en soms tegenstrijdig is en 
dat er op vele van de opgeworpen vragen geen antwoord kan 
worden gegeven. 

J. MORRIËN 

Geschiedenis van Zwart Afrika 

Er is een speciaal nummer van "Spiegel Historiael", maand
blad voor geschiedenis en archeologie, verschenen, dat geheel 
gewijd is aan Zwart Afrika. ::·) Gesplitst naar een aantal on
derwerpen, wordt de periode behandeld van de prehistorie af 
tot en met de jaren 1960, toen de meeste Afrikaanse kolonies 
tot staten met eigen regcringen werden. In het blad wordt dit 47 
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aangeduid met de term "dekolonisatie", ofschoon de koloniale 
verhoudingen alleen door het feit van de vorming van eigen 
staten nog niet beëindigd zijn. 
Een van de artikelen, van de hand van .J. Vansina, laat zien 
hoezeer de mondelinge overlevering van belang is om de ge
schiedenis van de Afrikaanse landen te leren kennen. Aan deze 
mondelinge overlevering wordt als bron voor de geschiedkun
c:ige wetenschap steeds meer een plaats toegekend. In verschil
l~:nde gevallen kan de betrouwbaarheid van de overleveringen 
getoetst worden aan oudheidkundige vondsten, die in het Afri
kaanse continent worden gedaan, of aan de (schaarse) schrif
telijke bronnen. 
De schriJver hecht aan de mondelinge overleveringen, die in 
het volk voortleven, ook zo'n grote waarde, omdat in de kolo
niale periode haast alles wat schriftelijk werd neergelegd, op
getekend werd door vreemden, die slechts korte tijd in Afrika 
vertoefden en mede omdat ze uit een totaal andere wereld 
kwamen, geen juiste voorstelling van zaken gaven. 
In vele Afrikaanse landen bestaat een samenstel van monde
ling overgebrachte overleveringen, die soms nabij komen aan 
een officde geschiedschrijving. Het ontdekken van de eigen 
geschiedenis acht de schrijver terecht van des te meer belang, 
nu in de tot staat geworden voormalige kolonies zich de ont
wikkelin'.!; tot naties voltrekt. 
Het nun~mer van "Spiegel Historiael" bevat verder een reeks 
belangwekkende bijdragen over de ontdekkingsreizen van .J. G. 
Everaert, die in zijn verslagen de bloei van de negerkonink
rijken, die vroeger hebben bestaan, behandelde. De komst van 
de Islam en de tochten van de Europeanen die op zoek waren 
naar goud en sla ven, hebben de oorspronkelijke Afrikaanse sa
menleving grondig gewijzigd. Deze handel bracht het contact 
tot st<lnd met de "geciviliseerde" wereld en bereidde het kolo
niale proces van de 19dc eeuw voor. Tot ver in de vorige eeuw 
bleef Afrika echter nog onbekend gebied en werden er ontdek
kingsreizen ondernomen om de monding van de Niger en de 
bronnen van de Nijl en het Congobekken te vinden. 
In het nummer zijn ook enkele artikelen over de recente ont
wikkeling in vcrscheidene Afrikaanse staten opgenomen. 
A. F. C. Ryder bespreekt het dekoloniasatieproces en J. Hin
derink de agrarische ontwikkeling in Afrika. 

A. VAN OMMEREN-A VERINK 

''·) "Spiegel Historiael'', oktober 1968. Speciaal nummer gewijd aan Zwart 
Afrika van de prehistorie tot en met de dekolonisatie. Uitg. Fibula-Van 
Dishoeck NV, Bussum. Prijs f 3,75. 
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maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der C.P.N. 

De CPN en de Indonesische 
vrijheidsstrijd 

In de nu vijftigjarige geschiedenis van de Communistische Par
tij van Nederland neemt de strijd tegen het kolonialisme een 
belangrijke plaats in. De solidariteit met het voor zijn vrijheid 
optredende Indonesische volk en met de Indonesische commu
nisten, die zonder af te laten en met grote opoffering voorop 
z"ijn gegaan in de strijd tegen de Nederlandse koloniale over
heersing, is door de CPN steeds als een volstrekte noodzaak 
beschouwd. Alleen daardoor konden de belangen van het Ne
derlandse proletariaat ten volle worden gediend en de nuchts
vorming tegen het Nederlandse imperialisme worden bevor
derd. De uitbuiting van het Indonesische volk is voor de Ne
derlandse kapitalisten een van hun voornaamste winstbronnen 
geweest; door gebruik te maken van de koloniale winsten kon
den zij ook de arbeiders in het eigen land op scherpere en te
gelijkertijd listiger wijze uitbuiten en onderdrukken. 
De CPN is er van uitgegaan, dat de eenheid van actie van de 
arbeidersbeweging in de ontwikkelde kapitalistische landen 
met de volksmassa's in Azië, Afrika en Latijns Amerika een 
vereiste is om de overwinning op het imperialisme te kunnen 
behalen. Deze leninistische opvatting, die de Nederlandse com
munisten in hun werk in vcrleden en heden volgen, stond in 
scherpe tegenstelling tot de reformistische denkbeelden, die 
door de sociaaldemocratie tot uitdrukking zijn gebracht. In 
het begin van deze eeuw reeds was deze houding ten a<Î.nzien 
van de vrijheidsstrijd van het Indonesische volk een van de 
punten, waar een duidelijk vcrschil met de werkelijk marxis-
tische, revolutionaire ideeën aan de dag trad. In de SDAP werd 49 



toen al een standpunt ingenome;1, dat de eis van zelfstandig
heid voor Indonesië op de achtergrond plaatste en een chauvi
nistische houding ten aanzien van het Indonesische volk met 
zich mee bracht. 
Dit standpunt kwam toen vooral tot uiting in het ootreden van 
de koloniale expert van de SDAP, H. H. van Kol, die het ko
loniale program van deze partij (van 1901) ontwierp en op de 
congressen van de Tweede Internationale optrad als woord
voerder inzake koloniale vraagstukken. Reeds zijn boek Land 
en volk van Java (1896) eindigde met een verwijzing n:tar de 
koloniale politiek van Dirk van Hoogendorp (eind 18de-begin 
19de eeuw), "wiens opvattingen over het verlangen van de Ja
vanen om onder een Nederlands zegenrijk bestuur te blijven 
hij praktisch honderd jaar na dato volkomen onder
schrijft ... " 1

) 

In het koloniale program werd nog gesproken over "opvoeding 
tot zelfbestuur", maar uit latere uitspraken van Van Kol bleek 
dat hij volledige onafhankelijkheid eigenlijk in het geheel niet 
nodig achtte. Op het Stuttgartse congres van de Tweede Inter
nationale (1907) verdedigde de7e Nederlandse sociaaldemo
craat zelfs de opvatting, dat het kolonialisme voor de arbei
ders van belang is. In de door hem voorgestelde ontwerp-reso
lutie stond, "dat het congres niet in principe en voor altijd elke 
koloniale politiek veroordeelt, die onder een socialistisch be
wind een beschavende uitwerking kan hebben". 
Bij de verdediging van dit ontwerp in het congres werd zelfs 
de mening gehoord, dat "zolang de mensheid bestaat, er ook 
koloniën zullen zijn" ... Misschien dacht Van Kol er zo over, 
omdat hij, zoals Traelstra later in zijn gedenkschriften schreef, 
in een regering, waaraan de sociaaldemocraten zouden deelne
men, minister van koloniën wilde worden! 
Lenin, die ook aan het congres in Stuttgart deelnam, zag deze 
houding als "gelijkstaand met een directe terugtocht naar een 
burgerlijke politiek en een burgerlijke wereldbeschouwing, die 
koloniale oorlogen en misdaden rechtvaardigt." 2

) 

Hoe juist deze kenschets was, is wat de Nederlandse weiaal
democratie betreft, wel gebleken na de tweede wereldoorlog, 
toen zij op vooraanstaande regeringsposten deelnam aan de uit
voering van een koloniale politiek, die inderdaad leidde tot 
"koloniale oorlogen en misdaden". In de reeds veelbesproken 
televisie-uitzendingen, waar - zij het twintig jaar later! -
over in Indonesië tijdens de koloniale oorlogen gepleegde 
wreedheden wordt gesproken, vallen nu woorden als "misgre
pen" en "vergissingen", zonder dat dit echter enige garantie 
geeft, dat deze in de toekomst voorkomen zullen worden. In
tegendeel, thans worden deze opnieuw begaan door ondersteu
ning te verlenen aan de neokoloniale politiek, die ten aanzien 
van Indonesië gevoerd wordt in de vorm van steunverlening 
aan het reactionaire generaalsbewind, dat zich van de macht 

I) Paul van 't Veer - Geen blad voor de mond, (1958) blz. 184. 
50 2) W. I. Lenin - Vcrzamelde Werken. Se Russ. ed. Deel 16, blz. 82. 



heeft meester gemaakt en deze met de grofste terreur m han
den poogt te houden. 
De CPN heeft in weerwil van alle moeilijkheden, die dit met 
zich mee bracht en tegen de stroom in haar verbondenheid met 
het Indonesische volk tot uiting gebracht. Dit heeft onze partij 
geschoold en gestaald en stelt haar in staat om een actieve en 
strijdvaardige houding in te nemen ten aanzien van het optre
den van de volken van Azië, Afrika en Latijns Amerika zon
der te vervallen in revisionistische opvattingen, die neerkomen 
op het toegeven aan burgerlijke druk en het zich onderwerpen 
aan burgerlijke beginselen. 

"Gevangenissen? Waarom niet tegen de muur?!" 

De strijd tegen het onrecht en de onderdrukking in Indonesië 
en de daarmee samenhangende misdaden is door de Neder
landse communisten steeds met grote felheid gevoerd. 
Multatuli schreef reeds in zijn Max Havelaar over "het stel
sel van misbruik van gezag, van roof en moord, waaronder de 
arme Javaan gebukt gaat". Dat stelsel was sinds de dagen van 
de Oostindische Compagnie niet veranderd en werd ook in de 
twintiger jaren in stand gehouden. 
In die tijd traden de CPN en haar Kamerfractie vele malen 
op tegen de vcrvolgingen en mishandelingen in Indonesië, die 
scherper werden naarmate de nationale bevrijdingsbeweging 
zich ontwikkelde. In 1926-1927 kwam het tot omvangrijke 
volksopstanden tegen de armoede, de onderdrukking en de 
vreemde overheersing. Bij de onderdrukking van deze revolu
tionaire beweging werden de wreedste misdaden begaan; velen 
werden ter dood gebracht en tienduizenden werden gearres
teerd en verbannen, o.a. naar het beruchte Boven Digoel-kamp. 
De PKI, die tot dusver legaal had bestaan, werd verboden; 
tegen iedere nationale groepering werd nadien scherp opgetre
den en de leiders ervan werden gearresteerd of moesten op 
speciale plaatsen, meestal buiten Java, wonen. 
Voor vele reactionairen, die blijkbaar het liefst de bloedbaden 
van een Jan Pietcrsz Coen zouden willen herhalen, ging dit 
allemaal nog niet ver genoeg. Prof. Oud haalt in zijn boek Het 
jongste verleden een koloniale krant aan, die schreef: "Gevan
genissen!! Waarom niet tegen de muur?!! Vijftig galgen op het 
(Bataviase) Koningsplein en enige van dezelfde instrumenten 
op het dorpsplein in diverse Ba11tamse plaatsen, ten aanschou
we van de bevolking, hebben vijftig jaar lang een heilzaam 
effect." 3

) 

De CPN lichtte de bevolking in talrijke openbare vergade
ringen, in brochures en manifesten en door haar optreden in 
het parlement in over de begane wreedheden en eiste opheffing 
van de uitzonderingsbepalingen tegen de Indonesische vrijheids
beweging en van alle dwangbepalingen, die dienden om de In
donesische arbeiders extra te kunnen uitbuiten. Bij de verkie-

- -· ------··-·--·---------------

3) Prof. P. J. Oud - Het jongste vcrleden Dl. III, (1949), blz. 316. 51 



zingen stelde de CPN naast haar eigen kandidaten bekende In
donesische communisten op haar lijst. In een brochure werd 
daarover gezegd: "Dat is het bondgenootschap van blank en 
bruin niet met woorden maar in de praktijk!" 
In 1933 was o.a. Sardjono, voorzitter van de PKI en balling 
"in het kamp der onverzoenlijken" te Tanah-Tinggi aan de 
Boven-Digoel, op de CPN-lijst geplaatst als kandidaat voor 
de Tweede Kamer. Hij werd toen ook gekozen, maar mocht 
het kamp niet verlaten om zijn plaats in het parlement in te 
nemen. De reactionaire gouvernementsarts Schoonheyt stelde in 
een boekje over Boven-Digoel woedend vast, dat "het morele 
effect van zijn verkiezing enorm was en alle onwillige banne
lingen vanzelfsprekend prikkelde tot het bieden van nog gro
tere weerstand dan te voren". 
Dit getuigenis laat wel zien, dat de pogingen van het kolo
niale bewind om bij de opgesloten communisten de moed te 
doen zakken en hun vrijheidswil te onderdrukken, mislukten, 
mede doordat zij vanuit Nederland steun ontvingen en ge
sterkt werden. De terreur had aldus niet de verwachte uitwer
king! 

"De Zeven Provinciën" 

In hetzelfde jaar 1933 kwam het bij de opstand op "De Zeven 
Provinciën" tot een gemeenschappelijk optreden van Indonesi
sche en Nederlandse marineschepelingen uit protest tegen de 
doorvoering van een loonsverlaging. 
In de crisisjaren waren de traktementen bij de marine herhaal
delijk verminderd. In 1931 met 5 procent en in 1932 opnieuw 
met 5 procent. Op 1 januari 1933 werden de salarissen van 
hen die in overheidsdienst van het Indische gouvernement 
stonden opnieuw verlaagd, nu met 7 procent. Aanvankelijk 
leek het of deze verlaging niet bij de marine zou worden door
gevoerd. Maar op 21 januari 1933 kwam het bericht, dat de 
traktementen voor de blanke schepelingen met 4 procent zou
den worden verlaagd en voor de Indonesische schepelingen met 
7 procent. In de vlootbasis Soerabaja kwam het tot heftige 
protesten. Op 30 januari 1933 weigerden de Nederlandse kor
poraals en matrozen van de "Java", de "Evertsen" en de "Piet 
Hein" om aan te treden voor het ochtendappèl; een veertig 
man werd in arrest gesteld. Op 3 februari gingen de Indonesi
sche schepelingen op de schepen en marine-inrichtingen tot een 
zelfde actie over; van hen werden er 425 gearresteerd, die wer
den overgebracht naar Madoera waar zij in pestbarakken wer
den opgesloten. Op 5 februari namen de Nederlandse en Indo
nesische schepelingen van "De Zeven Provinciën", die op de 
rede van Atjeh lag, het schip in handen en kozen, terwijl de 
officieren voor het grootste deel aan land waren, zee als pro
test tegen de loonsverlagingen en de arrestaties in Soerabaja. 
De toenmalige gouverneur-generaal jhr. mr. De Jonge heeft in 
zijn memoires meegedeeld, dat de koloniale heersers aanvan-

52 kelijk vooral doodsbang waren, dat het schip naar Singapore of 



Penang zou varen om daar in een onder Brits bestuur staande 
haven af te meren. Dat zouden zij een schande vinden, die hen 
tot het uiterste belachelijk zou maken. Maar de schepelingen 
hadden niets anders op het oog dan te protesteren tegen de 
loonmaatregelen. Zij zonden het volgende telegram de wereld 
in: ,,'De Zeven Provinciën' tijdelijk in handen genomen door 
bemanning, alles gaat gewoon zijn gang, stomen op naar Soe
rabaja, geen geweld in de zin, doch protest onrechtvaardige 
salariskorting en gevangenneming marinemannen, alles wel aan 
boord". Het schip zou, blijkens een later telegram, een dag 
voor aankomst in de vlootbasis weer onder bevel van de com
mandant worden gesteld. 
Dit rustige en beheerste optreden maakte de kolonialisten nog 
kwader. "Een dolle hond was losgebroken en maakte de zeeën 
onveilig", zo staat het woedend in de herinneringen van jhr. 
De Jonge. Er werd besloten met geweld tegen het schip en zijn 
bemanning op te treden. Op 10 februari werd een bom op het 
schip geworpen, waarna overgave plaats had. De Jonge schrijft 
in het fijnbesnaarde proza van de koloniale machthebbers, na
dat hij eerst heeft gezegd dat er eigenlijk een waarschuwings
bom had moeten worden gegooid: "Tenslotte bleek de bom 
wondergoed te zijn neergekomen; vooraan te midden van de 
muiters ... " 4

) Wondergoed: er vielen 23 doden! Aan de be
manningsleden, Nederlanders en Indonesiërs, werden zware ge
vangenisstraffen opgelegd. 
In een oproep van de CPN uit die dagen werd gezegd: "De 
strijd in Indonesië i:; de strijd van de arbeiders in Holland. Zon
der vernietiging van de koloniale bourgeoisie is het niet mo
gelijk de bourgeoisie in Holland te verslaan! De beste steun 
voor de massa's in Indonesië is de organisatie van brede mas
sademonstraties en proteststakingen van werkende en werk
loze arbeiders . . . De communistische partij ondersteunt de 
actie van de PKT en de Indonesische massa's van arbeiders en 
boeren in de demonstraties en stakingen tegen loonsverlaging, 
tegen het Hollandse imperialisme. De communistische partij 
roept de Hollandse arbeiders op de gemeenschappelijke strijd 
met de Indonesische massa's te organiseren". De eisen, die de 
CPN formuleerde, hadden betrekking op in vrijheidstelling van 
de gearresteerden, vrijheid van vereniging en vergadering en 
vrijheid voor de pers. 
Toch heeft het niet aan pogingen ontbroken om de gebeurte
nis op "De Zeven Provinciën" voor te doen als een communis
tische poging om een gewelddadige revolutie in Indonesië te 
ontketenen. Zopas heeft L. de Jong in het deze maand versche
nen eerste deel van zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog geprobeerd nog eens een turfje op dit ge
ducht stinkend, en nog smeulend vuurtje te werpen. Hij ge
bruikt daartoe de herinneringen van De Jonge, die in Bandoeng 
een "opruiend plakkaat" laat vinden met de oproep "Hijs de 
rode vlag ... als dat niet helpt: de rode haan!", waarvan de 

4) Herinneringen van jhr. mr. B. C. de Jonge. Uitgegeven door dr. S. L. 
van der Wal, (1968). Blz. 160 en 165. 53 
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provocatarische bedoeling heel duidelijk is en gaat vervol
gens serieus in op een anticommunistisch pamflet van een Duit
se renegaat van het communisme, die een Komintern-agent met 
instructies naar Indonesië laat komen. Deze instructies hielden 
in, dat "De Zeven Provinciën" naar Soerabaja moest opstomen 
om daar de marinebasis te bombarderen als sein voor een al
gemene opstand in Indonesië. 
De belachelijkheid ligt er duimendik bovenop, al vindt L. de 
Jong het verhaaltje "plausibel op zichzelf". 5

) Met geschied
schrijving en serieus historisch onderzoek heeft zo;cts niets te 
maken. Het is meer een uiting van de werksleur van een be
zeten anticommunist, die - om een uitspraak van Du Perron 
te benutten - "een authentiek sausje weet te maken van amb
tenaren vileinigheid en een paar vliegepoepjes". 
Volgens het motto "rust en orde vóór alles" werden na de ge
beurtenissen op "De Zeven Provinciën" de autoritaire maat
regelen verscherpt en de leiders van nationale partijen in Indo
nesië gearresteerd en verbannen. Gouverneur-generaal De Jon
ge vond het nodig aan enkele kranten te verzekeren, dat het 
nog wel driehonderd jaar zou duren voor Indonesië voor een 
vorm van zelfstandigheid rijp zou zijn. 

Gemeenschappelijk front tegen kolonialisme en fascisme 

Kolonialisme is steeds samengegaan met autoritaire en anti
democratische opvattingen, die zowel tot uiting worden ge
bracht ten aanzien van de toestanden in de koloniën als ten 
aanzien van het moederland. In het optreden van gouverneur
generaal De Jonge zowel als in zijn herinneringen is dit duidc
lijk waar te nemen. Bij het bezoek dat Mussert in 1935 aan In
donesië bracht en waarbij de gouverneur-generaal de fascist 
twee maal ontving, verheelde hij hem dit niet. Hij bracht tot 
uitdrukking "in menig opzicht sympathiek te staan" tegenover 
de standpunten van de NSB" en liet herhaaldelijk zijn diepe 
minachting voor de parlementaire democratie in Nederland 
blijken. In de oorlogsjaren, toen De Jonge betrokken werd bij 
allerlei plannen om regeringen te vormen of om regelingen te 
treffen voor de ontwikkeling na de oorlog, bepleitte hij een 
"versterkt gezag", waarbij de helft van de leden van de Sta
ten-Generaal door corporaties aangewezen moesten worden en 
de volksinvloed aan banden moest worden gelegd door bij con
flicten tussen parlement en regering de eindbeslissing steeds bij 
de regering te laten liggen. 6

) Plannen, die ook thans weer -
en nu bij diegenen die een neokoloniale politiek willen voeren 
- welig tieren. 
In diezelfde tijd, dat Mussert in Indonesië rondreisde en de 
nationale beweging sterker onderdrukt werd, begon de drei-

5
) dr. L. de Jong - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede We

reldoorlog. I. Het voorspel, (1969). Blz. 176. 
6

) Herinneringen van jhr. mr. De Jonge. Inleiding blz. Xll-XIV. 



ging van een naderende wereldoorlog zich scherper af te teke
nen. De fascistische staten, met name Japan, richtten hun ogen 
ook op Indonesië en versterkten er hun infiltratie. In 1934 en 
1935 werd op grondslag van discussies, die tussen leidende fi
guren van de CPN en de PKI waren gevoerd, een wending in 
de politiek van de CPN doorgevoerd. Paul de Groot deelt 
daarover mede: "Als vrucht van de discussie over de Indone
sische kwestie werd allereerst de idee uitgewerkt van een anti
imperialistisch nationaal front en in het bijzonder van de sa
menwerking van de communisten met de nationalisten ... Ver
der werd gedacht aan een gemeenschappelijk front van het 
Indonesische en Nederlandse volk tegenover de Duitse en Ja
panse dreiging. Daartoe zou nodig zijn het Indonesische volk 
democratische rechten te geven, een Indonesische strijdmacht te 
bewapenen en de weg te banen naar de staatkundige zelfstan
digheid, naar een eigen Indonesische staat, als bondgenoot van 
Nederland. In deze geest moest de oude CPN-leuze "Indonesië 
los van Holland', slechts als principeverklaring worden opge
vat en niet in de betekenis van een volledige breuk van Indo
nesië met Nederland". 7

) 

Op het CPN-congres, dat eind 1935 werd gehouden, werd 
vastgesteld, dat de CPN alle eisen zal ondersteunen, die be
ogen het Indonesische volk in de gelegenheid te stellen zich 
zelfstandig te verweren tegen iedere imperialistische aanval. 
In dezelfde periode slaagde Musso, de in 1926 verbannen PKI
leider erin naar zijn land terug te keren en de illegale partij op 
te bouwen en een nieuwe oriëntering tot stand te brengen, die 
in dezelfde richting ging als bij de CPN het geval was. Deze 
nieuwe orië·nering plantte zich daarna door de gehele Indone
sische nationale beweging voort. 
Er werd een actie ontplooid ten gunste van de petitie-Sutardjo, 
die in 1935 in de Volksraad was ingediend en die een brede dis
cussie verwekte. Deze petitie beoogde het bijeenroepen van 
een conferentie van vertegenwoordigers van Nederland en In
donesië om te bezien hoe de staat van zelfstandigheid voor In
donesië zou moeten worden verwezenlijkt. Uiteindelijk werd 
de petitie door de Nederlandse regering in november 1938 ver
worpen, maar de discussie en actie rondom dit voorstel had 
grote betekenis voor de Indonesische nationale beweging ge
had. 
In 1938 had de CPN op haar congres met het oog op de fas
cistische dreiging de leuze "Indonesië los van Holland" vervan
gen door de leuze "democratie voor Indonesië". Louis de Vis
ser zei in zijn inleiding op het congres namens het partijbe
stuur: " ... Broederlijke machtsvorming van het Nederlandse en 
Indonesische volk op basis niet slechts van militaire weerbaar
heid, maar ook van economische gelijkheid en politieke gelijk
heid, kan een kracht formeren waarop Japan zal afstuiten 
Nederland moet zich daarom haasten Indonesië recht te 
doen!" 

7) Paul de Groot- De Dertiger Jaren, 1930-1935, (1965) blz. 197-199. 55 



Doch de koloniale heersers weigerden hoe dan ook tegemoet te 
komen aan deze verlangens. Zij wilden het Indonesische volk 
geen rechten geven en mogelijkheden verlenen om hun land te 
verdedigen, omdat zij uiteindelijk dit volk nog meer vreesden 
dan de toekomstige vijanden. De koloniale winsten en machts
posities waren hun enige leid-ster en deze bleken niet in staat 
om Indonesië te behoeden voor de ellende van de Japanse be
zetting. 
Ook hier behandelt L. de Jong, onze peuterkundige, de zaak 
geheel van de grove anticommunistische kant. De houding die 
de CPN aannam, wordt door hem op zijn bekende goochelaars
manier - één, twee, drie, zie daar is het konijn! - verklaard 
met de woorden, dat de CPN "vreesde dat een onafhankelijk 
Indonesië in de belangensfeer van Japan zou komen te liggen; 
dat werd schadelijk geacht voor de positie van de Sowjet-Unie 
en die positie was de factor welke op dit als op andere punten 
het beleid van de CPN bepaalde." 8

) De uiteenzettingen in de 
boeken van De Groot over De Dertiger Jaren hierover en de 
documenten en congresverslagen van de CPN uit die tijd wor
den door hem voor het gemak maar huiten beschouwing ge
laten. 

Koloniale politiek van misgrepen en blunders 

In de illegale Waarheid had Paul de Groot op 2 maart 1942 
geschreven: "Ook het Indonesische volk zal bevrijd worden op 
de dag der grote afrekening met de fascistische bandieten-as". 
Dit geschiedde op 17 augustus 1945, toen in Djakarta de Indo
nesische Republiek werd uitgeroepen. 
Terwijl de koloniale bourgeoisie eiste, dat de republiek niet 
erkend zou worden en volstrekte onafhankelijkheid van Indo
nesië onaanvaardbaar werd genoemd, wees de CPN als enig 
juiste weg de erkenning van de republiek. In zijn rede op 
het CPN-congres van januari 1946 vcrklaarde Paul de Groot: 
"De zelfstandigheid van Indonesië is thans niet meer een wens, 
doch een feit geworden. Zij is niet meer weg te redeneren en 
niet meer weg te bombarderen". Het congres stelde de eis: 
"Geen interventie-oorlog tegen Indonesië" en wa:J.rschuwde, 
dat zo'n oorlog niet alleen misdadig zou zijn, ma:1r ook op een 
zekere nederlaag zou uitlopen. 
De waarschuwingen tegen het doen ontbranden van een kolo
niale oorlog en de misdaden die daaraan zouden vastkleven, 
werden door de CPN vele malen herhaald. Zij voerde in die 
dagen een grote actie tegen de anti-Indonesische campagnes en 
verzette zich tegen de uitzending van troepen. Bij demonstra
ties in Amsterdam op 21 september 1946 gebruikte de politic 
vuurwapenen. Hierbij vielen één dode en een aantal gewonden. 
Het partijbestuur van de CPN stelde daarop in een manifest: 
"De maat is vol ... ! Weg met de rcgcring-Bcel". In dit mani-

56 8) L. de Jong a.v. blz. 191. 



fest werden de plannen tot het ontketenen van koloniale oor
logen scherp bestreden en heette het over de demonstranten 
" ... zij protesteren tegen de koloniale oorlog, omdat zij onze 
jongens niet willen laten misbruiken voor een doel, dat geen 
haar beter is dan het oorlogsdoel van Hitler, n.l. het onder
drukken van de nationale zelfstandigheid van een ander volk". 
De justitie ging over tot vervolging van Paul de Groot, omdat 
het manifest gesteld had, dat "de regering haar handen met het 
bloed van vrijheidsstrijders heeft bevlekt". 
In deze jaren doorbrak de CPN met haar heldere standpun
ten en voortdurende acties de conspiratie, die door het kolo
niale kapitaal en door de uitvoerders van de door de kolonia
listen geëiste politiek - of dit nu Becl, Schermerhorn, Drees, 
Van Mook of de man achter de kabinetten, Romme, betrof -
op touw was gezet om de openbare mening in ons land te mis
leiden en de vernietiging van de republiek door middel van een 
oorlog tot stand te brengen. 
De CPN stelde de koloniale excessen en wreedheden aan de 
kaak, die in Indonesië werden begaan en die in Nederland zo
veel mogelijk in de doofpot werden gestopt. In mei 1948 kwam 
de CPN in een resolutie op "voor de redding van de gevangen 
Indonesische vrijheidsstrijders uit de beulshanden, voor de stop
/,etting van de fascistische terreur in de be;,ette gebieden". In 
de Tweede Kamer trad De Groot reeds in juli 1947 op tegen 
de misdaden, die o.a. in Zuid-Celebes waren begaan en het 
ANJV gaf een extra-nummer van zijn blad uit met als titel 
!vlaak van onze jongens geen SS-ers. Een van de verspreiders, 
de jonge communist en ANJV-er Ratio Koster, werd door een 
militaire rechtbank gestraft met een langdurige gevangenis
straf. De antikoloniale strijd van de communisten vond tijdens 
de koloniale oorlog ook zijn belichaming in het optreden van 
Piet van Staveren, die weigerde tegen de Indonesische Repu
bliek te vechten en daarvoor tot zeven jaar gevangenisstraf 
werd veroordeeld. 
Er werd door de communisten vele malen gewaarschuwd tegen 
de uitziehtsloosheid en gevaren van de regeringspolitiek ten 
aanzien van Indonesië en tegen de misdaden, die in verband 
hiermee werden gepleegd. Doch de hele meute, die toen de ko
loniale politiek goedpraatte - en daarbij horen ook velen van 
degenen die nu tranenplengend op de televisie begane wreed
heden tentoonstellen en betreuren - deed alles om de waar
heid zoveel mogelijk verborgen te houden en ontketende een 
teugelloze anticommunistische hetze en spoot venijn tegen De 
\V aarheid, die het masker wegrukte van het koloniale gezicht 
en onder de druk niet in haar schulp kroop, zoals andere, zo
genaamde progressieve, bladen dat deden. 
Achteraf wordt nu ook door Drees en Schermerhom toege
geven, dat hun optreden in de regeringen, die de koloniale oor
logen ontketenden, geleid heeft tot "misgrepen" en dat het "om 
te kotsen" was. Maar dat neemt niet weg, dat ook later de weg 
van blunders en misgrepen vrolijk werd voortgezet. Denken we 
slechts aan de periode van de Nederlands-Indonesische Unie en 
de R TC-overeenkomst en de Nieuw Guinea-politiek. 57 



De Nieuw Guinea-kwestie, die in 1951 op voorstel van Rom
me "in de ijskast" werd geplaatst, zodat afgezien werd van 
verdere behandeling van deze kwestie met Indonesië, kwam 
na de opzegging van de R TC-overeenkomst door Indonesië in 
het middelpunt van de aandacht te staan. "De ijskast was in
tussen een stookoven geworden", zo karakteriseerde Paul de 
Groot dit in de Tweede Kamer. Hij stelde vast, dat de hele re
geringspolitiek ten aanzien van Indonesië en ook de Nieuw 
Guinea-politiek neerkwam op koloniale agressie. In het begin 
van de jaren zestig kwam daardoor een nieuwe koloniale oor
log gevaarlijk dichtbij. De CPN voerde grote acties tegen de 
nieuw opdoemende gevaren en voor een vreedzame oplossing 
van het Nieuw Guinea-conflict. 
Daar de gehele internationale politieke toestand het de Neder
landse kolonialisten bemoeilijkte haar plannen tot uitvoering 
te brengen, leidde het binnenlandse vcrzet uiteindelijk tot een 
gunstig resultaat. Eerst moest de PvdA haar standpunt wijzi
gen en daarop kwam er ook een ommezwaai bij de andere po
litieke partijen, die tenslotte de overdracht van Nieuw Guinea 
aan Indonesië aanvaardden. 

Het wapen van het neokolonialisme 

Maar de kolonialistische krachten hadden nog steeds de moed 
niet opgegeven. Nu de directe koloniale politiek mislukt was, 
grepen zij naar het wapen van het neokolonialisme. 
Na jaren van geïntrigeer en gecomplotteer lukte het de neo
kolonialisten in de herfst van 1965 een staatsgreep in Indone
sië te laten plegen, die tot het Suharto-Malik-regicm leidde. 
Met ongekende terreur wist dit regiem van voormalige KNIL
sergeants zijn macht te vestigen. Het haalde de Nederlandse 
concerns en daarnaast de Amerikaanse, Westduitse en Japanse 
weer binnen, die de nieuwe winstmogelijkheden vol optimisme 
bezien. Sindsdien reizen Nederlandse regeringsautoriteiten in 
bonte rij naar Djakarta en naar allerlei andere plaatsen, wa;.1r 
conferenties worden gehouden over neokolonialistische "steun" 
aan Indonesië, die moet leiden tot neokolonialistische baten. 
Ook de neokolonialisten voeren echter de onderlinge concur
rentiestrijd. Zij trachten elkaar te verdrijven of in ieder geval 
de posities van de anderen te verzwakken. Het is in het geheel 
niet uitgesloten, dat de plotselinge televisiecampagne, die zo 
prompt in allerlei persorganen en ook in het parlement weer
klank heeft gevonden, bedoeld is om in deze concurrentiestrijd 
een rol te spelen. 
Hoe dit ook zij, de hoofdzaak is ook nu de solidariteit met 
het Indonesische volk en de Indonesische communisten te ont
wikkelen. Uiteindelijk zullen toch het generaalsregiem en zijn 
patroons in Den Haag, Tokio, Washington en Bonn de onaf
hankelijkheidsstrijd tegen het imperialisme niet kunnen tegen
houden. 
Elke ondersteuning vanuit Nederland aan dit regiem betekent, 
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nieuwe misdaden op de rekening van het Nederlandse kolonia
lisme worden bijgeschreven. 
Bij haar vijftigste verjaardag heeft de CPN daarom opnieuw 
getuigd van haar solidariteit met de PKI, die zich thans reor
ganiseert en de strijd tegen het generaalsregiem opvat, en van 
haar vaste wil om elke ondersteuning aan dit regiem scherp te 
bestrijden! 

S. VAN DONGEN 
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Loonwetten en 

stakingsreglementen 

Het heffen van acCIJns en omzetbelasting tegenwoordig 
BTW genoemd - is al een heel oude truc om de gewone men
sen, zelfs de allerarmsten, te laten opdraaien voor de steeds 
stijgende oorlogslasten. 
Napoleon wist er in zijn tijd al raad mee en had ontdekt, dat 
het opdrijven van de prijzen voor een groot deel zijn uitwer
king mist, als niet gelijktijdig maatregelen worden genomen om 
loonsverhoging tegen te gaan. Daarvoor voerde hij een soort 
loonwet in. In de artikelen 1414, 1415, 1416 van het Wetbock 
van Strafrecht (de Code Pénal) werd het de arbeiders vcrbo
den 

"door middel van georganiseerd optreden pogingen te 
doen hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren". 

Zij konden worden gestraft met 

"één tot drie maanden" en "hoofden en aanleggers twee 
tot vijf maanden gevangenisstraf". 

(Geciteerd naar ANB-gedenkboek Op hechte 
fundamenten, blz. 14.) 

Na poleon overleed in 1821, maar zijn antistakings- en loon
stopwet was een langer leven beschoren. Deze wet werd opge
nomen in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en diende 
als wapen tegen de opkomende arbeidersbeweging. Pas in 1872 
werden de antistakingsclausulcs geschrapt. Vereniging van de 
arbeiders in de strijd om lotsverbetering, en derhalve ook sta
king was niet meer vcrboden om de eenvoudige reden, dat de 
Grondwet dit niet verbiedt. Met de opheffing van de anti
stakingsclausule werd in feite het recht tot staken erkend. 
Omdat staken echter een ongeschreven recht is, wordt het de 
reactie mogelijk gemaakt allerlei beperkingen uit te denken en 
langs justitionele weg op te leggen, maar ook via het opnemen 
van antistakingsclausules in CAO's. Zo kon het gebeuren, dat 
bepaalde vakbondsbestuurders zich gedurende de looptijd van 
de CAO's verbonden 

"generlei actie te voeren en generlei staking toe te pas
sen, noch werkgevers en werknemers die daartoe moch
ten overgaan te steunen". 

(Bouwvak-CAO van 1933, art. 4) 

In die tijd van cns1s en werkloosheid zat daar - zo meenden 
dergelijke vakbondsbestuurders blijkbaar - weinig of geen ri-
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redeneerde men, de CAO hiertegen enige bescherming bieden. 
Toen echter, na de devaluatie van de gulden in 1936, loons
verhoging noodzakelijk was om de gestegen kosten van levens
onderhoud het hoofd te bieden, bleven bepaalde vakbondsbe
stuurders toch van de in CAO's opgenomen antistakingsclau
sules uitgaan. Dit leidde in de dertiger jaren vaak tot veel ver
zet in de bedrijven. Vakbondsleden en -kaders, vooral ook af
delingsbestuurders, namen geen genoegen met het drijven van 
de ondernemers en regering om de lonen aan banden te leggen 
en ook niet met het zich neerleggen door sommige van hun be
stuurders bij de antistakingsmaatregelcn. Naast contracten met 
openbreek-clausules komen ook thans nog dergelijke antista
kingsclausules in een aantal CAO's voor. En de antistakings
wetten van Abraham Kuyper, bekendab de worgwetten, waar
door het overheids- en het semi-overheidspersoneel een sta
kingsverbod werd opgelegd, zijn officieel nog altijd van 
kracht. 
Uit de dertiger jaren zijn ook bekend de rijksbemiddelaars, die 
zich toen echter nog voornamelijk beperkten tot het bemidde
len in gerezen geschillen om de partijen te "verzoenen". Dat zij 
daarbij in vele, zo niet in alle gevallen, de zijde van de onder
nemers kozen, lag in de aard van het beestje. 
In de staking van de textielarbeiders in 1931 bijvoorbeeld fun
geerde de betrokken rijksbemiddelaar als boodschappenjongen 
voor de textielbaronnen door de stakers van Jannink in En
schede te bewegen weer aan de slag te gaan, omdat anders de 
fabrikanten het niet bij vijf procent loonsverlaging zouden la
ten, maar er nog eens vijf procent op zouden gooien (NVV
jaarverslag 1931 ). 

Rijksbemiddelaars en BBA 

In de oorlogsjaren 1940-1945 werden alle rechten door nazi
laarzen vertrapt. Voor het garanderen van de "arbeidsrust" 
hadden de Duitse bezetters straffen in petto, waarbij die van 
Napoleon nog maar kinderspel waren. 
"Hoofden of aanleggers" werden geliquideerd of - wat in de 
meeste gevallen op hetzelfde neerkwam, naar concentratiekam
pen getransporteerd. Mensen werden gegijzeld en gemeenten 
of gebieden, waar acties of stakingen werden gevoerd, veroor
deeld tot het betalen van grote sommen "schadevergoeding". 
De rijksbemiddelaars kregen de functie van en traden in de 
praktijk ook op als loondictators. Of zoals het vroegere lid van 
het College van Rijksbemiddelaars, Ha veman, het zo fijntjes 
kon zeggen: ze werden belast "met een meer systematische loon
politiek, in plaats van op opportunistische wijze de partijen te 
verzoenen" (mr. B. W. Haveman in het wetenschappelijke or
gaan van de PvdA in 1946). 
Toen na de bevrijding de regering uit Engeland terugkeerde, 
was een van haar eerste daden het invoeren van het Buiten
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). Aldus kon de 
"systematische loonpolitiek", die onder de Duitse bezetting zo 
goed werkte, worden "uitgebreid en gecorrigeerd" (Haveman, 61 



als boven). Wat goed voor de Duitse monopolies en impcria
listen was, kan niet slecht zijn voor ons, zullen de Nederlandse 
grote ondernemers hebben gedacht. 
Het College van Rijksbemiddelaars werd "bevoegd" CAO's af 
te keuren of te wijzigen. Soms, en dat met name in bedrijfstak
ken vraar vooral met strijd rekening moest worden gehouden, 
liet de regering het niet eens aankomen op CAO's, maar wer
den "bindende loonregelingen" ingevoerd. Hierin werden zeer 
lage lonen opgenomen, plus een tariefstop en een bepaling, dat 
geschillen moesten worden voorgelegd "aan de burgerlijke redt
ter" (Bindende regeling voor het Bouwbedrijf van 1954, art. 
24-25). 
Aldus werd de rechtspositie van de arbeiders teruggedraaid. 
Kleine en middelgrote ondernemers kwamen met de rechter in 
aanraking. Zij werden als "economische delinquenten" beboet, 
omdat zij meer loon betaalden dan in de CAO of bindende 
loonregeling was voorgeschreven. Daarbij ging men er - in 
tegenstelling tot de periode vóór 1940 - van uit, dat de CAO
lonen geen minimum-, maar maximumlonen zouden zijn. Al
thans zo legden regering en ondernemers de CAO uit. 
Arbeiders, die ergens gingen werken waar hogere lonen werden 
betaald, werden in sommige gevallen zelfs door de sterke arm 
teruggehaald. 
Die bestuurders van het NVV, die hadden gemeend dat de 
grote ondernemers het BBA alleen zouden gebruiken tegen "wil
de stakingen" werden geconfronteerd met ondernemers, die in 
het hanteren van de BBA tegen de werknemers steeds vcrder 
gingen. Dezen maakten ook steeds meer gebruik van de moge
lijkheid van het BBA om - met inschakeling van de rechter -
door de contracterende bonden uitgeroepen acties of stakingen 
te verbieden. 
Hoever de reactie hierbij ging blijkt o.a. uit de volgende voor
beelden. 
Bij de staking in 1955 bij Hensen in Rotterdam werd de NVV
metaalbond door de rechter veroordeeld tot betaling van 50.000 
gulden voor iedere dag, dat de staking zou duren. In hetzelfde 
jaar werd een staking van de vissers "onrechtmatig" verklaard 
en de NVV-zeeliedenbond een dwangsom van 100.000 gulden 
opgelegd. In die jaren werd ook een staking van diamantbc
werkers "onrechtmatig" verklaard. Men moet hierbij vaststel
len, dat de reactie en de justitie zich dit optreden ook konden 
veroorloven door de slappe en formele houding van de NVV
leiding. Zelfs de veroordelingen van aangesloten vakbonden 
waren voor de NVV-bestuurders geen aanleiding om opheffing 
van het BBA te verlangen. Zij hechtten ook daarna nog hun 
goedkeuring aan het optreden van onderhandelaars en bestuur
ders van de NVV-bouwvakbond, die enkele jaren later instem
den met de afsluiting van de beruchte dwang-CAO. 
De ondernemers en de regering, met in hun kielzog de bestuur
ders van de confessionele organisaties, waren zich er terdege 
van bewust dat zij vooral ook in de bouwvakken met strijdbare 
arbeiders te maken hadden. Vandaar, dat daar zo lang werd 
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Toen in 1958 eindelijk een soort arbeidsovereenkomst tot stand 
kwam, verdiende deze geenszins de naam "CAO". Buiten de 
bekende antistakingsclausule werd in deze overeenkomst een 
sanctiebepaling opgenomen, die luidde dat 

"een werknemer, die het aan hem toekennen van een loon, 
in strijd met de rechtsgeldende regels, maatschappelijk 
uitlokt, een boete zal worden opgelegd van f 25,- per 
dag voor elke dag, waarop dit loon wordt uitbetaald". 

(Bouwvak-CAO 1958, art. 6 lid 2) 

Met deze bepalingen wilden de bouwondernemers de door 
strijd bereikte lonen "saneren", dat wil zeggen: terugdringen 
naar de veel te lage CAO-lonen. 
Nadat in de winter van 1957-195B de Haagse bouwonder
nemers, vooruit lopende op deze CAO. de verdiende bouwvak
lonen met 10 tot 15 gulden per week probeerden te verlagen -
wat mislukte - waagden in de zomer van 1958 de Amster
damse hei-ondernemers een poging. De heiers antwoordden met 
een eensgezinde staking. Zij werden prompt door de rechter 
veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 25 gulden 
voor iedere dag dat de staking zou voortduren. Toen de heiers 
de strijd moedig voortzetten, gingen de ondernemers er toe over 
de deurwaarder te gelasten beslag te leggen op de inboedel van 
de heiers. 
Tegen deze methoden riep de CPN de bewoners in de buurten 
onmiddellijk op comité's van verweer te vormen, ter bescher
ming van h:we en goed v::m de heiers. Door de vastberaden 
houding van de heiers c:1 de door de communisten georgani
seerde solidariteit van de Amsterdamse bevolking werd de re
actie in het nauw gedreven en moest zij bakzeil halen. 
Het Vrije Volk, dat voordien de ondeugdelijke CAO hemel
hoog had aangeprezen en gezwegen had over het beruchte 
dwangartikel, schreef na die acties: "Nu er werkgevers zijn die 
deze weg wensen te bewandelen, moet deze weg worden ver
sperd". 
In plaats van de NVV -bestuurders, die de slechte CAO mede 
hadden ondertekend, te kritiseren en opheffing van het BBA te 
eisen, pleitte het blad - gelijk met sommige ondernemersbla
den - er voor, dat "het burgerlijk recht veranderd moest wor
den". 
Bij de rechterlijke macht gingen ook al stemmen in dezelfde 
richting op, vooral omdat door het veelvuldig gebruik maken 
van het BBA door de ondernemers "de magistratuur (rechter
lijke macht) van klassejustitie kan worden beticht" (mr. Th. 
E. E. van Schaaik in De Volkskrant van 21 oktober 1967). 

Reglementeren is beperken 

Het zijn vooral de leiders van de grote ondernemingen, die in 
de afgelopen jaren de voornaamste drijfkrachten waren voor 63 
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het inschakelen van de rechter in de arbeidsconflicten en het 
opleggen van antistakingsmaatregelen. 
Dit drijven heeft de bestuurders van de vakcentrales ertoe ge
bracht de laatste jaren met steeds grotere klem te pleiten voor 
een "wettelijke regeling" van het stakingsrecht, terwijl juist 
stelling genomen diende te worden tegen elke inmenging van 
de rechter in stakingen en loonconflicten. Want uitschakeling 
van de rechter in arbeidsconflicten is in feite het enige wat ge
regeld moet worden. Het stakingsrecht zelf behoeft niet gere
geld te worden het bestaat sinds 1872 en het zou in de 
Grondwet vastgelegd dienen te worden. 
Niettemin begonnen de bestuurders van de vakcentrales in 19()0 
met klem een wettelijke regeling van het stakingsrecht te ver
langen. En nu - acht jaar later - is er dan het voorontwerp 
(van ex-minister Samkalden) gebaseerd op de meningen van 
"deskundigen" en op niet en wel gepubliceerde SER-rapporten. 
Zowel in het voorontwerp zelf, als in de SER-adviezen, draait 
de "regeling van het stakingsrecht" uit op een beperking van 
dit recht. 
Thans hebben de ministers Polak (VVD) en Rooivink (AR) de 
taak toebedeeld gekregen met een al dan niet gewijzigd wets
ontwerp over de regeling van het stakingsrecht te komen. Maar 
volgens berichten in De Volkskrant van 7 januari van dit jaar 
zou het in te dienen wetsontwerp echter opnieuw ~Jcrtraagd 
worden doordat minister Rooivink aan de stakings"regeling" 
nu weer voorstellen gekoppeld heeft voor een wijziging van 
de Arbeidsgcschillenwet. Deze voorstellen zouden er op neer
komen, dat arbitrage in arbeidsgeschillen door aanmelding bij 
de SER in feite verplicht zou worden. 
Deze "procedure-Roolvink" komt op het volgende neer: De 
SER zou na de melding van het arbeidsconflict de vcrtegen
woordigers van vakcentrales en ondernemersorganisaties in de 
SER moeten raadplegen. Daarna zou de SER-voorzitter een 
"informatiecommissie" dienen te benoemen, waarvoor de par
tijen die bij het loonconflict zijn betrokken, verplicht zijn te 
verschijnen. De "informaticcommissie", waarin "gezaghebben
de personen" zitting zouden moeten hebben, dient volgens het 
bericht in De Volkskrant alles te doen om het conflict te be
eindigen. 
Deze opzet is er kennelijk op gericht aan de "wettelijke rege
ling van het stakingsrecht" een dubbele bodem te geven. 
In geval van een arbeidsconflict krijgt men dan eerst te maken 
met een formeel "vrijwillige", maar in feite met een verplichte 
arbitrage volgens de te wijzigen Arbeidsgeschillenwet. En mocht 
deze procedure een staking niet kunnen voorkomen dan - zo 
is blijkbaar de redenering - komt men in aanraking met de 
"wettelijke regeling" van het stakingsrecht. 
Intussen staat het nog geenszins vast of de betreffende wets
ontwerpen snel zullen worden ingediend, omdat de al jarenlang 
bestaande tegenstellingen tussen ondernemers onderling en tus
sen vakbonden en ondernemers over de te stellen stak i ngs"re
gels" nog steeds voortduren. Ten aanzien van de door Rooivink 
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gemerkt te worden, dat in het vcrleden van de zijde van het 
NVV meerdere malen bezwaar is gemaakt tegen verplichte ar
bitrage. In de bondsbladen van november 1967 werd over ver
plichte arbitrage gezegd: 

"De vakcentrales verzetten zich unaniem tegen een ver
plichte bemiddelings- of arbitrageprocedure. Zij zijn na
melijk van mening, dat een dergelijk systeem het normale 
ovcrleu tussen vakbcwe·,inu en werknemers volkomen h h n 
zou uithollen". 

Gezegd werd, dat i',elfs aan een vrijwillige arbitrage ook na
delen verbonden zijn: 

"Bij het beoordelen van een staking zou de rechter de 
kwestie of al dan niet van een bemiddelingsinstituut ge
bruik is gemaakt, in zijn overwegingen kunnen betrek
ken. Anders gezegd: hij zou kunnen aannemen dat aan
vaarding van bemiddelingspogingen van dit instituut als 
een fatsocnsnorm dient te worden aanvaard". 

Met andere woorden: de rechter zou het niet vcrschijnen voor 
de bemiddelingscommissie door een bij de staking betrokken 
vakbond ongetwijfeld laten wegen bij zijn beoordeling van de 
"wettigheid" van de staking. 
Het NVV-bestuur wil deze laatste mogelijkheid blijkbaar uit
schakelen. Overigens laat een en ander wel duidelijk zien, op 
welk een hellend vlak men terecht komt als men eenmaal be
gnlt met het aanvaarden van het "regelen" van het stakings
recht. 

Van loonwet tot loondictaat 

Ts er thans al jarenlang gedokterd aan een "wettelijke stakings
regeling", Rooivink had minder tijd nodig voor het indienen 
van zijn wetsontwerp: "Regelen met betrekking tot de loon
vorming" (Wet op de loonvorming). Het wetsontwerp, dat 
warme instemming heeft gekregen van de grote ondernemers, 
is in werkelijkheid een loondictaat, een soort dwangwct, waar
mee de concerns proberen hun wil aangaande lonen en prijzen 
aan de arbeiders en vakbonden op te leggen ten behoeve van de 
winsten. 
Minister Rooivink zou volgens dci',e nog in het parlcment te 
beha~1del_~n loonwet, op drie manieren in de loonpolitiek kun
nen mgnJpcn: 

Hij zou CAO's in een bedrijf of bedrijfstak geheel of ge
deeltelijk onverbindend kunnen verklaren; 
Hij zou gedurende maximaal anderhalf jaar iedere loons
verhoging kunnen verbieden; 
Hij zou van de ene dag op de andere de "vrije loonvor-
ming" kunnen afschaffen en het vroegere "toetsingsbcleid", 65 
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met inbegrip van het beruchte College van Rijksbemidde
laars, weer kunnen invoeren. 

De norm waarmee Rooivink de overeengekomen lonen en ar
beidsvoorwaarden te lijf wil gaan, is die van het in Den Haag 
veel misbruikte "algemene belang", dat - uiteraard ook vol
gens de grote ondernemers - in gevaar is als de loonsverho
ging "te hoog" is, of de werktijdverkorting "te ver" gaat. Dat 
wil zeggen: wat niet goed is voor de winsten van een handvol 
grote concerns, is in strijd met het "algemene belang". En dan 
moet de regering ingrijpen ... 
Een CAO is echter een aangelegenheid van arbeiders en vak
bonden aan de ene kant en ondernemers aan de andere kant. 
Het gaat bij een arbeidsovereenkomst om het per contract vast
leggen van overeengekomen minimumlonen en arbeidsvoor
waarden per bedrijfstak of onderneming, waarboven per be
drijf verdergaande verbeteringen tussen de vertegenwoordigers 
van het personeel en de directie overeengekomen kunnen wor
den. De regering heeft zich daar buiten te houden. 
Tijdens een hearing in de betreffende vaste commissic in de 
Tweede Kamer op 14 januari 1969 hebben de bestuurders van 
de confessionele orgamsaties laten weten, dat zij zich kunnen 
verenigen met de mogelijkheid van een algemene ingreep in de 
lonen, alsmede in individuele CAO's. NVV-voorzitter Kloos 
ging er van uit, dat 

"de werknemers het loongevecht als een strijd beschou
wen, waarin de werkgeversbelangen worden geplaatst te
genover de werknemersbelangcn". 

Ongetwijfeld een juiste stellingname, waarmee de Rooivink
norm van het "algemene belang" moeilijk te rijmen valt. Maar 
toch ook moeilijk te rijmen met de slotconclusies van Kloos, 
dat de regering wèl de bevoegdheid zou mogen krijgen algc
mene maatregelen te nemen op het gebied van lonen door het 
stellen van loonpauzes, en dergelijke. 
Wil Rooivink bij het doorvoeren van zijn loonwet in het alge
meen niets aan het toeval overlaten, aan "partiële" gevallen 
heeft hij ook de nodige aandacht besteed. Iets nieuws daarbij 
is, dat in het vervolg "het toekennen van een loon, dat afwijkt 
van de in de CAO vastgelegde arbeidsvoorwaarden" niet lan
ger strafbaar zal zijn. 
Voor wie zich herinnert hoc de snuffelaars van de Haagse con
troledienst jaar in jaar uit naar "boven-CAO-lonen" hebben 
lopen speuren en zelfs een keer de directeur van de ADM voor 
een met de ondernemingsraad overeengekomen loonsverhoging 
voor de rechter hebben gehaald, zal het duidelijk zijn, dat de 
voorgestelde opheffing van de strafsanctie niet van harte gaat. 
Maar ook hier heeft de regering voor de harde werkelijkheid 
moeten wijken. En die werkelijkheid is, dat de arbeiders en 
vakbandsvertegenwoordigers op de bedrijven de landelijke 
CAO's steeds meer zien als een minimum-accoord. 
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streken. Bij Rooivink gaat het niet om afwijkingen van de 
CAO naar boven, dus om loonsverhoging, maar om afwijkin
gen naar beneden. Dat blijkt uit hetgeen hij ter toelichting in 
het wetsontwerp op dit punt zegt. Rooivink zegt daar, dat de 
arbeiders het "niet uitbetaalde deel van het hem volgens de 
CAO toekomende loon door de burgerlijke rechter kan laten 
opeisen". De minister gaat er dus kennelijk van uit, dat de on
dernemers van de hun gegeven gelegenheid gebruik zullen ma
ken om de lonen te betalen, die beneden de CAO blijven, waar
bij dan de arbeider naar de rechter zou moeten lopen met alle 
moeilijkheden van dien om het hem toekomende loon te ver
krijgen. 

Lonen en prijzen 

Dat de NVV-vooo.itter hieraan de voorwaarde verbond, dat 
een dergelijke ingreep gepaard zou moeten gaan met economi
sche maatregelen, onder meer op het gebied van de prijzen en 
maatregelen voor "andere dan looninkomcns" kan de onge
rechtvaardigdbeid van een loonstop of loonpauze niet onge
daan maken. 
De ervaringen van de laatste maanden met prijsvcrhogingen 
over de gehele linie hebben voldoende aangetoond wat "prijs
maatregelen" van de regering inhouden. 
De regering was juist de grootste prijsopdrijver en stond toe, 
dat de grote ondernemers er nog een schepje bovenop leg
den. De grote ondernemers en de bezitters hebben altijd vele 
tnogel ijkheden achter de hand om zich bij een regeringsingrij
pen op enigerlei wijze schadeloos te stellen. De werkers ech
ter zijn uitsluitend aangewezen op hun loon. 
Deze omstandigheden van vandaag - met voor de bevolking 
prijsverhogingen, hogere NAVO-uitgaven en beperkte loons
verhogingen, en voor de grotere ondernemers stijgende winsten 
- leiden tot vcrscherpte klassentegenstellingen en klassenbot
singen. Door het nemen van allerlei ondemocratische maatre
gelen, waartoe de loondictaten en de beperking van het sta
kingsrecht behoren, probeert de reactie zich hiertegen te be
schermen en eigen belangen en posities veilig te stellen. 
Het afwijzen door de arbeiders van ingrijpen van de bouw
vak-CAO vcrleden ja,u en in de metaal- en ha ven-CAO's dit 
jaar; de nederlaag van Rooivink bij zijn pogingen een loon
pauze in te stellen; de massale vakbondsbijeenkomsten en de 
toenemende strijd voor loonsverhoging en duurtetoeslagen 
thans, laten er geen enkele twijfel over bestaan, dat de arbei
ders het juiste antwoord op de dreigende loondictaten en anti
stakingsmaatregelen zullen geven. 

W. HARTOG 
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Klassebewustzijn en 
maatschappijverandering 

De opvattingen van Marcuse en Gorz 

In het algemeen gesproken geeft het menselijke bewustzijn een 
weerspiegeling van de onafhankelijk van de mens bestaande 
natuur, van de zich voortdurend ontwikkelende en vcrande
rende materie. Toegepast op het maatschappelijke leven bete
kent dit, dat het maatschappelijke bewustzijn (d.w.z. politieke 
en sociale opvattingen en theorieën, filosofie, moraal e.d.) op 
de een of andere manier tot uitdrukking brengen hoc de maat
schappij is opgebouwd. Marx formuleerde dit zo: "De produk
tie van het materiële leven bepaalt het sociale, politieke en 
geestelijke levensproces in het algemeen. Het is niet het bewust
zijn van de mensen dat hun zijn, maar omgekeerd hun maat
schappelijke zijn, dat hun bewustzijn bepaalt". 
De tegenstellingen die tot uiting komen in de maatschappij 
doen zich ook gevoelen in het denken daarover, in de sociale 
en politieke theorieën. Naast de ideeën die de belangen van het 
kapitaal vertegenwoordigen, ontstaan socialistische opvattin
gen. In de Anti-Dühring beschreef Engels dit aldus: "Reeds zijn 
de nieuwe produktiekrachten aan de burgerlijke wijze om deze 
te benutten over het hoofd gegroeid; en dit conflict tussen pro
duktiekrachten en produktiewijze ... bestaat in de realiteit, 
objectief, buiten ons, onafhankelijk van de wil of bemoeiing 
zelfs van hen die dat conflict teweeggebracht hebben. Het mo
derne socialisme is niets anders dan de gedachtenweerspiegeling 
van dit feitelijke conflict, zijn ideële weerkaatsing in de hoof
den van die klasse allereerst, die daaronder direct te lijden heeft 
- de arbeidersklasse". 
De socialistische opvattingen weerspiegelen dus dat deel van 
de maatschappelijke werkelijkheid dat zich ontwikkelt en de 
oude structuur ten onder zal doen gaan en vervangen door een 
socialistisch maatschappelijk stelsel. De arbeidersklasse, zelf 
voortgekomen uit en tot een beslissende macht geworden door 
de werking van het kapitalisme, is de kracht die deze veran
dering tot stand zal brcnge11. 
Doch als de objectieve voorwaarden voor het tot stand bren
gen van een nieuwe maatschappijvorm zijn gerijpt, wordt de 
subjectieve factor van beslissend belang. "Het socialistische be
wustzijn van de arbeidersklasse is de enige grondslag, die de 
overwinning kan waarborgen", verklaarde Leni n. Van de 
graad van klassebewustzijn alsook van het inzicht en het initia
tief van de voorhoede van de arbeidersklasse hangt dan alles 
af. 
Het is de taak van de communistische partij om dit klasse
bewustzijn tot ontwikkeling te brengen. Dit kan namelijk niet 
tot volle wasdom geraken op een spontane manier, alleen maar 
ontspringend uit de verontwaardiging over het onrecht in de 
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nemers over de hoogte van het loon. Hierdoor kan het klasse
bewustzijn alleen in embryonale vorm ontstaan. 
Voor een ontwikkeld klassebewustzijn, voor een politiek en 
socialistisch bewustzijn, is meer nodig. Dàt moet gebaseerd zijn 
op het inzicht in de ontwikkelingswetten van de maatschappij, 
die alleen door het wetenschappelijke denken konden worden 
gevonden. 
Natuurlijk kunnen de wetmatigheden van de maatschappelijke 
ontwikkeling slechts tot uiting komen door middel van het han
delen van de mensen. Bewustheid is voor de arbeidersklasse 
juist nodig om beter te kunnen handelen, om met meer energie 
en initiatief te kunnen optreden. 
Nu worden de nieuwe, socialistische opvattingen bestreden met 
behulp van het gehele apparaat, waarover de kapitalistische 
klasse beschikt. De opvattingen en ideeën van deze heersende 
klasse worden door middel van een uitgebreid geheel van in
stellingen verspreid en l'.ijn bovendien door gewoonte en tra
ditie verankerd in het denken van vele mensen. Vandaar dat 
deze ideeën ook bij velen, die tot de arbeidersklasse behoren -
ofschoon zij dit zelf vaak niet duidelijk beseffen - nog een 
beslissende rol spelen. Maar de socialistische ideeën zullen zich 
volgens de marxistische opvatting kunnen doorzetten in 
weerwil van alle tegenwerking, bestrijding en zelfs vervolging 
- omdat ze de behoeften van de maatschappelijke ontwikke
ling weergeven. 

Sombere ideeën over de arbeidersklasse 

Nu wordt er de laatste tiid door een aantal sociologen en cul
tuurfilosofen aan getwijfeld of het nog wel mogelijk is, dat de 
arbeidersklasse een klassebewustzijn, een socialistisch bewust
zijn zal verwerven. Volgens hen zullen de socialistische ideeën 
geen ingang meer vinden bij de arbeiders. In deze visie heeft de 
arbeidersklasse haar revolutionaire kracht verloren, omdat zij 
geheel geïntegreerd zou zijn in de moderne kapitalistische maat
schappij. 
Deze opvattingen worden naar voren gebracht door mensen 
met overigens wijd uiteenlopende sociale en politieke opvat
tingen. 
Laten we beginnen met de redenering van de Amerikaanse 
links georiënteerde econoom Paul M. Sweezy. In het in Cuba 
verschijnende tijdschrift Tricontinental (november-december 
1968) verscheen een studie van zijn hand over de rol van de 
arbeidersklasse in de huidige wereld. Zijn mening is, dat "het 
proletariaat van de geïndustrialiseerde landen de neiging heeft 
om steeds minder revolutionair te worden". Volgens hem zou 
dit proletariaat de fundamentele uitgangspunten van het kaoi
talisme hebben aanvaard en daarmee dit stelsel zelfs versterken. 
Wat Lenin indertijd kenmerkend achtte voor de arbeiders
aristocratie - een bovenlaag van arbeiders die door corruptie 
overgehaald wordt het kapitalisme te steunen - zou nu gelden 
voor "een meerderheid of zelfs alle arbeiders in de geïndustria-
liseerde landen". 69 
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In West-Duitsland is een overeenkomstige redenering door de 
socioloog Habermas op een smeuïger wijze geformuleerd. Hij 
vindt, dat je je niet met een revolutionaire theorie tot de ar
beiders hoeft te richten, want deze zal als onbestelbaar worden 
teruggezonden. Een van zijn collega's, prof. Dahrendorf, die 
onlangs als een vernieuwend licht (een soort D'66-er) zijn in
trede deed in de Westduitse liberale partij, vindt het helemaal 
niet meer nodig om over de arbeidersklasse te spreken. Dit zou 
slechts een abstract begrip zonder werkelijke inhoud zijn ge
worden. 
En in Nederland heeft bijvoorbeeld dr G. H. Terpstra, weten
schappelijk medewerker van het CNV, op een teaeh-in in Lei
den op 6 februari 1969 gesteld, dat de arbeiders in de kapitalis
tische landen in meerderheid niet bereid zijn hun welstand op 
te offeren voor het maken van revoluties; zij hebben geen be
zwaar tegen de consumptiemaatschappij, zoals dr Terpstra het 
kapitalisme gelieft te noemen; zij willen geen socialisme en heb
ben, voor zover zij socialist waren, deze opvatting weer laten 
varen. 
Het kan natuurlijk nog grover gezegd worden. Een voorbeeld 
daarvan is de opmerking, die de medewerker van Vrij Neder
land, Leopold de Buch, in een boek over de Franse mei-juni
gebeurtenissen van het vorige jaar maakte. Hij vindt, dat je 
"de moed moet hebben om te zeggen, dat de arbeiders op weg 
zijn om de meest geborneerde, conformistische, kleinburgerlijke 
en racistische groep te worden, die er in onze maatschappij te 
vinden is". In woorden van dit slag wordt de burgerlijk-kapi
talistische afkeer van de arbeiders, die samengaat met haat en 
laag bij de grondse bestrijding van de communisten, niet vcr
borgen &ehouden. 

De belangrijkste theoreticus op dit gebied, die door allerlei bur
gerlijke sociologen en journalisten ijverig wordt nagepraat -
meestal echter zonder zijn kritiek op de moderne kapitalisti
sche maatschappij weer te geven - is de Duits-Amerikaanse 
cultuurfilosoof Herbert Marcuse. 
In een van zijn belangrijkste werken De eendimensionale mens, 
dat kort geleden ook in het Nederlands is vcrschenen ':·), wordt 
uitvoerig beschreven hoe de arbeidersklasse geïntegreerd is in 
de kapitalistische maatschappij. Volgens Marcuse hebben bour
geoisie en proletariaat zich "verenigd voor behoud en vcrbete
ring van de bestaande toestand". Het "volk", dat eerst gezien 
was als gist van de sociale verandering, is geworden tot "gist 
van de sociale aaneensluiting". Als gevolg daarvan "is Marx' 
opvatting van het proletariaat geworden tot een mythe". 
De vraag rijst natuurlijk, hoe de wereld veranderd zal moeten 
worden (als dit nog nodig wordt gevonden) als het proletariaat 
in de industrieel-ontwikkelde landen het revolutionaire ver
mogen heeft verloren. Sommive vinden geen enkele revolutio
naire wijziging meer van belang: kapitalisme en socialisme zul-

*) Herhert Marcuse - De eendimensionale mens. Uitg. Paul Brand, Hil
versum, Unieboek, f 18,25. 



len uiteindelijk toch wel samenvloeien en in elkaar overgaan 
in de vorm van een "industriële maatschappij". Anderen, zoals 
Sweezy, stellen al hun hoop in de "derde wereld", in de onder
drukte massa's in de onderontwikkelde, door het neokolonia
lisme uitgebuite landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika. 
Bij Marcuse zijn in verschillende werken verschillende opvat
tingen te vinden. Soms ziet hij als revolutionaire kracht "de 
onderlaag van verworpenen en outsiders, de uitgebuiten en ver
volgden van ander ras en andere kleur, de werklozen en de
genen die nooit meer werk zullen krijgen"; op een andere plaats 
in De eendimensionale mens nog aangevuld met "degenen die 
in de gevangenissen en de zenuwinrichtingen zitten". Elders 
ziet hij als "historische ertgenamen" van de arbeiders, degenen 
die controlefuncties vervullen in het kapitalistische produktie
proces - geleerden, technici, specialisten, ingenieurs -, met 
echter als toevoeging dat hij dit slechts theoretisch wil stellen, 
omdat ze "de goed beloonde en heel tevreden bevoorrechten" 
van dit systeem zouden zijn en de verandering van hun opvat
tingen op een wonder zou neerkomen. Geen wonder, dat in zijn 
theoretische beschouwingen pessimisme en uitziehtsloosheid uit
eindelijk de boventoon voeren en dat het gevoel van een on
ontkoombare nederlaag ook de meest kritische passages tegen 
het kapitalistische stelsel onmachtig maakt. 

Onjuist beeld van kapitalisme 

Hoe komt het nu, dat werken waarin veel kritiek op de wer
king van de kapitalistische maatschappij is opgesloten, zoals in 
de boeken van Marcusc, toch geen gids kunnen zijn in de strijd 
tegen het kapitalisme? 
Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit, dat zij geen vol
ledige analyse geven van het kapitalisme van onze tijd. Er 
wordt vooral gekeken naar wat zich aan de oppervlakte voor
doet, terwijl de dieperliggende processen niet gezien worden. 
Het gevolg is, dat bij Marcuse het kapitalisme te voorschijn 
komt als bij uitstek gezond, met krachtige spieren en blozende 
wangen, als een consumptie- en welvaartsmaatschappij, waarin 
oorlogsvoorbereiding en hoger verbruik op een gezellige wijze 
~amengaan. 

Zie bijvoorbeeld de volgende uitspraak uit De eendimensionale 
mens: "De klassenstrijd wordt verzwakt en de ,imperialistische 
tegenstellingen' (Marcuse zet dit begrip tussen aanhalingstekens, 
omdat hij deze tegenstellingen niet meer als werkzaam ziet!) 
opgeschort met het oog op de dreiging van buitenaf ... De 
mobilisatie tegen de vijand werkt als een machtige stimulans 
voor de produktie en de werkgelegenheid, zodat een hoge le
vensstandaard wordt verkregen". 
Op deze wijze kan men alleen maar een verwrongen beeld krij
gen van de moderne kapitalistische maatschappij, waaruit op 
een gekunstelde wijze de tegenstellingen zijn weggeredeneerd. 
Gezien tegen de achtergrond van dit beeld wordt Marcuse's af-
wijzende houding tegenover de communisten, die hij verwijt 71 



72 

"als artsen aan het ziekbed van het kapitalisme te zitten", om 
met loonsverhogingen e.d. het bestaan van de patiënt te rekken, 
wel bijzonder belachelijk! 
Tevens wordt door Marcuse op een overdreven wijze het Ame
rikaanse voorbeeld beklemtoond en als ook voor West-Europa 
geldend verklaard. Dit betreft vooral het ontbreken van revo
lutionaire partijen en socialistisch bewustzijn, dat in de Ver
enigde Staten als gevolg van de historische ontwikkeling van 
dit land duidelijk voelbaar is. Trouwens, het is ook waar te 
nemen in de beschouwingen van een Sweezy ,:.,:·), die wel een 
scherp inzicht heeft in de werking van het Amerikaanse kapi
talisme. 

In de werken van Marcusc, zowel als van anderen, gaat het uit
eindelijk om de benadering van de hoogontwikkelde kapitalis
tische maatschappij, waarin de macht van de monopolies met 
de macht van de staat is samengevloeid. De communisten noc
men dit het staatsmonopolistische kapitalisme, een term die 
door de genoemde sociologen en filosofen vcrmeden wordt. 
De Franse publicist André Gorz, die vooral bekendheid vcr
wierf met zijn boeken Arbeidersstrategie en ncokapitalisme 
(1964) en Het moeilijke socialisme (1967) o:-o:-o:-), duidt deze mo
derne vorm van het kapitalisme aan als ncokapitalismc. Het 
gaat hier echter niet eenvoudigweg om een andere betiteling. 
Nee, achter dit nieuw ingevoerde woord gaat de gedachte 
schuil, dat we thans te maken hebben met een kapitalisme, dat 
een einde heeft gemaakt aan de economische schokken die het 
voorheen moest doorstaan. Crisissen zouden overwonnen zijn 
door het toepassen van staatsregelingen en de ontwikkeling van 
de arbeidsproduktiviteit door steeds nieuwe machines zou een 
gelijkmatige loonsverhoging en een stijgend massaverbruik mo
gelijk maken zonder de winsten aan te tasten. Aldus zouden de 
gebruikelijke sociale conflicten vcrmeden kunnen worden. 
Looneisen, waaraan voorheen zoveel aandacht werd besteed 
door de arbeiders en hun organisaties, vcrliezen in een derge
lijk perspectief hun betekenis. Gorz zegt in "Het moeilijke so
cialisme", dat de strijd voor hogere lonen "uiteindelijk heeft 
bijgedragen tot de vcrsterking van het kapitalistische stelsel". 
En Marcusc vraagt in een van zijn werken: "Waarom zouden 
de arbeiders zich genoodzaakt voelen in opstand te komen tegen 
een systeem, dat hun in het raam van het bestaande stelsel een 
eigen huis, een auto, een t.v. en natuurlijk voldoende voedsel 
en kleding waarborgt?" 
Gorz trekt in Arbeidersstrategie en ncokapitalisme hieruit de 
conclusie, dat algemene looneisen steeds minder "de klassebe
langen van de arbeiders als zodanig tot uitdrukking brengen en 
steeds meer de belangen van een minder bevoorrechte groep van 
verbruikers. Met andere woorden: zij maken de arbeiders als 

* *) Zie bijvoorbeeld het door Swcezy en Baran geschreven werk Monopoly 
Capita! (Ncw York 1966). 
***) André Gorz- Het moeilijke socialisme. Uitg. Polak en Van Gennep, 
Amsterdam 1968. Prijs f 13,-. 



klasse tot een aanhangsel van de ,consumptiemaatschappij' en 
haar ideologie". 
Logisch (en uitermate mechanisch) vcrder geredeneerd, komt 
Gorz dan met zijn onderscheiding van "kwantitatieve" en 
"kwalitatieve" eisen. De "kwantitatieve" eisen hebben betrek
king op lonen e.d. en de inwilliging van deze eisen verandert 
niets aan het systeem. Als "kwalitatieve" eisen ziet hij verlan
gens, die "de mechanismen en de drijfveren van het kapitalisti
sche stelsel aantasten" en die juist omdat ze op allerlei begren
zingen en weerstanden zullen stuiten, de noodzaak van socia
listische hervormingen duidelijk zullen maken. 
Over deze "kwalitatieve" eisen theoretiseert Gorz dan zwaar
wichtig verder, zonder dat het blijkbaar bij hem opkomt om 
mee te delen, dat de communisten reeds lange tijd de doorvoe
ring van democratische, anti-monopolistische hervormingen op 
hun program hebben staan en daarvoor acties voeren al 
moeten dit toch zeker "kwalitatieve" eisen zijn volgens Gorz' 
prgon ... 

De communisten denken er echter n1ct aan om met dergelijke 
steriele onderscheidingen en schema's te werken. Wat Corz een 
"kwantitatieve" cis noemt, kan in het kader van de gehele be
weging leiden tot een vcrhoging van het klassebewustzijn en 
tot vcrder gaande doelstellingen, terwijl het naar voren bren
gen van "kwalitatieve" verlangens - zonder zich in de loon
strijd een voorvechter van het arbeidersbelang te hebben ge
toond - zou betekenen, dat geen massa-ondersteuning zou 
worden verworven. Het trekken van kunstmatige scheidslijnen 
tussen "kwantitatieve" en "kwalitatieve" eisen kan de ont
wikkeling van de strijd slechts remmen. 
De onjuistheid van deze onderscheidingen en van de analyse 
waaruit ze voortvloeien, is niet moeilijk in te zien. Jn een vrij 
lange periode van hoogconjunctuur, zoals die in I 964, toen 
Gorz zijn boek Arbeidersstrategie en ncokapitalisme liet uitko
men, kon het bij oppervlakkige beoordeling nog lijken of de 
tegenstellingen van het kapitalisme waren afgeëbd. Maar in 
werkelijkheid was dit niet het geval. De tegenstellingen zijn in 
volle omvang blijven bestaan en verscherpen zich zelfs, terwijl 
er door de technisch-wetenschappelijke revolutie en de toene
mende macht van de monopolies nieuwe tegenstellingen bij ge
komen zijn. Er vindt geen stabilisatie van het kapitalisme 
plaats en de sociale conflicten worden niet minder scherp, maar 
verhevigen zich zelfs en kunnen zich plotseling met explosieve 
kracht uiten, zoals in Frankrijk in het afgelopen jaar is ge
bleken. 

Overdrijvingen en illusies 

Marcuse ontwikkelde de theorie, dat in de moderne kapitalis
tische maatschappij (zelf spreekt hij meestal over de industriële 
maatschappij, waaronder soms in zijn uiteenzettingen ook de 
socialistische maatschappij vcrstaan wordt) elke poging om een 73 



alternatief aan de orde te stellen, wordt afgcwurgd door het 
stelsel van de zogenaamde "repressieve tolerantie", een stelsel 
waarbij de radicale elementen geduld worden, maar door het 
manipuleren van de openbare mening toch tot hulpeloosheid 
en machteloosheid worden veroordeeld. 
Daartegen zou stelling moeten worden genomen door volslagen 
intolerantie tegen de heersende praktijken, die samenhangen 
met dit systeem. Marcuse propageert het zich volledig buiten de 
spelregels plaatsen, het "niet meer mee doen" met de methodes, 
waarvan de moderne kapitalistische maatschappij zich be
dient. 
Zowel bij Marcuse als bij Gorz wordt uiteengezet, dat de par
lementaire demoeratic in deze kapitalistische maatschappij tot 
een leugen is geworden. Gorz vindt het in Het moeilijke socia
lisme overal maar één pot nat: "Het maakt weinig uit of dit 
verval van de vertegenwoordigende instellingen de vorm aan
neemt van het gaullisme, het wilsonisme (in Engeland), de Ita
liaanse coalitie links van het centrum, de zogenaamde Great 
Society (in de Verenigde Staten) of de Scandinavische sociaal
democratie ... Al deze stelsels worden gekenmerkt door een
zelfde streven om de macht van de staatsburgers hun gezamen
lijke wil te vormen en uit te voeren te vcrvangen door het ma
nipuleren en conditioneren van de geatomiseerde massa". 
Het is uiteraard nodig om de beperkingen van de burgerlijke 
democratie scherp en kritisch waar te nemen en elke vereen
zelviging met de heersende groepen en hun optreden in de ver
tegenwoordigende organen af te wijzen, maar de opvatting van 
Gorz leidt tot volslagen passiviteit. Het "maakt wel degelijk 
wat uit", of de democratische parlementaire organen worden 
uitgehold door een De Gaulle; het is wel degelijk van belang 
de parlementaire democratie te verdedigen tegen de aanvallen 
die er door de monopolies op worden gedaan. Het ontkennen 
van deze noodzaak doet denken aan de fouten, die in het bij
zonder de Duitse communisten m:takten in de periode voor 
Hitier aan de macht kwam en die het optreden tegen het fas
cisme bemoeilijkten. 
Bij Marcuse komt dit besef op andere plaatsen wel weer voor 
de dag. Dan zegt hij bijvoorbeeld, dat toch de door hem als 
"totalitair" aangeduide democratie beter is dan een dictatuur, 
die de verworvenheden van het verleden vernietigt. Gorz ziet 
als uitweg alleen het tot stand brengen van "centra van directe 
democratie", "voor een ,gelede' en gedecentraliseerde democr:'
tie, die gefundeerd is op de basis-gemeenschappen, zoals coöpe
raties, gemeenten, fabrieken, streken, met hun horizontale en 
vertikale bindingen". Deze opvatting, volgens welke er demo
cratische en socialistische "eilandjes" zouden moeten worden 
geschapen, herinnert sterk aan anarchistische en radencommu
nistische denkbeelden, die in het vcrleden hun ontoereikendheid 
al duidelijk hebben laten zien. Dit soort illusies kan alleen maar 
een belemmering zijn voor de werkelijk nodige strijd voor de 
verdediging en vernieuwing van de democratie tegen de pogin
gen van de monopolies om de parlementaire organen vcrder uit 
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Geen nieuwe elite 

In de werken van Marcuse en Gorz uit zich niet alleen een ver
keerde opvatting over het moderne monopolistische kapitalisme 
en de strijd die daartegen moet worden gevoerd. Ook ont
breekt daarin het inzicht wat het begrip arbeidersklasse nu 
eigenlijk betekent. 
In deze periode van de wetenschappelijk-technische revolutie 
en toenemende macht van de monopolies doen zich veranderin
gen voor in de structuur van de arbeidersklasse. Juist in deze 
periode uit zich ten volle de strekking van het kapitalisme om 
allen, die buiten de beperkte groep van monopolisten vallen, te 
veranderen in loonarbeiders, ook hen die beroepen uitoefenen 
die (zoals het Communistisch Manifest het formuleert) "tot nu 
eerwaardig" waren en met "vroom ontzag" werden be
schouwd. 
Terwijl het percentage van de directe produktiearbeiders in de 
arbeidersklasse afneemt, stijgt het aandeel van de employés, 
van de technici en de mensen der wetenschap. 
Marcuse echter blijkt als arbeiders alleen hen te zien, die han
denarbeid uitoefenen. Anderen zien als arbeider alleen iemand, 
die nooit boven een bepaald peil van behoeftenbevrediging kan 
uitkomen, m.a.w. die zo arm als de mieren is. Corz vindt het 
nodig om de groeiende lagen van de :nbeidersklasse aan te dui
den met een term die parellel loopt aan zijn begrip "neokapita
lisme", namelijk als "neoproletariaat". 
Nu moet hieraan onmiddellijk worden toegevoegd, dat men zich 
ook in marxistische kringen niet altijd even bewust is van wat 
eigenlijk de arbeidersklasse is. Anders toch is het moeilijk te 
begrijpen, dat vorig jaar oktober op een conferentie in Berlijn 
waar over de rol van de arbeidersklasse werd gesproken, zich 
een discussie kon ontwikkelen over de vra:tg, of de k~l.ntoor
bedienden tot de arbeidersklasse mochten worden gerekend en 
de Tsjechoslowaak Girschl het nodig vond om aan het einde 
van een gewichtig referaat plechtig te bezweren, dat de .,wer
kers met een wit boord" niet als een aparte klasse bchoefden te 
worden beschouwd. Hetzelfde had hij ook al kunnen nalezen 
in het derde deel van Het Kapitaal, waar Marx en Engels spre
ken over de "commerciële loonarbeiders" en het "handelspro
letariaat" en vaststellen, dat het hier gaat om net z.tdke loon
arbeiders als bij degenen die direct in de industriële bedrijven 
werken. 
Deze verandering in de samenstelling van de arbeidersklasse 
betekent evenwel niet, dat er nu bin11en deze klasse een nieuwe 
elite aan het ontstaan zou zijn van technische en wetenschap
pelijke werkers, die veel gemakkelijker zou inzien dat de maat
schappij moet worden veranderd dan de massa van de in
dustrie-arbeiders, die vastgeketend zou zitten aan de consump
tiemaatschappij. Een gedachte, die bij Gorz hier en da;ox om de 
hoek komt kijken. Zoals daar waar hij spreekt over het directe 
verband "tussen het vermogen van een revolutionaire partij om 
de leidende rol te spelen en de mate waarin zij geworteld is in 
intellectuele milieus en beroepen". Dit is rijkelijk overdreven, 75 
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vooral als dit wordt gecombineerd met zijn uitspraak, dat "het 
vermogen van de revolutionaire beweging om de leidende 
kracht te worden en acties te voeren, wordt verrijkt en beves
tigd door haar vermogen om zelfstandig onderzoek te doen op 
een gebied als stadsontwikkeling, architectuur, bedrijfsgenees
kunde, arbeidsorganisatie, pedagogie, psychologie, seksuele op
voeding enz." 
Deze elite-opvatting wordt nog vreemder als de uitspraak die 
Gorz bij een verblijf in Nederland deed tegenover het Alge
meen Handelsblad (22 oktober 1968) er bij betrokken wordt. 
Daarin zei Gorz: "Ik geloof, dat de ware revolutionaire intel
lectueel hij is die het voorbereidende werk doet en zich daarna 
terugtrekt. Schrijven, praten, meningen en situaties verhelde
ren, maar geen misplaatst heldendom op de barricade" .... Zo 
wordt het "neoproletariaat" een scheiding tussen theorie en 
praktijk aanbevolen, die alleen maar de schadelijkste gevolgen 
kan hebben. 
Alleen door theoretisch werk te vcrbinden met de praktijk van 
de revolutionaire strijd kunnen toch de moeilijkheden worden 
overwonnen die rijzen bij het wegnemen van diep gewortelde 
kleinburgcri ijke en steeds terugkerende foutieve opvattingen 
en bij het betrekken van deze nieuwe groepen bij de arbeiders
beweging. 

Betekenis van ideologisch werk 

De strijd voor het vestigen van het klasse- en het socialistisch 
bewustzijn moet daarom voortdurend en met grote kracht en 
hardnekkigheid gevoerd worden. 
Gorz gaat hieraan voorbij. Hij kritiseert zowel in Arbeiders
strategie en ncokapitalisme als in Het moeilijke socialisme de 
communisten, omdat zij een politiek van "revolutionair af
wachten" zouden hebben gevoerd en dertig jaar lang alleen 
maar een profetisch geloof in de catastrofe van het kapiolisme 
zouden hebben verspreid. Dertig jaar! Dat is dan de periode, 
waarin de antifascistische acties van de communisten, de ver
zetsstrijd tegen fascistische bezetters, de antikoloniale acties en 
de strijd tegen het ontketenen van een nieuwe oorlog en tegen 
de macht van de monopolies zich heeft afgespeeld. Dit ken
schetsen als een politiek van afwachten, is een verdraaiing van 
de feiten en komt neer op geschiedvervalsing. 
Trouwens passiviteit en fatalisme zijn vreemd aan het commu
nisme. Het zoeken en uiteenzetten van de wetmatigheden in de 
maatschappelijke ontwikkeling betekent niet, dat de marxisten 
bouwen op blinde krachten, die los van de activiteit van de 
mens werkzaam zijn. Integendeel, zoals reeds vele malen door 
de marxisten is uiteengezet, zou het zich zonder daden neer
leggen bij het schijnbaar onvermijdelijke niet betekenen, dat de 
maatschappelijke ontwikkeling haar loop werd gelaten, maar 
juist dat deze ontwikkeling tot stilstand wordt gebracht. Want 
alleen door middel van gerichte en bewuste activiteit kan 
de overgang van het kapitalisme naar het socialisme worden 
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Vandaar juist de bijzondere aandacht, die het marxisme toe
kent aan het bewustzijn, aan ideeën en ideeënstrijd. Zei Marx 
niet reeds in het begin van zijn activiteit, dat "de theorie tot 
een materiële macht wordt, als zii zich van de massa's meester 
maakt"? 
Natuurlijk rijzen op deze weg vele moeilijkheden en soms zijn 
er zelfs perioden, dat het lijkt alsof er een verstening heeft 
plaats gehad. Maar dan is Marx' gedachte, dat "men de1.e vcr
steende vcrhoudingen tot dansen moet dwingen door ze hun 
eigen melodie voor te zingen", een aansporing te meer om met 
alle kracht het ideologische werk ter hand te nemen. 
Marcuse en Gorz spreken met bitterheid, maar vrij uitziehts
loos over de wijze, waarop het denken en de meningen worden 
gemanipuleerd in deze kapitalistische maatschappij, waarin de 
monopolies ook hun invloed doen gelden op het gebied van 
pers en andere middelen van massacommunicatie. Doch tezelf
der tijd ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de ideeën van het 
socialisme te doen doordringen onder nieuwe lagen van wer
kers, die in de strijd betrokken raken. Er worden als het ware 
nieuwe toegangspoorten tot hoofden en harten geopend, omdat 
met de ontwikkeling van wetenschap en techniek tegelijkertijd 
steeds meer blijkt, d:lt de hierdoor geopende mogelijkheden voor 
menselijke vooruitgang niet kunnen worden verwerkelijkt bin
nen het raam, dat de winstzucht van de monopolies ze laat. 

JAAP WOI.FI' 
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Een slaaf in de historie 

I. 

Geschiedschrijving en geschiedvervalsing /,IJn moeilijk van el
kaar los te denken. 
Ze horen bij elkaar, op de;,elfde manier als onderdrukking en 
opstand, uitbuiting en klassenstrijd. 
De twee begrippen zijn aan elkaar geklonken, als de namen van 
Engels en Dühring, als de Dokwerker en Lou de Jong, als Nat 
Turner en William Styron - de laatsten het onderwerp van 
dc1.e bespreking. 

De geschiedschrijving analyseert de maatschappelijke ontwik
keling; ze levert ook berichten van oude stukken strijd die les
sen en inspiratie geven. 
Dezer dagen kwamen de geschiedenisstudenten en -docenten 
aan de Amsterdamse uni versitcit bijeen voor discussiedagcn, 
waar ze in feite een officiële tegenwerking signaleerden bij hun 
pogingen zich op de geschiedbeoefening voor te bereiden. In 
een discussiestuk schreven zij: "De overheid beperkt de moge
lijkheden tot uitoefening van het vak (stelt onevenredig weinig 
geld ter beschikking) omdat de beoefenaren van het vak in es
sentie gevaarlijk zijn: ze onderzoeken de fundamenten van de 
maatschappij". "Nu de geschiedbeoefening door de maatschap
pij steeds meer in de hoek wordt gedreven (concreet: het aan
tal lesuren bij het middelbaar onderwijs nadert langzaam tot 
nul), is het zaak daar allereerst hoogwaardige (gepantserde) 
historici tegenover te stellen. Deze hoogwaardigheid kan slechts 
bereikt worden in een wat betreft inrichting en doel optimale 
opleiding. Op grond hiervan is het o.a. geboden zich te verzet
ten tegen het plan-Posthumus, dat nu al garant staat voor toe
komstige levering van het tegendeel van een kwaliteitspro
dukt." 
Kortom, deze studenten vrezen een aanval van de Nederlandse 
autoriteiten op hun integriteit. Dezelfde autoriteiten subsidië
ren ook zeker soort historisch onderzoek, maar dat is een ander 
verhaal. 

Geschiedvervalsing is het, wanneer de heersende groepen (: hun 
kroniekschrijvers) hun eigen rol in de historische ontwikkeling 
overbelicht weergeven en geen bijdrage leveren aan de werke
lijke kennis daarvan, liefst met het argument dat "het kennen 
van de historische werkelijkheid niet mogelijk is". Vooral ech
ter door alles wat de heersers kan prikkelen uit het vcrhaal te 
schrappen of, als dat niet kan, te vcrdraaien en vervalsen. Zij 
zijn de historische mijnopruimingsdienst. 

') William Styron, The Confessions of Nat Turner. 
Herben Aptheker, American Negro Slave Revolrs; Styron-Turner and 
Nat Turner; Myth and Truth; William Styrons Nat Turner, Ten black 
writcrs rcspond. 



Voorbeelden liggen dicht bij huis en ZIJn voor ieder te contro
leren. 
Men neme slechts de Februaristaking, of meer in het algemeen 
de rol van de communisten in het verzet, die een heel peloton 
als historici vcrmomde politicagenten brood op de plank 
12,ceft. 
f Iun werk is weinig luisterrijk, omdat getuigen nog leven. 
Gecompliceerder liggen de zaken, naarmate de beschreven ge
beurtenissen verder teruggaan in het verleden, en de ooggetui
gen - al is het om de eenvoudige reden dat zij konden lezen 
noch schrijven - zelf geen bronnen hebben nagelaten. 
Het meest treffende voorbeeld daarvan vindt men in hele reek
sen sla venopstanden die de geschiedenis gekend heeft. Zij zijn 
met grote nauwkeurigheid uit de documenten verwijderd. De 
beroemde sla venopstand van Spartacus in het Rome i nsc rijk, 
waarvan de Amerikanen een polycolorbrecdbandfilm gemaakt 
hebben, is slechts tot ons doorgedrongen omdat deze een be
langrijke rol speelde in de onderlinge twisten van de heersende 
groepen in Rome. 
Min of meer hetzelfde geldt voor de slavenopstanden van de 
Amerikaanse negers, waarvan er waarlijk talloze hebben plaats
\.\CvondeP. 
Pas nu, opgeschrikt door de beweging van het Amerikaanse 
negerproletariaat, komt officieel Amerika los met zijn versla
gen over deze boeiende en inspirerende gebeurtenissen. Natuur
lijk: aangepast aan de wensen van de onderdrukkers van van
daag, en ten gebruike als het hoogste bewijsmateriaal tegen die 
:Jeweging van vandaag. 

I I. 

Dezer dagen verschijnt in Nederlandse vcrtaling The Confes
sions of Nat Turner, van William Styron, een boek dat door 
officieel Amerika van een label is voorzien door de toekenning 
van de Pullitzerprijs. 
Styron is een hier vrij onbekende, in de V crenigdc Staten ech
ter tot de grootmeesters gerekende romanschrijver. Zijn jongste 
werkstuk is gewijd aan de sla venopstand die in 1831 de ocr
grond van de slavernij in Amerika, Virginia, herschiep in een 
land van blinde paniek bij de oude sla vcnhoudcrskastc, van 
hoop bij de uitgemergelde negerbevolking. Aan de opstand is 
de naam verbonden van Nat Turner, een huisslaaf uit Ticie
water County (50 pct negers) in Virginia, die in tegenstelling 
tot zijn meeste lotgenoten lezen en schrijven had geleerd, en 
vervuld was van een diepe haat tegen de slavenhouders, waar
aan hij in godsdienstige predikaties uiting gaf. Bij 1.ijn meer
derjarigheid werd Virginia getroffen door een zware economi
sche depressie. 
Terwijl de kwestie van de slavernij in de USA een brandende 
actualiteit had gekregen, groeide de onrust onder de negerbe
volking in Virginia. De terreur tegen haar werd verscherpt 
met een reeks politiële en militaire maatregelen. Nat Turner 
zon op een gewapende opstand tegen de slavernij, voor welk 79 



doel hij een hechte groep om zich heen verzamelde. Toen hij de 
omstandigheden gunstig oordeelde sloeg deze groep toe, won 
snel aanhang en slaagde erin de slavenhouders zware verliezt'n 
toe te brengen voor ze door het leger werd verslagen, gevang .. n 
genomen en opgehangen. 
De negerbevolking heeft in deze uitbarsting van georganiseerd 
gewapend verzet een machtige toekomstbelofte gezien, al kon 
Turners actie, die het karakter droeg van een woedende repre
sailic tegen de gehate meesters, geen directe resultaten opleve
ren. Waar officieel Amerika Turners rebellie doodzweeg, is zijn 
naam bij de onderdrukten van generatie op generatie gegaan als 
een teken, dat men beter strijdend kan sterven dan als een slaaf 
voortleven. 
Nu het vcrzet van de negerbevolking tegen de uitbuiting door 
de blanke heersersklasse in Amerika omvangrijker is dan ooit 
en getto's in vlam staan als eens Virginia, komt William Styron 
met zijn bock. Het baseert zich op een bestaand document, ge
titeld De bekentenissen van Nat Turner, dat na de ophanging 
van de toen 31-jarige slaaf door zijn "advocaat" is uitgegeven. 
Het boek is geschreven in de ik-vorm om het karakter van de 
"bekentenis" authentieker te maken. In werkelijkheid gaat het 
hier geheel niet om een bekentenis maar ·om een valse aan
klacht tegen het ncgcrverzet. 

Dit is ook af te leiden aan de reacties op het boek. 
De marxistische historicus Hcrbcrt Aptheker, groot kenner van 
de geschiedenis van de Amerikaanse negers en de eerste die 
over de sla venopstanden een zeer gedetailleerd wetenschappe
lijk werk tot stand bracht, gaf een vernietigende ontleding van 
de door Styron bijeengefantaseerde feiten. 
Een Mcne Tekel over Styrons bock werd voorts uitgesproken 
door tien ncgerautcurs, die een woedend pamflet schreven. 
Even tekenend is de reactie van de heersende groepen: "Een 
triomf!" (Ncw York Times) "Het boek van het jaar" 
(Newsweck)- "Een hoogtepunt" (Time)- "De fijnste Ame
rikaanse roman in jaren" - ( Arthur Schlesinger). En de Wall 
Street fournal, die de waarde van een bock kan afmeten naar 
de hoogte van de beurskoersen constateerde vergenoegd: "Sty
ron is de meest vooraanstaande schrijver van zijn generatie". 
Natuurlijk is het de actuele betekenis ervan die dit soort reac
ties uitlokte op Styrons vakkundig geschreven bock. Dit blijkt 
ook uit de aanbevelingen van de uitgever, die vcrklaart dat het 
"enig licht werpt op de dilemma's van onze tijd". 
Welk licht? Nogmaals de uitgever: "Het bock toont ons de 
vreemde, krankzinnige geest van Nat Turner. Het biedt de 
sleutel tot de donkere kerker van zijn scxuele vcrbeeld ing. Het 
laat zien dat de overweldigende meerderheid van de slaven
bevolking weigerde hem te volgen. Het maakt duidelijk dat de 
opstand zelf pathetisch zou zijn geweest, ware hij niet zo stom 
en bruut. Het enige resultaat viel te vcrwachten: vcrscherpte 
onderdrukking van de negers". 
Waar heeft men dat meer gehoord? Waar is meer gesproken 

80 over de krankzinnige haat van ... Stokely Carmichacl, de 



sexuele verbeelding van ... Elridge Cleaver, het pathetische 
gedrag van ... Martin Luther King, en de gezagstrouw van de 
negerbevolking die al deze extremisten weigert te volgen en 
wordt afgeschilderd als het slachtoffer van de reactie op hun 
acties? 
In The New York Times, Newsweek, Time en de Wal! Street 
joumal toch zeker, in het jaar 1968! 
Styrons geschiedschrijving is dus ten gebruike van de heersers 
van nu, zoals de tien negerauteurs concludeerden die hem van 
repliek hebben gediend. Zij beschuldigen hem ervan, dat hij de 
zwarte opstandeling uit de vorige eeuw afschildert als een ma
niak en een lafaard en een staalkaart geeft van rassistische 
vooroordelen. 
In zijn antwoord aan Styron l!;aat Apthekcr ook in op al deze 
aan Turner toegeschreven karaktertrekken. In werkelijkheid 
blijkt er dan voldoende bewijsmateriaal aanwezig te zijn (en 
blijkt Styron van dit materiaal kennis te hebben gehad) om de 
strekking van het hele boek te ontluisteren. Bovendien verge
lijkt Apthekcr het werkelijke vcrloop van de slavenopstand 
nauwkeurig met de beschrijvingen uit het boek, die niet blijken 
te kloppen. 
Een belangrijk punt is nog, dat Styron er als de meeste ge
schied vervalsers op hamert, dat zijn onderwerp (de Turner
opstand) in de geschiedenis een volkomen uniek en geïsoleerd 
feit is. In werkelijkheid heeft het Zuiden bij voortduring gol
ven van slavenopstanden gekend, die nooit uitbleven na korte 
perioden van bloedig herstelde rust. 
De Turner-opstand zelf was het hoogtepunt van één van die 
golven in Virginia, die al begonnen was met slavenacties in 
1827. In plaats van aandacht te geven aan de omstandigheden 
van economische depressie, waaronder de opstand zich afspeel
de, put het boek zich uit in details van de executie van 55 blan
ken, die Styron verklaart uit "scxuclc onlust". 
Zo schrijft officieel Amerika geschiedenis. 

lil. 

Dit is het wat Styrons bock aandacht waard maakt, het laat 
zien hoc de officiële geschiedschrijvers hun visie vcranderen 
naarmate de strijd van de onderdrukte bevolking in een andere 
fase komt. 
Ook daarvan heeft Aptheker een analyse gemaakt. 
Aan het eind van de negentiende en het begin van deze eeuw 
overheerste in Amerika de historische school van Dunning
Flcming (Columbia University). Uitgangspunt was de absolute 
minderwaardigheid van de nc"crs en de heiliging van de parti
culiere eigendom. Op deze opvatting baseerde zich een recht
vaardiging van de nog resterende half-slavernij en de Ku Klux 
Klan. Het hoogtepunt was een dik boek uit 1910, onder de ti
tel: "Het mysterie opgelost -de neger is een beest". 
Met de eerste organisaties voor de burgerrechten (NAACP, 
1910) en de inlijving van grote aantallen negers in de Ameri-
kaanse legers in de Eerste Wereldoorlog, veranderde de visie. 81 
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Nu kwam in de Verenigde Staten de historische school van 
U. B. Phillips aan het woord, die de negers niet als beesten, 
maar wel als gewillige, domme, tevreden mensen aftekende, die 
blindelings de bevelen volgen van wie boven hen gesteld zijn, 
bij uitstek geschikt zijn voor de laagste soorten werk en zich
zelf geen leiding kunnen geven. Het Zuiden van de USA w:ts 
volgens deze historici een idyllisch stukje aarde, waar tevreden 
slaven en godvrezende meesters gelukkig hadden samengeleefd. 
U. B. Phillips is nog in 1966 door het Amerikaanse Genoot
schap voor Geschiedschrijving omhooggestoken als een groot 
historicus; zijn werk werd opnieuw uitgegeven. 
Zijn zienswijze: de negers zijn niet biologisch inferieur maar 
wel - door de slavernij - dociel en willoos gemaakt, is in ge
moderniseerde vorm nog steeds in zwang. 
Een "moderne" school in de Amerikaanse geschiedschrijving 
probeert de visie van de dociele neger te handhaven, o.:t. met 
behulp van psychologen die beweren, dat de onderdrukten zo 
ontmenselijkt worden dat ze alle weerstand verliezen en wer·· 
keiijk worden tot projecties van de onderdrukkers. 
Volgens historici als Stanley Elkins is "de" neger (door de on
derdrukking) emotioneel ziek, gevuld met haat, verpletterd 
door vernedering en zelfverwijt en door ·dit alles gedoemd tot 
gehoorzaamheid en berusting, in machteloze woede. 
Al deze geschiedschrijvers hebben geprobeerd een pseudo-we
tenschappelijk tintje te geven aan wat de heersende klasse op 
een bepaald moment aan theorie met betrekking tot de onder
drukten kon gebruiken. Maar dit werk zou natuurlijk helemaal 
zinloos zijn, als men het niet in populaire vorm "onder de mas
sa" had kunnen brengen, en voor propaganda gebruiken. 
In films, verhalen en romans zijn dus al deze theorieën terug 
te vinden, populair geschreven en massaal verspreid, tot in ons 
land toe. 
De school van Dunning-Fleming heeft zo de roman The Clans
man opgeleverd, naast talloze alweer vergeten boeken. 
De dociele neger van U. B. Phillips treft men aan in Gone with 
the Wind (Gejaagd door de wind) - gedrukt in honderddui
zenden exemplaren, als film aan miljoenen vertoond en nog in 
1967 opnieuw op celluloid gebracht. 
En de machteloze krankzinnige neger van de school-Elkins, 
die de heersers van nu in het licht van de getto-opstanden heb
ben opgeroepen - hem heeft William Styron gestalte gegeven 
in zijn "Confessions of Nat Turner". 
Drie historische "visies". 
Wie van de drie? De echte Nat Turner staat op 111 de getto's. 

G. SCHREUDERS 



Uit de tijdschriften: 

Tien jaar EEG 

Van het gejuich en het reclame-misbaar, waarmee de EEG tien 
jaar geleden door de leiding van de PvdA en het bestuur van 
het NVV (dat er zelfs een speciaal congres aan wijdde) werd 
begroet, is niets meer overgebleven. De "Europese" illusies, die 
men onder de bevolking trachtte te verspreiden, hebben sinds
dien klap op klap gekregen. Ook de gedachte, dat het mogelijk 
zou zijn met behulp van "Europese" regelingen een conflict
loze, harmonische ontwikkeling van het kapitalisme tot stand 
te brengen, is geleidelijk weggestorven. Toch worden tczelfdcr 
tijd, hoc vele harde lessen de werkelijkheid ook heeft geleerd, 
nog steeds de "Europese" instellingen als hoogste ideaal aan
geprezen en verheerlijkt. Alle huidige kwalen zouden genezen 
kunnen worden, als er maar eenmaal een "Europese" regering 
tot stand zou komen. 
Een typisch voorbeeld van dit mengsel van teleurstelling en 
z,ich voortslepende heilsverwachting, is het artikel van drs. H, 
ter Heide, een van de secretarissen van het NVV, in het PvdA
maandblad Socialisme en Democratie van januari 1969. De ti
tel van zijn artikel "EEG plus en min" is daarvan a! een 
teken. 
Volgens Ter Heide kan een overzicht over de economische ont
wikkeling in de afgelopen tien jaar gemakkelijk "in juichtonen 
worden geschreven", waarbij dan vooral cijfers over produk
tiestijging en toename van buitenlandse handel kunnen wor
den aangevoerd. Doch daarbij moet hij er ook tegelijkertijd op 
wijzen, dat "er ook een sterke prijsstijging is geweest, die uiter
aard minder positief gewaardeerd moet worden". 
Ten aanzien van de buitenlandse handel wijst hij erop, dat in 
1958 van de Nederlandse export 41 procent naar EEG-landen 
ging, tegenover thans 56 procent. Bij een verdubbeling van de 
totale Nederlandse uitvoer sinds 1958 is de export n:tar de 
EEG-landen verdrievoudigd. 
Tczclfdcr tijd is het aandeel van de ontwikkelingslanden in de 
Nederlandse in- en uitvoer aanmerkelijk t~edaald. Dit wordt 
echter voor het gemak door degenen, die anders het hoogste 
woord hebben over de noodzaak om op te komen voor dcz.c 
landen, maar buiten beschouwing gelaten. De persdienst van 
de EEG wees er eind januari op, dat het aandeel van de ont
wikkelingslanden in de buitenlandse handel van de EEG-bn
den voortdurend achteruit gaat. De invoer uit de;.e landen 
daalde tijdens het bestaan van de Gcmeenschappelijke Markt 
van de Zes van 42 tot 38 procent en de uitvoer nam af van 37 
tot 27 procent. Het tekort op de handelsbalans met de ontwik
kelingslanden steeg in deze tien jaar van 700 miljoen dollar tot 
3.225 miljoen dollar. De afname uit deze landen daalt dus naar 
vcrhouding gestadig; er worden trouwens hoofdzakelijk grond
stoffen, landbouwproduktcn en olieproJukten uit deze t~cbie-
den ingevoerd. 83 



Dit aspect van de EEG-ontwikkeling laat Ter Heide buiten be
schouwing. Hij maakt slechts de kanttekening, dat het de vraag 
is, of de toenemende gerichtheid van de Nederlandse handel 
op de EEG-landen wel geheel op het conto van de EEG mag 
worden geschreven, want "ook voor het inwerkingtreden van 
de EEG nam het aandeel van de EEG-landen in onze export 
toe". Dit is zo, maar door de EEG is dit proces ongetwijfeld 
versneld. 
De douane-unie, die vorig jaar juli volledig werd, heeft even-
wel nog allerlei hinderpalen voor de onderlinge handel laten 
bestaan. Ter Heide vindt, dat "het onjuist zou zijn de EEG ook 
voor wat de douane-unie betreft, alleen te beoordelen op grond 
van de goede resultaten tijdens de redelijk goede conjunctuur 
die sedert 1958 in West-Europa bestaan heeft". Vooral in sec
toren, waar zich moeilijkheden voordoen, zijn nog steeds plot-
selinge handelsbeperkingen en daarmee samenhangende daling 
van de export mogelijk, waarbij warenwetten e.d. kunnen wor
den gebruikt. Er zijn wel formele rechten op onbelemmerde 
uitvoer, maar het blijft steeds de vraag, wat er bij moeilijk
heden zal gebeuren. 
Over de loon- en prijsstijgingen in deze tien jaren loopt Ter 
Heide vrij gemakkelijk heen. Deze spruiten voort uit de min 
of meer automatische aanpassing van het loon- en prijsniveau 
aan dat van de voornaamste handelspartners, zo is zijn mening. 
Volgens hem zijn de prijsstijgin!_icn "slechts voor een betrekkc
lijk gering deel" toe te schrijven aan directe EEG-maatregelen. 
Als wc nu echter kijken naar de gevolgen van de BTW-invoe
ring, die rechtstreeks met de EEG in vcrband staat, dan krij
gen we evenwel een ander beeld en zien we een heel wat for
sere invloed! 
Behalve de douane-unie is er van de EEG-plannen niet veel 
terecht gekomen. Ter Heide somt een lijstje van mislukkingen 
op, maar is van mening, dat er hier een herstel mogelijk is, miv; 
er een centrale "Europese" regering zou worden gevestigd. De 
illusie-politiek, waarmee men in 1958 begon, wordt dus vrolijk 
voortgezet - in overeenstemming trouwens met wat Mans
holt, Vondeling en Den Uyl op dit gebied bepleiten, zoals de 
vorming van "Europese" politieke partijen enz. 
In zijn artikel komt Ter Heide hierbij tot de volgende vreemde 
en gevaarlijke conclusie: "We hebben op dit moment meer aan 
een conservatieve Europese regering dan aan een progressieve 
Nederlandse regering" ... ! 
De campagne voor een "Europcse"rcgering gaat dus zelfs al 
zover, dat deze best "conservatief" mag zijn, terwijl aan een 
"progressief" Nederlands bewind - wat Ter Heide hieronder 
ook mag vcrstaan - weinig betekenis wordt gehecht. Een "pro
gressieve" regering, zo is zijn mening, kan toch geen "echt pro
gressief" beleid voeren! 
Een proclamatie van perspectiefloosheid en hopeloosheid, die 
werkelijk opzienbarend is en die heel goed samengaat met de 
campagne van Vondeling om de onmacht van het parlcment te 
onderstrepen. 

84 Ten slotte stelt Ter Heide dan de vraag: Moet een sociaal-eco-



nomische balans negatief uitvallen? Zijn antwoord is: "Het is 
vrij zinloos daarover te spreken, want een alternatief is er op 
dit moment nauwelijks." 
Dat is alles wat er van de hooggestemde verwachtingen is over
gebleven. Het kan nu eenmaal niet anders meer! En daaraan 
wordt dan toegevoegd: "Zelfs de maatregelen, die we soms niet 
prettig vinden: vcrhoging landbouwprijzen, invoering BTW, 
hadden wc waarschijnlijk ook zonder EEG ingevoerd". Er 
wordt hier over "wc" gesproken, zonder duidelijk te zeggen 
wie daarmee worden bedoeld. Is het niet zo, dat de PvdA
fractie in het parlement tégen de invoering van de BTW heeft 
gestemd? Is het niet zo, dat dit geschiedde, ofschoon aanvan
kelijk de invoering van de BTW al door Vondeling (toen deze 
als minister van financiën in de regering-Cals optrad) was 
voorbereid? Geeft deze uitspraak dan aan, dat het menings
verschil over de invoering van de BTW nog steeds voortduurt, 
terwijl toch de schadelijke gevolgen duidelijk genoeg zijn? 
In ieder geval blijkt uit het artikel van Ter Heide, dat in deze 
vraagstukken in de leidende PvdA-kringen een volslagen op
portunistische houding wordt ingenomen, en dat deze politiek 
die van gebeurtenis naar gebeurtenis voorthinkt, duidelijk sa
mengaat met uitziehtsloosheid in de buitenlandse, in het bijzon
der "Europese" politiek. 

De vrouwen in Amerika 

Er bestaat een wijdvcrbreide opvatting, dat de vrouwen in de 
Verenigde Staten zich van hun sexegenoten in andere kapita
listische landen onderscheiden door een grotere onafhankelijk
heid en in veel sterkere mate geëmancipeerd zijn. Een studie 
van Clara Colon in Politica! Affairs, het theoretische tijd
schrift van de Communistische Partij van de Verenigde Sta
ten, (november 1968) brengt talrijke gegevens, die een werkc
lijk beeld geven van de situatie van de vrouwen in dit sterkste 
kapitalistische land. 
In 1966 werkten van elke 100 vrouwen boven de 14 jaar er 
39 in loondienst. Er waren 27,8 miljoen werkende vrouwen of 
36 procent van alle arbeiders. Van de getrouwde vrouwen 
werkt elke derde (om precies te zijn 37 procent) en meer dan 
60 procent van deze werkende getrouwde vrouwen heeft kin
deren. 
Clara Colon wijst erop, dat net als overal in de kapitalistische 
wereld "naast de methoden die worden aangewend om de ar
beidersklasse in haar geheel uit te buiten, er speciale uitbuitings
vormen zijn die ten aanzien van de arbeidsters worden toege
past". 
Bijzonder duidelijk is dit in de industrieën, die vooral vrou
wen tewerk stellen. In de confectie-industrie bijvoorbeeld vor
men vrouwen 75 procent van de arbeidskrachten. In de stad 
New York, waar 40.150 vrouwen in confectiebedrijven wer-
ken, bedroeg hun gemiddelde loon in 1963 2,24 dollar per uur, 85 



terwijl de mannen per uur 3,27 dollar ontvingen. Toch bestaat 
er in de staat New York in theorie een wet, volgens welke voor 
gelijke arbeid een gelijk loon moet worden betaald. Deze wet 
wordt echter omzeild door een onderscheid te maken tussen 
"mannenwerk" en "vrouwenwerk". Vrouwen worden nooit 
aangenomen om het werk van de hoger betaalde categorieën 
arbeiders te doen. Alleen mannen worden als coupeur aange
steld en dat is in de confectiebedrijven de hoogst geschoolde en 
best betaalde baan. De meeste vrouwen doen het slechter be
taalde werk. Pas na jaren ervaring krijgen vrouwen het beter 
betaalde werk aan betere kwaliteiten confectiekleding. Neger
en Puertoricaanse vrouwen werken alleen aan de slechtere kwa
liteiten kleding, waarvoor een lager loon wordt betaald; tot 
meer geschoold werk worden deze vrouwen niet toegelaten. 
Vaak blijft het loon van de neger- en Puertoricaanse vrouwen 
onder het minimumloon, terwijl overwerk niet extra betaald 
wordt. 
Toch is de toestand in New York beter dan elders in de Ver
enigde Staten. Het gemiddelde loon in de New Yorkse confec
tie-industrie is 2,24 dollar per uur, maar in Philadelphia 
slechts 1,87 dollar per uur en in Dallas 1,47 dollar. 
In de Amerikaanse textielindustrie' werkten in 1965 406.700 
vrouwen, 43 procent van het totale aantal arbeiders. Het groot
ste deel van deze industrie is gevestigd in de zuidelijke staten 
en de lagere loonstandaard in het zuiden beïnvloedt aldus de 
gehele industrie. Ook in de textielindustrie krijgt de vrouw het 
minst geschoolde werk en is de toegang tot het beter betaalde 
werk voor haar versperd. 
Als kantoorbedienden werken 7,5 miljoen vrouwen. De lonen 
lopen aanzienlijk uiteen in vcrschillende delen van het land, 
maar als geheel bezien bedraagt het loon van de vrouwen on
geveer 66 procent van dat van mannen, die heu.elfde werk 
doen. 
De afstand tussen het loon van mannen en van vrouwen neemt 
zelfs toe, zowel in kantoren, fabrieken, als in winkelbedrijven. 
Bovendien blijkt het percentage vrouwen in de industriële be
drijven te dalen, naarmate de automatisering wordt doorge
voerd. In de kantoren daalt het percentage vrouwen bij de in
voering van modernere kantoormachines. 
Extra moeilijk is de positie van de negervrouwcn. Omdat de 
werkloosheid onder de negerbevolking veel groter is en de 
lonen van negerarbeiders laag worden gehouden, is de neger
vrouw eerder gedwongen te gaan werken. Volgens de officiële 
berekeningen leeft in de Verenigde Staten (cijfers van 1965) 
10 procent van de blanke gezinnen beneden de armoedegrens; 
voor de niet-blanke gezinnen bedraagt dit percentage 42! En 
als de echtgenote in deze niet-blanke gezinnen niet zou werken, 
zou zelfs 82 procent van deze gezinnen beneden de armoede
grens moeten leven. 
Terwijl het gemiddelde loon van blanke werkende vrouwen in 
1965 per jaar 3.744 dollar bedroeg, kwam de negervrouw ge
middeld tot slechts 2.642 dollar. Het is kenmerkend, dat in de 
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de zes jaar er 24 procent gaat werken, terwijl dit getal bij de 
negermoeders in dezelfde groep 40 procent bedraagt. Gezien 
in samenhang met het enorme gebrek aan crèches en kleuter
scholen betekent dit, dat de negerkinderen reeds in hun vroeg
ste jeugd een grote achterstand oplopen. 
Van de negervrouwen werken er 13 procent op kantoren, bij
na 16 procent in fabrieken, ruim 28 procent in dienstverlenende 
instellingen (ziekenhuizen, hotels, wasserijen enz.). Als huis
houdelijk personeel werkt dertig procent van de wcrl<.cPdc nc
gervrouwen, terwijl onder de blanke vrouwen dit percentage 
slechts 5,6 procent is. Het loon van het huishoudelijk personeel 
is laag en het werk is onregelmatig, met als gevolg dat het jaar
loon uitermate laag is en gemiddeld niet boven 1200 dollar per 
jaar uitkomt. Minimumlonen gelden hier meestal niet en kun
nen in de staten waar ze wel bestaan, vrij gemakkelijk ontdo
ken worden. 
In de Verenigde Staten is ongeveer een kwart van de arbeiders 
lid van een vakbond; van de vrouwen slechts een achtste. 
Clara Colon is van mening, dat deze slechte georganiseerdheid 
vooral voortspruit uit de geringe aandacht van de vakbonden 
voor de problemen van de arbeidsters. Vele vakbondsleiders 
zijn geheel onverschillig voor deze vraagstukken, in het bijzon
der als het gaat om neger- en Puertoricaansc vrouwen . 

. . . en in Oostenrijk 

Gegevens over de vrouwenarbeid in Oostenrijk :t,ijn in het 
maandblad van de Oostenrijkse communistische partij Weg und 
Ziel in een artikel van Fritz Mautncr samengevat. In strijd met 
veel gehoorde meningen blijkt, dat het aandeel van de vrouwen 
in de beroepsbevolking (deze omvat zowel hen die in loon
dienst staan als zelfstandigen en meewerkende familieleden) en 
in het aantal arbeiders sinds 1951 niet is gestegen. Zowel de 
gegevens van 1951, van 1961 en van 1968 laten zien, dat de 
vrouwen 39 procent van de beroepsbevolking vormen en 34 
procent van het aantal arbeiders. 
Wel treden er wijzigingen op in de vcrdeling over de vcrschil
lende soorten loonarbeid. Het percentage vrouwelijke employés 
is namelijk van 1958 tot 1967 gcstegen van 37 op 39 procent, 
terwijl het aantal employés met een kwart steeg. Ook in de 
dienstverlenende bedrijven is het percentage vrouwen aanmer
kelijk toegenomen. In de industrie daalde het percentage vrou
wen. 
Ook is een verandering waarneembaar in de leeftijdsopbouw. 
Van 1963 tot 1967 daalde het aantal arbeidsters beneden de 
dertig jaar van 42 op 40 procent. Het aantal vrouwelijke em
ployés onder de dertig jaar steeg echter van 56 op 58 procent. 
In samenhang met de aanzienlijke stijging van het aantal em
ployés betekent dit, dat vooral uit de jongste leeftijdsgroepen 
een grote toestroom naar de kantoren plaats vindt. 
Dit staat o.a. in vcrband met de in doorsnee betere betaling: 
de lonen van de vrouwelijke employés liggen gemiddeld 43 pro- 87 



cent boven de lonen, die aan de arbeidsters in de industrie be
taald worden. Ook zijn de bepalingen ten aanzien van vacan
tie, ziekte en ontslag beter. 
Uit verschillende statistieken kon berekend worden, dat in 
Oostenrijk het gemiddelde loon van de arbeidster in de industrie 
rond 40 procent lager is dan dat van de arbeiders. In de kan
toren is het loon van de vrouwen gemiddeld 33 procent lager. 
Er moet rekening mee gehouden worden, dat het hierbij om ge
middelden gaat. In bedrijven waar veel vrouwen werken, zo
als bijvoorbeeld in de textiel- of confectie-industrie, is het vcr
schil tussen mannen- en vrouwenlonen geringer. Waar weinig 
vrouwen werken, is het vcrschil meestal aanzienlijk groter. Het 
verschil, dat waargenomen wordt in de lonen die op de kan
toren worden betaald, vloeit voor een groot deel voort uit het 
feit, dat vrouwen meestal werk van geringere kwalificatie ver
richten. 
Fritz Mautner wijst erop, dat het lagere loonniveau voor vrou
wenarbeid, deels voortkomt uit de rangorde in de lonen - de 
loonhiërarchie - die zich in de loop van een lange geschie
denis heeft gevormd. In bedrijfstakken waar veel vrouwen wer
ken - textiel-, confectie- en voedingsmiddelenindustrie, hotel
en restaurantbedrijven - staan de Ionen op de laagste trede 
van deze loonhiërarchie. In vcrband met de traditioneel lage 
lonen voor vrouwenarbeid - alleen omdat het werk door een 
vrouw gedaan wordt! - is bijvoorbeeld het CAO-loon voor 
een geschoolde arbeidster in de confectie-industrie 20 tot 40 
procent lager dan van een arbeider in de metaal- of papier
industrie. Natuurlijk uit deze hiërarchie in de lonen zich ook in 
het niveau van de lonen, die aan mannen in de betreffende be
drijfstak worden uitbetaald. Deze loonhiërarchie dateert nog 
uit de tijd van het begin van de industriële revolutie, toen vele 
vrouwen en kinderen in het industriële arbeidsproces werden 
opgenomen. Zowel toen als nu maakt dit het de ondernemers 
mogelijk extra meerwaarde te ontvangen. 
Ook vloeit het lagere loonniveau voor vrouwenarbeid voort 
uit een lagere berocpskwalificatie. In 1964 waren in de Oos
tenrijkse industrie 48 procent van de mannelijke loontrekkers 
geschoolde vakarbeiders, terwijl dit percentage onder de vrou
wen slechts 17 procent bedroeg. 
Volgens de cijfers van de laatste volkstelling die in Oostenrijk 
plaats had,- in 1961 -waren er van de 867.000 vrouwelijke 
loon- en salaristrekkers rond 314.000 gehuwd. 19 procent van 
de werkende vrouwen had kinderen (beneden 14 jaar) te ver
zorgen, waarvan 14 procent één kind en 4 procent twee kin
deren. Deze situatie is waarschijnJi;_, in de jaren na 1961 niet 
wezenlijk veranderd. 

Een "München" voor Afrika 
De Britse regeringsarchicvcn waarin de documenten uit het jaar 
1938 berusten, zijn in overeenstemming met de sinds kort in 
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ken van het jaar 1968 geopend. In het begin van 1969 werden 
als gevolg daarvan allerlei documenten gepubliceerd, die be
trekking hebben op de voorgeschiedenis van het pact van Mün
chen: de overeenkomst tussen Engeland, Frankrijk, Duitsland 
en Italië, waarbij een deel van Tsjcchoslowakijc aan Hitier 
werd uitgeleverd. 
Het Engelse weckblad The Observer publiceerde op 5 januari 
j.l. uit deze archieven documenten, waaruit blijkt dat de rcge
ring-Chamberlain ook een "München" -plan voor Afrika had 
klaargestoomd, dat ten doel had om Hitier-Duitsland koloniën 
te geven. 
Op 2 m::tart 1938 kwam Ch::tmberlain met zijn plan in de ver
gadering van het Britse kabinet. Hij deelde mede, dat het goed 
zou zijn om te komen tot een hervcrdeling van de koloniën in 
Afrika, die lagen tussen de Sah::tra en Zuidwest-Afrika. Dit 
deel van Afrika zou moeten worden "tot een gebied van een 
nieuw experiment in koloniaal beheer". Engeland, Frankrijk, 
België en Portugal zouden de door hen beheerste gebieden ge
zamenlijk moeten inbrengen om ze dan opnieuw te verdelen, 
waardoor er ook "ruimte zou worden geschapen voor een ge
bied, dat door Duitsland zou worden bestuurd". Chamberlain 
wilde deze herverdeling van koloniën ten gunste van de Duitse 
fascisten door middel v::tn een verdrag en de verplichting tot 
het uitbrengen van rapporten 1.0 versieren, dat het "niet zou 
worden beschouwd als het teruggeven aan Duitsland van haar 
vroegere koloniën, als iets waar het recht op had, (in 1918 had 
Duitsland zijn koloniën verloren), maar als een nieuw plan zou 
worden gezien, gebaseerd op hoge idc::tlen" ... ! 
Dit nu onthulde plan had toen reeds een lange en zeer geheime 
voorgeschiedenis. Het blijkt voor de eerste maal ter sprake te 
zijn gebracht in maart 1936 op een bijeenkomst van een ge
heim sub-comité van de commissie voor buitenlandse zaken in 
het Britse kabinet. In deze zitting werd opgemerkt, dat "een 
starre weigering om de koloniale kwestie te bespreken, onprak
tisch moet worden geacht, als het er om gaat een algemene re
geling met Duitsland te bereiken". Hitier-Duitsland zou toe
gang moeten krijgen tot de grondstoffen in Afrika en als het 
niet anders kon ook maar koloniën in dit werelddeel moeten 
krijgen. De regeling daartoe zou met Frankrijk moeten worden 
uitgewerkt, dat Togoland geheel of gedeeltelijk zou moeten 
afstaan, terwijl ook Kameroen in zijn geheel of ten dele aan 
de Duitse fascisten afgestaan zou moeten worden. 
In maart 1937 kwam het plan in de kabinetscommissie voor 
buitenlandse zaken. Lord Halifax vcrklaarde daar bij de dis
cussie over het plan, dat "hij niet geloofde dat het mogelijk 
was om Duitsland voor onbepaalde tijd buiten Afrika te hou
den zonder dat er oorlog zou komen, of zelfs als er wel een 
oorlog kwam". Onder de varianten van het plan, die ter tafel 
kwamen, was o.a. een voorstel om de Portugese koloniën aan 
Duitsland te geven. 
Chamberlain zelf ontwikkelde het plan verder in januari 1938, 
toen er opnieuw een zitting van de kabinetscommissie voor 
buitenlandse zaken aan werd ~'cwiid. Hij had allerlei ingewik- 89 
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kclde bedenksels uitgebroed voor een te sluiten overeenkomst. 
De hoofdzaak was echter, dat Duitsland geheel Togoland, Ka
meroen en een deel van Noord-Nigeria zou krijgen. Omdat de 
Franse belangen hierdoor geschaad werden, zou Frankrijk dan 
weer een stuk van de Goudkust (thans Ghana) van de Britse 
kolonialisten krijgen en eventueel een eiland in West- Indië! 
Tijdens de bespreking in de commissie werd voorgesteld, dat 
België een deel van de Congo ter beschikking moest stellen en 
Portugal zijn kolonie Angola. Ook werd het mogelijk geacht 
dat eventueel Zuidwest-Afrika en Oostelijk Nieuw-Guinea 
met Samoa, die vroeger Duitse koloniën waren geweest, aan 
Hitier ter beschikking zouden worden gesteld. 
Nadat het plan op 2 maart 1938 in het totale kabinet was be
handeld, moest de gezant in Berlijn, sir Neville Hcnderson, de 
volgende dag reeds met het plan naar de Duitse regering stap
pen. In het gesprek ging Henderson nog een stukje verder; hij 
vond het zonder meer mogelijk om de koloniën volledig aan de 
Duitse fascisten over te dragen, zonder allerlei rapporten en 
raden van bcherende mogendheden als camouflage te laten die
nen. 
Doch Hitier had op dat moment andere plannen. Henderson 
werd koel aangehoord en weggestuurd met de mededeling, dat 
het wel allemaal erg gecompliceerd was opgezet. Op 12 maart 
trokken de Duitse troepen Oostenrijk binnen. 
De koloniale vorm van de concessiepolitiek aan Hitier werd 
toen weer vervangen door het toegeven aan zijn eisen in Euro
pa, wat enkele maanden later tot het schandaal van München 
leidde. 



Boekbesprekingen: 

Wat is polemologie? 

Polemologie is vredeswetenschap en als zodanig een jonge we
tenschap. In het voorwoord van het boekje "Polemologie" van 
de directeur van het Polemologisch Instituut in Noorwegen, 
Johan Galtung >:·), schrijft prof. mr. B. V. A. Röling dat deze 
wetenschap is ontstaan uit de verontrusting over de gang van 
zaken in de wereld. De polemologie als wetenschap wil trach
ten op het punt van oorlog en vrede méér kennis te brengen 
om het oorlogsgevaar terug te dringen. Professor Röling, die 
directeur is van het Polemologisch Instituut in Groningen, 
wijst in zijn voorwoord op de groeiende belangstelling voor de 
jonge wetenschap en spreekt zich uit voor onderwijs daarin op 
de Nederlandse universiteiten. 
Op de vraag, wat onder polemologie verstaan moet worden, 
antwoordt Johan Galtung in zijn boekje, dat dit in de eerste 
plaats een toegepaste wetenschap is en dus geen zogenaamd 
zuivere wetenschap. Dit houdt in, dat de taak van de polemo
logie niet alleen is het doen van uitspraken over hoe de dingen 
zijn, maar ook over wat men moet doen opdat deze worden 
zoals ze behoren te zijn. Op zichzelf - zal men zeggen -
geeft deze uitleg nog maar weinig houvast. Dat is ook zo. Gal
tung geeft dat min of meer zelf toe als hij benadrukt, dat po
lemologie als wetenschap haar weg nog moet vinden. Een eigen 
weg dus om klaarheid te brengen in het vraagstuk van oorlog 
en vrede. Galtung wijst erop, dat politici de polemologen be
schuldigen geen werkelijkheidszin te hebben. Aan de andere 
kant beschuldigen polemologen de politici ervan, dat zij niet 
meer dan amateurs zijn. Wie heeft gelijk? Galtung denkt van 
beiden en hij prijst daarom meer samenwerking aan. 
Het lijkt ons echter toe, dat de polemoloog Galtung met deze 
samenwerking op zichzelf nog niet veel verder komt. Want 
politici denken niet allen hetzelfde. Voor hun inzichten is van 
belang van welk uitgangspunt zij uitgaan bij de behandeling 
van vraagstukken als die van oorlog en vrede. Ons inziens 
geldt dit zelfde voor polemologen. Politici en polemologen 
kunnen bepaalde vraagstukken onderzoeken, zonder tot de 
kern van de zaak te komen. 
Galtung geeft daar zelf het voorbeeld van. In zijn boekje stelt 
hij de vraag, welke maatschappijen het meest oorlogszuchtig 
zijn, de primitiefste, de minder primitieve of de meer ontwik
kelde. In zijn beantwoording van deze vraag komt hij tot de 
conclusie, dat eigenlijk de meest ontwikkelde maatschappij de 
agressiefste is. Waarom? De statistieken wijzen dit volgens Gal
tung uit. 
Het lijkt ons echter, dat met statistieken het vraagstuk oorlog 
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en vrede moeilijk of niet is te benaderen. Op deze manier blijft 
de onderzoeker steeds om de kern van de zaak heendraaien. 
Dat doet ook Johan Galtung, waardoor hij zich verwart in de 
onontknoopbare warwinkel van gedachten wat men onder 
agressief of vredelievend moet verstaan. 
In een concreet geval als het ontstaan van de eerste wereld
oorlog komt hij dan tot de conclusie, dat eigenlijk de arbeiders 
de schuld daaraan dragen, omdat zij van beide kanten tegen 
elkaar ten strijde trokken! De werkelijkheid was echter, dat de 
machthebbers in die tijd, het Duitse imperialisme en andere 
imperialistische staten, elkaar de macht in de wereld be
twistten en de arbeiders misbruikten om voor hun belangen, 
hun klassebelangen, te vechten. 
Het polemologisch onderzoek is volgens Galtung geen onder
zoek in de politieke en sociale verhoudingen van de maatschap
pelijke ontwikkeling. De polemologie wijst dus onderzoek naar 
belangen verhoudingen, klassenverhoudingen, af. 
Op deze grondslag kan polemologie niet anders zijn dan een 
woordenspel, waardoor het vraagstuk van oorlog en vrede geen 
stap verder komt. 
Het positieve element van de polemologie - en dat wordt ook 
door Galtung met nadruk voorgestaan -- is het bevorderen van 
de discussie over het vraagstuk oorlog en vrede. 

G. MAAS 

Brieven van Gorter aan Lenin 

In de loop van zijn werkzaam leven heeft Lenin duizenden 
brieven geschreven aan functionarissen van arbeiderspartijen in 
vele landen en er zeker ook even zo vele van hen ontvangen. 
Voor de eerste wereldoorlog al onderhield hij als vertegenwoor
diger van de Russische sociaaldemocratische partij bij het inter
nationaal bureau van de Tweede Internationale contact met de 
leiders van sociaaldemocratische partijen in West-Europa. Zo 
voerde hij onder meer correspondentie met de toenmalige 
secretaris van de Tweede Internationale, de Belg Kamiel 
Huvsmans. 
Lenin benutte de briefwisseling om de Tweede Internationale 
regelmatig van de situatie in de Russische sociaal-democratie 
op de hoogte te stellen, terwijl hij anderzijds zelf over West
Europa geïnformeerd bleef en de arbeidersklasse in Rusland 
daarover kon voorlichten. 
In die jaren gingen er van tijd tot tijd ook brieven heen en weer 
tussen Lenin en enkele leidende figuren uit de Nederlandse 
SOP, die na haar oprichting in 1909 aangesloten was bij de 
Tweede Internationale. (Nederland was in deze Internationale 
dus vertegenwoordigd door twee partijen, omdat de SOAP, 
waaruit de SDP na de scheuring van 1909 was voortgekomen, 
al vanaf het ontstaan daarvan lid was.) 

') Garmt Stuiveling - Willens en Wetens. Uitgeverij Em. Querido, Am
sterdam, 1967. 



Nu en dan worden er nog in een nalatenschap of tussen oud 
archiefmateriaal bewaard gebleven brieven ontdekt en open
baar gemaakt. 
Zo krijgt een essay van dr Garmt Stuiveling over Herman 
Gorter een bijzonder karakter, omdat - voor zover ons be
kend voor de eerste keer in Nederland - enkele brieven die 
Gorter aan Lenin schreef, daarin zijn opgenomen. 
In het algemeen gcsproken dankt dr Stuiveling zijn bekend
heid aan zijn werkzaamheden als literatuur-historicus en als 
taalkundige en geniet Herman Gorter zijn grote faam in ons 
land nog altijd als dichter van Mei en Pan. 
Dit essay van Stuiveling "Gorters brieven aan Lenin" ::·) han
delt echter over de politieke opvattingen van Gorter als ac
tieve figuur in de revolutionaire socialistische beweging. 
Stuivelings beknopte uiteenzetting (24 blz.) over de politieke 
activiteiten van Gorter beperkt zich vooral tot de eerste we
reldoorlog en de tijd kort na het uitbreken van de Russische 
revolutie. De opgenomen brieven (vier stuks en volgens een 
mededeling van de schrijver hem als fotocopy beschikbaar ge
steld door het Lenin-archicf te Moskou) 1.ijn respectievelijk ge
schreven op 23 december 1917, 7 februari 1918, 22 september 
1918 en 24 oktober 1918. 
Gorter behoorde in de eerste wereldoorlog tot de figuren, die 
in de arbeidersbeweging het internationalisme en de klassen
strijd hoog hielden, toen de rechtse leiders van de sociaaldemo
cratische Tweede Internationale met pak en zak naar de im
perialistische oorlogsdrijvers waren overgelopen en hun "eigen" 
bourgeoisie verdedigden. 
Stuiveling signaleert dit verraad van de sociaal-democratie en 
herinnert eraan, dat Gorter aan Alphons Diepenbroek schreef, 
dat een "betere nieuwe internationale /.al ontstaan". 
Gorter publiceerde een brochure tegen de imperialistische oor
log: "Het Imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-demo
cr·atie", die in vcrschillende talen werd vertaald en onder de 
soldaten aan het front werd verspreid. 
Onder de revolutionair-socialistische figuren bestond echter 
eveneens een grote verscheidenheid aan opvattingen en de 
meesten hadden ook geen klaar en duidelijk doel voor ogen, 
zoals tijdens de conferenties van Zimmerwald en Kienthal was 
gebleken. Niettemin /.ocht bijvoorbeeld Lcnin naar wegen om 
de verbinding met de linkse socialisten te onderhouden en had 
hij geregeld schriftelijk contact over de belangrijkste vraag
stukken van theorie en praktijk. 
Meningsverschillen en tegenstellingen trof men ook aan in de 
SDP, waar vooral Van Ravestcijn elk perspectief aan de arbei
dersklasse onthield en Gorter voortdurend conflicten met hem 
had over diens onjuiste beoordeling van het karakter van het 
imperialisme en de imperialistische oorlog. 
In Gorters brieven aan Lcnin vindt men iets over deze tegen
stellingen terug, evenals over de verschillen in opvatting tussen 
Gorter en Lcnin ten aanzien van vraagstukken als het zelfbe
schikkingsrecht der naties. 
Ook na de Russische revolutie, door de SDP met warmte be- 93 



groet, leidde de gecompliceerde internationale situatie tot te
genstellingen binnen de partij, onder meer over de rol van het 
Duitse imperialisme en de besprekingen van Brest-Litowsk. 
(Trouwens ook Stuiveling geeft hier een beeld van Trotzky's 
optreden bij die besprekingen, dat de werkelijkheid niet dekt.) 
Gorter zag duidelijk de bijzondere omstandigheden, waarin de 
Russische revolutie had plaatsgevonden en was ervan door
drongen, dat in de industrieel ontwikkelde kapitalistische lan
den andere voorwaarden daarvoor golden. 
De dichter vcrbleef tijdens de eerste wereldoorlog lange tijd in 
Zwitserland en de vier in Stuivclings essay gepubliceerde brie
ven zijn vanuit Bern geschreven. 
De brief van 23 december 1917 begint aldus: 

"Waarde kameraad Lenin, 

Ik maak gebruik van de gelegenheid, welke de reis van kame
raad Platten mij biedt, om U nogmaals (ik deed het begin no
vember al telegrafisch) geluk te wensen. U begrijpt, dat ik met 
spanning volg, wat thans bij U geschiedt. W a! U wil en tracht 
te bereiken meen ik wel te zien. Moge het U gelukken". 

Gorter herinnert verder aan een tweede druk van zijn brochure 
over het imperialisme en vraagt of hij in Zwitserland voor 
Lenin wellicht nog iets kan doen. Uit de latere brieven blijkt, 
dat Lenin om deskundigen op het gebied van het bankwezen 
heeft verzocht en dat Gorter daar navraag naar heeft ge
daan. 
In de brief van 24 oktober 1918 schrijft Gorter onder meer: 

"Waarde kameraad Lenin, 

Dank voor Uw brief. Ik vertaal Uw "Staat en revolutie". Om 
dit echter in Holland uit te geven moet men de schriftelijke 
toestemming van de auteur hebben. Wilt U die aan mij zen
den?" ("Ik machtig dr. Gorter, Bussum, Holland enz.") Heeft 
U nog iets, dat bijzonder goed voor West-Europa zou zijn? 
Doe dat dan tegelijk bij Uw brief. B.v. de brochure tegen 
Kautsky?" 

Gorter spreekt de hoop uit spoedig naar Moskou te kunnen 
gaan en dan ook zijn nieuwe brochure "Wereldrevolutie", die 
in Holland werd gedrukt, mee te kunnen nemen. 
In deze brochure, welke opgedragen wordt aan Lcnin, vindt 
men elkaar tegensprekende opvattingen en gedachten; de spo
ren van Gorters latere ontwikkeling naar het linkse radicalis
me, die hem tenslotte tegenover de nieuwe communistische in
ternationale en Lenin zouden plaatsen, zijn er reeds in waar te 
nemen. 
In november 1918 ontstond in ons land de communistische 

94 partij, toen de SDP op haar congres besloot de naam commu-



nistische partij te gaan dragen en zich in het begin van 1919 bij 
de door Lenin opgerichte Communistische Internationale aan
sloot. Toen Gorter echter in 1920 eindelijk in Moskou kwam, 
waren zijn hooggespannen verwachtingen over een snelle revo
lutie in de hoogontwikkelde kapitalistische landen al getem
perd en uitte hij zijn twijfel over de mogelijkheid van de op
bouw van het socialisme in één land. 
Bij Gorter wreekte zich het mechanische element in zijn marx
istische opvattingen en hij hield vast aan doctrinaire standpun
ten, die zo duidelijk in zijn "Open brief aan Lenin" tot uiting 
komen. 
Gorter heeft echter, ook al kwam hij buiten de stroom van de 
arbeidersbeweging te staan aan het einde van zijn leven, steeds 
getracht de arbeidersklasse te dienen met zijn activiteit en met 
zijn dichterschap. De brieven aan Lenin, die Stuiveling heeft 
gepubliceerd, zijn daarvan een getuigenis. 

JOOP MORRIËN 

Macht en maatschappij 

Er verschijnen de laatste jaren regelmatig inleidingen tot de 
politicologie, het onderdeel van de sociologische wetenschap 
dat zich bezighoudt met politieke verschijnselen. Meestal gaat 
de aandacht daarbij in de eerste plaats uit naar alles wat met 
binnenlandse politiek te maken heeft: partijen, partijvorming, 
kiesstelsels, werking van parlement en regering e.d. 
Ook dr Valkenburgh behandelt in zijn boek over de politico
logie::·), dat zoals hij zegt "een bescheiden inleiding tot de we
tenschap der politiek wil zijn", de problemen die hiermee sa
menhangen. Toch is zijn boek anders opgezet. Hij probeert niet 
zozeer beschrijvend als wel analytisch op te treden en daar hij 
de politiek beschouwt als de conflictsfeer bij uitnemendheid, 
waarbij vraagstukken van de macht steeds aan de orde zijn, 
bespreekt hij achtereenvolgens de machtsvorming, de machts
dragers, de machtshantering en de machtsrechtvaardiging. De 
voorbeelden ontleent hij daarbij vaak aan de internationale 
politiek, omdat daar de machtsstrijd het meest onverhuld aan 
de dag treedt. 
Met behulp van vrij abstracte redencringen komt ook deze 
Groningse socioloog evenwel terecht op dezelfde stokpaardjes, 
waarop degenen die de politieke verschijnselen directer behan
delen, al lang rondrijden. Zo komt hij aan het slot van zijn boek 
met de theorie, dat juist omdat in de huidige kapitalistische 
maatschappij (hij spreekt over een "verzorgingsmaatschappij") 
de macht van de overheid zo groot geworden is, "het aantal 
partijen in de moderne verzorgingsstaat zo gering mogelijk 
moet zijn, liefst twee, hoogstens drie partijen". Dr Valkenburgh 

--- - - -- - -- ----- --------- - --

') dr P. Valkenburgh - Inleiding tot de politicologie; problemen van 
maatschappij en macht. Uitg. Agon-Elsevier, Amsterdam-Brussel 1968. 
Prijs f 19,50. 95 
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neemt verder als een vast gegeven aan, dat er een steeds krach
tiger streven zal ontstaan om de Eerste Kamer te veranderen in 
een orgaan, waarin vcrtegenwoordigers van beroepsgroepen of 
bepaalde belangengroepen zitting hebben - ook al betwijfelt 
hij of de democratie daarmee gediend zal zijn. 
In zijn boek schrijft dr Valkenburgh deze ontwikkeling toe aan 
het feit, dat de beleidsproblemen uiterst technisch zijn gewor
den en dat in verband daarmee een bureaucratisering is opge
treden. Juist omdat hij de rol daarbij van de monopolistische 
machtsgroeperingen bij dit proces buiten beschouwing laat, 
spreekt hij slechts van een "bedenkelijke a-democratische ten
dens" of ook wel over "post - (d.w.z. na -) democratische 
trekken", terwijl het in werkelijkheid gaat om een anti-demo
cratische ontwikkeling, die de macht van de monopolies moet 
verster ken. 
Aan de hand van de reactionaire Amerikaanse publicist Burn
ham en een anti-communist als Djilas is het natuurlijk niet 
moeilijk om dan een zelfde gang van zaken in de socialistische 
landen te constateren, w ,1ar de bureaucratie en de managers 
geworden zouden zijn tot een nieuwe klasse. Door dergelijke 
redeneringen voor zoete koek aan te nemen, wordt het inzicht 
in het proces van machtsvorming dat van de monopolies uit
gaat, alleen maar bemoeilijkt. 

S. VAN 0. 
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maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

De opvattingen van de CPN over 
internationale discussie en 

internationale conferenties 

Wij publiceren, ter opfrissing van de herinnering van onze 
lezers, hierbij een overzicht van de stellingname van de CPN 
in de discussic van de internationale communistische beweging 
vanaf 1963 tot 1968. 

Deze discussie begon reeds op de conferentie van 81 partijen 
te Moskou in 1960, waar ernstige tegenstellingen aan het licht 
traden, vooral tussen de Communistische Partij van de Sowjet
Unie, destijds onder leiding van Chroestsjow, en de Commu
nistische Partij van China. 
De principiële achtergrond daarvan werd echter van beide zij
den verduisterd. Zij sloten een compromis op een aantal pun
ten van geschil. 
In de hoofdzaken van algemene aard was de door allen onder
tekende "Verklaring" aanvaardbaar. 
De CPN keurde het optreden van haar delegatie goed, die, bij 
monde van P. de Groot, zich voor het strikte handhaven van de 
internationale eenheid van actie had uitgesproken, doch tevens 
de voortzetting van de discussie had voorgesteld, en wel in het 
openbaar. 
"Bij scherpe keerpunten in de situatie zijn zulke discussies on
vermijdelijk en gezond, als ze op leninistische basis worden ge
voerd en ieder fractiegedoe en infiltratie van de ene partij in de 
andere niet worden toegestaan", zei hij in zijn rede. 97 



Door de Nederlandse delegatie werden toen praktische voor
stellen gedaan tot het organiseren van zulk een openbare dis
cussie in een internationaal orgaan, waarbij voor een zakelijke 
en geduldige behandeling werd gepleit. 

In de loop der daarop volgende jaren verscherpten zich de 
meningsverschillen, hoewel de aard daarvan nog verborgen 
bleef als gevolg van de abstracte en schimmige wijze, waarop 
de polemiek werd gevoerd. 
In de zomer van 1963 werd een aantal documenten daarover 
gepubliceerd, in de vorm van een briefwisseling van de CPSU 
en de CP China. 
Het partijbestuur van de CPN besprak de geschillen en de ge
voerde polemiek op een op 18 juli 1963 gehouden zitting. Paul 
de Groot verklaarde in een rede, die door het partijbestuur werd 
goedgekeurd: 

"De vormen, waarin de discussie tot nu toe is gevoerd, geven 
reden tot ongerustheid, omdat de imperialistische propaganda 
nodeloos de kans krijgt verwarring te zaaien en de aandacht 
af te leiden van de ontbindingsverschijnselen 'in het kapitalisti
sche kamp, die dagelijks toenemen en die de gt o!1dslagen v1n 
het kapitalistische stelsel schokken." 

De CPN verlangde, dat de discussie zo gevoerd zou worden, 
dat ze tot klaarheid leidt en wees de polemiek, die gevoerd 
werd met zijdelingse toespelingen af, omdat dit "een van de 
meest ongewenste methoden is, omdat een niet-ingewijde er 
niets van begrijpen kan en de discussie in feite aan de beoor
deling van de massa onttrokken wordt". 
Over de positie van de CPN in de geschillen in de interna
tionale communistische beweging werd in deze rede gezegd: 

"Wij zijn verantwoordelijk tegenover de werkende bevolking 
van Nederland. Wij kunnen slechts onze taak als partij in 
dienst van die bevolking vervullen, wanneer wij onze politiek 
uitsluitend bepalen uitgaande van de concrete toestanden en 
mogelijkheden in ons eigen land. Dat is onze primaire taak ... 
Wij moeten in onze internationale betrekkingen alleen datgene 
doen wat onze partij dient en alles afwijzen wat schadelijk 
is voor ons werk. Wij geven niemand het recht zich in onze 
partij te mengen, of het de leiders van een socialistisch land 
betreft of niet. Wie dat probeert zal door ons op de vingers 
worden getikt, of hij groot is of klein (in omvang althans).'' 

Het 21 ste congres van de CPN 

In maart 1964 kwamen de vraagstukken van de internationale 
discussie en de internationale conferentie aan de orde op het 
21ste congres van de CPN. 

98 In de discussiegrondslag van het partijbestuur werd verklaard: 



"Hoewel de verscheidenheid in ontwikkeling de noodzaak met 
zich brengt van een vruchtbare en principiële discussie, die de 
nodige tijd vergt, moet de eenheid van actie van de communis
tische partijen ter bctcuj~ling van het imperialisme op de voor
grond staan. Ook bij het tijdelijk voortduren van ideologische 
en tactische verschillen. De vormen van de discussie moeten 
aan deze, alles overheersende eis worden aangepast, zodat zij 
eenheid van actie niet belemmcre,J. Bij de discussic gaat de CPN 
naast vele andere communistische partijen, ervan uit, dat er 
geen partijen kunnen zijn die internationaal, alleen of met zijn 
tweeën, de richtlijnen voor alle communistische partijen kunnen 
aangeven. En evenmin dat er partijen kunnen zijn, die zich op 
een soort "onfeilbaarheid" zouden kunnen beroepen. 
Of dat bij het uitwerken van de marxistisch-leninistische theo
rie partijen met het grootste aantal leden, uit landen met het 
grootste aantal inwoners, de beslissing zouden moeten brengen. 
In de internationale theoretische discussie mogen uitsluitend de 
juistheid van de argumenten en de resultaten van de op grond 
daarvan gevoerde politiek de doorslag geven. 
Een zorgvuldig voorbereide en op het meest geschikte ogen
blik gehouden conferentie va!1 alle partijen zou zich de verster
king van de eenheid van actie van alle communisten op de 
grondslag van de Verklaringen van 1957 en 1960 ten doel moe
ten stellen en tevens het normaliseren van de discussie en de 
meningenstrijd, zodanig dat zij deze versterking bevordert." 

Op het congres werd in de openingsrede van Paul de Groot en 
het verslag van het partijbestuur dat Henk Hoekstra uitbracht, 
ingegaan op de vraagstukken van de internationale commu
nistische beweging. 

De Groot zei: 

"Waar het op aankomt is de samenwerking, de eenheid van 
optreden, ondanks meningsverschillen, de coördinatie van de 
strijd voor de internationale taken. 
De leidende gedachte voor elke internationale arbeidersbewe
ging is voor ons nog steeds die, welke Marx heeft uitgespro
ken bij de oprichting van de Eerste Internationale. Hij zei: 'De 
werkers van alle landen bezitten één element van het succes -
hun getal. Maar aantallen leggen slechts gewicht in de schaal 
als zij verenigd zijn door combinatie en geleid worden door 
kennis. De ervaring van het verleden heeft getoond hoe het 
veronachtzamen van die broederlijke band die tussen de wer
kers van verschillende landen en naties behoorde te bestaan en 
die hen aanspoort om vastbesloten naast elkaar te staan in al 
hun acties voor de vrijheid, gestraft wordt met een gemeen
schappelijke mislukking van hun onsamenhangend pogen'. 
Wij houden ook vast aan wat Lcnin zei bij de oprichting van 
de Communistische Internationale, waarvan de huidige com
munistische partijen de wereldwijde voortzetters zijn. 
Lenin, in die dagen van 1920, herinnerde eraan hoe de Tweede 
Internationale ten gronde was gegaan, o.a. omdat zij tot de 99 



ontwikkelde landen van Europa beperkt bleef. Hij zeide: 
'Op dit congres vindt de aaneensluiting plaats van de vooruit
strevende werkers van de meest-ontwikkelde kapitalistische 
landen met de revolutionaire massa's uit die landen waar geen 
of bijna geen arbeidersklasse bestaat, - uit de koloniale landen 
van het Oosten.' 'Het is onze plicht', zei Lenin, 'die aaneen
sluiting te versterken.' 
Samenwerking gericht op één doelstelling, dat was Marx. 
Aaneensluiting met de revolutionaire massa's uit het Oosten, 
dat was Lenin. 
Beide vormen de onmisbare grondslag van het marxisme~ 
leninisme in de georganiseerde communistische beweging. 
Wie die grondslag aantast, hij kan karrevrachtcn citaten aan
voeren, maar verliest het recht zich marxist-leninist te noemen, 
hij handelt tegen de geest van het marxisme-leninisme 111 een 
tijd waarin het lot van de mensheid hiervan afhangt." 

Over de internationale discussie werd voorts gezegd, dat deze 
weliswaar enige schade heeft aangericht, doch ook positieve 
kanten heeft, n.l. een verlevendiging van het communistische 
denken. 
Henk Hoekstra sprak in de congresrede over het standpunt van 
de CPN over de wijze van voorbereiding van een internationale 
conferentie van communistische partijen. Hij zei hierover: 

"Naar onze mening zal aan de goede en zorgvuldige voorbe
reiding van zo'n internationale conferentie door alle communis
tische partijen moeten worden deelgenomen. Ook door de Com
munistische Partij van Nederland. Wij kunnen nu eenmaal 
geen verantwoordelijkheid nemen voor iets wat buiten ons om 
wordt voorbereid. Wij wijzen ook af, dat alle partijen uit de 
kapitalistische landen op één hoop worden gegooid en worden 
vertegenwoordigd door een of twee partijen. Dat is onmoge
lijk omdat elke partij, ook in de kapitalistische landen, de strijd 
moet voeren onder eigen bijzondere omstandigheden, waarover 
een andere partij moeilijk kan oordelen. Daarom zou het de 
beste vorm van voorbereidino- zijn, als er een redactiecommis
sie ter voorbereiding van een document - een document dat 
beoordeeld moet worden door de internationale conferentie -
zou worden gevormd, waarin de beste krachten die de com
munistische wereldbeweging bezit zijn opgenomen, ongeacht of 
deze deel uitmaken van een grote of kleine partij. Zo'n redac
tiecommissie zou een consultatie met alle partijen moeten door
voeren, zodat alle partijen aan het document hun deel kunnen 
bijdragen. Op de conferentie zelf zal elke partij absoluut ge
lijkwaardig moeten zijn en als zodanig behandeld moeten wor
den. Er zal noch bevadering, noch inmenging mogen plaats 
vinden, - dat is in het belang van het slagen van de interna
tionale conferentie.'' 

Het 21ste congres van de CPN legde zijn mening over de voor
bereiding van een internationale conferentie van communisti-

1 00 sche partijen neer in een resolutie. Daarin werd gezegd: 



"Het congres stelt zich van deze conferentie voor, dat zij zal 
leiden tot: 
ten eerste - het versterken van de eenheid van actie; 
ten tweede - het normaliseren van de discussie, opdat ZIJ zo 
gevoerd zal worden dat ze deze versterking bevordert. 
Het congres acht het noodzakelijk, dat deze conferentie van 
alle communistische partijen goed en zorgvuldig wordt voor
bereid. 
Daartoe doet het congres het voorstel een internationale redac
tiecommissie te vormen ter voorbereiding van een ontwerp
verklaring. Deze redactiecommissie moet uit een aantal be
kwame krachten zijn samengesteld, ongeacht tot welke partij 
zij behoren. Zij zal een consultatie met alle partijen moeten 
doorvoeren, zodat elke partij haar deel kan bijdragen tot het 
eind-program. 
Het congres van de CPN is van mening, dat de internationale 
conferentie, na zulk een zorgvuldige voorbereiding het beste 
gehouden zou kunnen worden in b.v. Boekarest of Warschau. 
Voor het slagen van de conferentie is het vereist, dat de gelijk
waardigheid van alle partijen, zonder enige bevoogding of in
menging strikt in acht wordt genomen. Het congres spreekt 
als zijn vaste overtuiging uit, dat de internationale conferentie 
zalleiden tot een versterking van de internationale communisti
sche beweging en verdere successen in de strijd tegen het im
perialisme voor vrede en socialisme." 

Brief aan de CPSU 

Op 31 oktober 1964, nadat het Centraal Comité van de CPSU 
Chroestsjow had afgezet als eerste secretaris, onderstreepte het 
partijbestuur opnieuw dit standpunt. In een communiqué werd 
meegedeeld, "dat onze partij onveranderd zal vasthouden aan 
de besluiten van het 21ste congres van de CPN. Deze besluiten 
houden o.a. in, de onwrikbare solidariteit met de Sowjet-Unie 
en het gehele socialistische kamp in de strijd voor ontspan
ning, ontwapening en wereldvrede; tezelfder tijd zal de CPN 
haar autonomie onder alle omstandigheden volledig handhaven; 
zij is voorstander van een internationale conferentie om de een
heid van actie van alle communistische partijen te versterken, 
ook als de principiële meningsverschillen met de Chinese com
'llunistische partij nog niet zijn overwonnen". 
Op 7 december 1964 richtte het dagelijks bestuur van de CPN 
zich met een brief tot het centraal comité van de CPSU. Er 
was toen het voorstel gedaan om een internationale conferentie 
te laten voorbereiden door een redactiecommissie, die in de 
lente van 1965 zou moeten bijeenkomen. Deze redactiecom
missie zou volgens dit plan bestaan uit een beperkt aantal par
tijen - dezelfde die in 1960 op willekeurige wijze na afloop 
van een congres van de Roemeense Arbeiderspartij waren a::m
gewezen om de Moskouse conferentie van 1960 voor te berei
den. De voornaamste communistische partijen uit de socialis-
tische en kapitalistische landen van Azië, alsmede de Roemeen- 101 



se Arbeiderspartij hadden geweigerd aan de bijeenkomst var. 
een dergelijke redactiecommissie deel te nemen. 
Het dagelijks bestuur van de CPN verklaarde in zijn brief, die 
indertijd niet werd gepubliceerd, het volgende: 

"Onze partij heeft op haar 21 ste congres in maart 1964 de op
vatting verworpen, dat de redactiecommissie die na afloop van 
een Roemeens partijcongres is gevormd, een centrum zou kun
nen zijn voor de voorbereiding van een nieuwe internationale 
conferentie en heeft een nieuw voorstel hierover gedaan. 
In een onvolledige samenstelling is, volgens onze mening, deze 
redactiecommissie hiertoe nog minder geschikt en haar bijeen
roeping kan door onze ideologische tegenstanders als een begin 
van een formele scheuring in de internationale communistische 
beweging worden uitgelegd. 
Het is de mening van ons dagelijks bestuur, dat in het bijzon
der de morele autoriteit van de CPSU in de internationale com
munistische beweging zal worden geschaad door het bijeen
roepen van een onvolledige commissie. 
Wij achten in de toestand, waarin zich de internationale com
munistische beweging thans bevindt, integendeel een verster
king van de morele autoriteit van de CPSU dringend nood
zakelijk. 
Wij zouden U daarom willen voorstellen een eind te maken 
aan de strijd over redactiecommissies, waardoor bovendien de 
internationale conferentie voor lange tijd zal worden uitgesteld. 
Wij stellen U voor alléén, als CPSU, een internationale confe
rentie bijeen te roepen met een agenda die beperkt wordt tot de 
meest actuele problemen en zonder dat aan de deelname door 
alle partijen voorafgaande voorwaarden worden gesteld. De 
agenda zou kunnen zijn: de internationale toestand, in het bij
zonder in verband met de ontwikkeling van het Duitse en Ja
panse imperialisme. En als tweede punt: een verslag aan alle 
communistische partijen van de wereld over de activiteit van 
de CPSU in de laatste jaren. 
Wij geloven, dat zulk een internationale conferentie op korte 
termijn kan plaats vinden. 
De referaten, die namens de CPSU zouden worden gehouden, 
zouden als documenten in alle communistische partijen na af
loop van de conferentie bediscussieerd kunnen worden." 

Het dagelijks bestuur van de CPN sprak de hoop uit, dat dit 
voorstel overwogen zou worden. 

De "consultatieve conferentie" van maart 1965 

Op 1 maart 1965 kwam echter de willekeurig samengestelde 
en onvolledige "redactiecommissie" te Moskou bijeen. De 19 
partijen die er aan deelnamen, vormden deze bijeenkomst om 
tot een "consultatieve conferentie" die opriep tot het houden 
van een internationale conferentie van communistische en 
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Het partijbestuur van de CPN besprak op een uitgebreide zit
ting op 15 en 16 mei 1965 de houding van de partij inzake deze 
bijeenkomst. In de resolutie, die werd aangenomen, wordt ver
klaard: 

"Het voornemen om de "redactiecommissie" van 1960 tot het 
centrum van voorbereiding van een nieuwe internationale con
ferentie te gebruiken is door de CPN reeds op haar 21ste con
gres in 1964 verworpen. 
Toen in november 1964 door het Centraal Comité van de 
CPSU om de mening van de CPN gevraagd werd inzake het 
bijeenroepen van deze "redactiecommissie" op 1 maart j.l. heeft 
het dagelijks bestuur in een antwoord van 7 december 1964 in 
overeenstemming met onze congresbesluiten dit voornemen met 
klem ontraden. 
Dit te meer waar reeds gebleken was dat niet alleen de commu
nistische partijen uit China, Indonesië, Korea, Japan en Viet
nam, doch ook de arbeiderspartijen uit Roemenië en Albanië 
geweigerd hadden er aan deel te nemen. 
Door de op 1 maart j.l. te Moskou vergaderde 19 partijen is hun 
bijeenkomst in een "consultatieve conferentie" omgezet. Doch 
hun optreden ging verder dan onderlinge consultatie doordat 
alle andere communistische partijen opgeroepen worden zich 
bij het door hen aangenomen communiqué aan te sluiten. 
Het partijbestuur van de CPN wijst dit af: 

a. omdat in bet communiqué een beoordeling van de interna
tionale toestand wordt gegeven waarbij de agressiviteit van 
het Duitse imper;::dis:~1e in de Bondsrepubliek, het streven 
naar atoombewapening van het Duitse imperialisme, de ver
dere afbraak van de parlementaire democratie door het gaul
lisme in Frankrijk en de voortzetting van de Franse atoom
bewapening niet zijn genoemd; 

b. omdat een door een aantal partijen opgesteld politiek plat
form aan alle andere partijen ter goedkeuring wordt voor
gelegd, hetgeen in feite de voortzetting is van de oude 
methoden die, in de periode van de Kominform en later, 
zeer schadelijke gevolgen hebben gehad en in de toekomst 
een verbetering van de betrekkingen in de internationale 
communistische beweging bemoeilijken. 

c. Het partijbestuur stelt vast, dat na de afzetting van 
Chroestsjow als le secretaris, door de CPSU stappen zijn 
gedaan tot verbeteringen op het gebied van de politiek en de 
ideologie, inzake de landbouw, de opvatting over kunst, de 
beoordeling van de Stalin-periode en de betrekkingen tus
sen de Sowjet-Unie en China op staatsgebied. 

Alleen reeds uit de aard en de motivering van deze stappen 
blijkt dat Chroestsjow zich aan revisionistische praktijken heeft 
schuldig gemaakt en dat de kritiek die daarop door andere 103 



communistische partijen jarenlang werd geoefend, volkomen ge
rechtvaardigd en noodzakelijk was. 
Aan de andere kant worden door de Chinese Communistische 
Partij een aantal van haar vroegere stellingen en opvattingen, 
als bijvoorbeeld over de sociaal-democratie, niet langer her
haald. 
Het partijbestuur spreekt de overtuiging uit dat een nieuwe 
start van de internationale communistische beweging noodzake
lijk en mogelijk is. 
Daartoe is echter de uitwerking van organisatorische regelen 
voor een internationale conferentie niet het belangrijkst. Het 
belangrijkst is het onverzoenlijk voeren van de principiële strijd 
tegen het revisionisme en dogmatisme, waartoe in de verkla
ringen van 1957 en 1960 overeengekomen was, in alle commu
nistische en arbeiderspartijen. 
Het bereiken van een nieuwe eenheid en een gemeenschappe
lijke marxistisch-leninistische algemene lijn hangt thans in 
eerste instantie af van de onvoorwaardelijke veroordeling en 
stopzetting van de revisionistische praktijken die Chroestsjow 
in de internationale discussie en in de betrekkingen tussen de 
communisten in de wereld heeft ingevoerd, van de strijd tegen 
de vervlakking van het politieke bewustzijn en de ondermijning 
van de strijdbaarheid, tegen de ondermijning van het demo
cratisch centralisme, tegen de proclamatie van proletarisch in
ternationalisme in woorden en de nationale beperktheid in de 
praktijk. 
Het partijbestuur is van mening, dat ook tegen de dogmati
sche opvattingen van de Communistische Partij van China de 
discussie moet worden voortgezet, maar dat de likwidatie van 
de revisionistische praktijken van Chroestsjow de voorwaarde 
is om dit op vruchtbare wijze te doen. 
Het partijbestuur besluit vriendschappelijke betrekkingen met 
alle communistische partijen in de wereld te willen onderhou
den en met hen gesprekken en beraadslagingen te voeren, en 
daarbij bovenstaand standpunt te zullen verdedigen." 

Conferentie van Brussel 

In dezelfde Zittmg van het partijbestuur van de CPN werd 
het voornemen besproken om een conferentie van communis
tische partijen uit de kapitalistische landen van Europa te be
leggen. Het partijbestuur verklaarde zich bereid hieraan deel 
te nemen en deed een voorstel voor een agenda. 
De resolutie, die hierover werd aangenomen, luidde als volgt: 

"Het partijbestuur, kennis genomen hebbende van het voor
nemen om een conferentie van 17 communistische partijen uit 
de kapitalistische landen van Europa te houden, verklaart zich 
bereid hieraan deel te nemen en stelt voor de agenda uit de vol
gende punten samen te stellen: 
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de veiligheid en de vrede en voor de strijd voor democratie. 
Daartoe behoort in het bijzonder de strijd tegen de spreiding 
van atoomwapens in Europa door middel van de MLF, het 
Britse ANF-plan, de gaullistische atoommacht in Frankrijk 
en de plannen voor een zgn. Europese atoommacht die de 
weg naar atoombewapening van de Duitse Bondsrepubliek 
zou openen. 

2. De plannen tot vorming van een "Europese Politieke Unie" 
van de zes EEG-landen en in verband daarmee de plannen 
tot integratie van de buitenlandse, monetaire en militaire 
politiek. 

3. De coördinatie van de activiteit onder de massa in de kapi
talistische landen van Europa in verband met bovenstaande 
vraagstukken, de strijd tegen het Westduitse revanchisme, 
Franse gaullisme en het Spaanse en Portugese fascisme, tegen 
de ondersteuning van deze bewegingen door reactionaire 
kringen in de USA en elders. 

4. De solidariteit met de strijd in de Duitse Bondsrepubliek 
voor het wettige bestaansrecht van de marxistisch-leninis
tische partij. De solidariteit in de strijd voor de opheffing 
van alle beperkingen van de parlementaire democratie in al
le kapitalistische landen van Europa. 

5. Wederzijdse informatie over de door de deelnemende par
tijen gevoerde en verder te voeren massa-acties tegen de 
interventic van de USA in Vietnam en uitwisseling van de 
ervaringen daarvan. 

Het partijbestuur van de CPN is tegen het nemen van bindende 
besluiten op ideologisch gebied, of het aannemen van gemeen
schappelijke oproepen door de conferentie, daar die niet tot de 
competentie van een regionale conferentie behoren. Het spreekt 
tevens de wens uit dat een stenografisch verslag van de confe
rentie zal worden gepubliceerd." 
De conferentie van de 17 communistische partijen uit de kapi
talistische landen van Europa werd van 1 tot 3 juni 1965 in 
Brussel gehouden. Aan het einde van deze bijeenkomst werden 
een perscommuniqué en een oproep over de toestand in Viet
nam uitgegeven. 
Het dagelijks bestuur van de CPN publiceerde over deze con
ferentie op 8 juni 1965 een verklaring, waarin werd gezegd: 

"Onlangs had een conferentie plaats, waaraan vertegenwoor
digers deelnamen van communistische partijen uit kapitalisti
sche landen van Europa ... Over het verloop van de confe
rentie werd een perscommuniqué aangenomen. De delegatic 
van de CPN distancieerde zich hiervan met de volgende ver
klaring, die in het communiqué werd opgenomen: 
'De delegatie van de Communistische Partij van Nederland, 
die deelnam aan de debatten op de conferentie, besloot op 105 



grond van de resoluties van het partijbestuur van de CPN in
zake de agenda en het karakter van de conferentie geen docu
menten of publicaties namens de conferentie te ondertekenen.' 
Vertegenwoordigers van 18 der aanwezige partijen gaven een 
oproep uit over de toestand in Vietnam. 
De delegatie van de CPN op de conferentie achtte het echter 
onjuist om een bindende verklaring over de strijd in Vietnam 
en de interpretatie daarvan door een regionale conferentie te 
ondertekenen, omdat zij in overeenstemming met het standpunt 
van het partijbestuur van mening was, dat de toestand en de 
strijd in Vietnam een aangelegenheid is die alle communistische 
partijen in de wereld aangaat. 
De CPN is volkomen solidair met de strijd van het Nationale 
Bevrijdingsfront van Zuid-Vietnam en eist de terugtrekking 
van de Amerikaanse interventietroepen uit dit land. Zij eist 
eveneens stopzetting van de agressieve acties van de Verenigde 
Staten tegen Noord-Vietnam. 
De CPN zal haar krachten nog meer inspannen om hiervoor 
massa-acties te organiseren op een zo breed mogelijke basis en 
zich daarbij vooral tot de socialisten in ons land richten." 

Brieven aan congressen 

In de loop van 1966 bleken congressen van communistische 
partijen herhaaldelijk gebruikt te worden om oproepen tot 
internationale conferenties te lanceren en besprekingen te be
leggen. De aanwezigheid van buitenlandse delegaties werd te
vens uitgelegd als een goedkeuring en ondersteuning van de 
politiek van de betreffende partij. In verband hiermee besloot 
de CPN geen delegaties meer naar congressen van andere par
tijen te zenden.Ook zond zij geen vertegenwoordiging naar de 
feestelijkheden ter gelegenheid van de SOste verjaardag van de 
Russische Oktoberrevolutie; zij belegde in Nederland een reeks 
bijeenkomsten ter herdenking van deze gebeurtenis. Het stand
punt van de CPN werd in een reeks brieven ter gelegenheid 
van congressen uiteengezet. Zo werd in een brief aan het con
gres van de Bulgaarse communistische partij (november 1966) 
verklaard: 

"De CPN besloot Uw congres niet bij te wonen omdat, naar 
onze ervaring, dergelijke gelegenheden, waar vertegenwoor
digers van zusterpartijen aanwezig zijn, regelmatig leiden tot 
bespreking van vraagstukken waartoe dergelijke bijeenkomsten 
in het geheel niet bevoegd zijn en die in feite een inmenging 
betekenen in de politiek van andere partijen." 

Aan het congres van de Belgisene communistische partij (de
cember 1966) werd geschreven: 

"Wij hebben de ervaring opgedaan, dat de deelname van ver
tegenwoordigers van zusterpartijen aan nationale congressen 
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die gericht zijn op het bemoeilijken van herstel van de inter
nationale eenheid in de communistische beweging en waartoe 
gastdelegaties bovendien geen enkele bevoegdheid hebben." 

De conferentie van Karlovy Vary 

In april 1967 werd in Karlovy Vary een bijeenkomst gehouden 
van een aantal communistische partijen uit Europa. Het partij
bestuur van de CPN had op 20 maart 1967, na een bespreking 
van deze aangelegenheid in de partijafdelingen, besloten niet 
aan deze bijeenkomst te zullen deelnemen. 
In een brief aan de Franse communistische partij van 20 maart 
1967 werden de redenen daartoe aangevoerd. 

Het partijbestuur van de CPN schreef in deze brief: 
"De wijze waarop de conferentie op touw wordt gezet is in 
strijd met de elementairste begrippen van partijdemocratie en 
normale betrekkingen tussen partiien van de arbeidersklasse. 
Als men de vraag stelt door wie deze conferentie op touw wordt 
gezet, dan vindt men in Uw brief van 12 oktober 1966 slechts 
de mededeling dat tijdens een bijeenkomst in Wenen in 1966 
'kameraden, die de verschillende partijen vertegeuwoordigen, 
de Franse communistische partij gevraagd hebben het initiatief 
te nemen tot het voorbereiden van een algemene Europese con
ferentie'. U zegt, dat U dit als een 'mandaat' beschouwt en dat 
ook de Poolse Arbeiderspartij 'met een soortgelijke missie is 
belast'. 
Genoemde bijeenkomst in Wenen was echter door de Oosten
rijkse CP belegd 'ter bestudering van het monopolie-kapita
lisme' en had geen enkele bevoegdheid 'mandaten' te verlenen 
voor het samenroepen van algemene conferenties. Op grond 
van dit zonderlinge 'mandaat' is nu door U een 'redactiecom
missie' bijeengeroepen, van welke bijeenroeping onze partij geen 
kennis droeg, en deze heeft een 'document' gemaakt en de datum 
en plaats van de conferentie eigenmachtig vastgelegd. 
U zegt in Uw brief dat de grote meerderheid der partijen haar 
mening ten gunste van de conferentie bekend heeft gemaakt en 
wenst dat deze binnenkort gehouden wordt. 
Wij zijn van mening dat het ontoelaatbaar is 'meerderheden' 
tegenover 'minderheden' te stellen bij de huidige toestand van 
de communistische of arbeiderspartijen. Tussen hen zijn zeer 
grote verschillen en tegenstellingen wat hun activiteit onder de 
massa, hun principiële grondslagen en hun klassesamenstelling 
betreft. Er hebben bovendien in verschillende van deze par
tijen in kapitalistische landen afsplitsingen en scheuringen 
plaats gehad, terwijl binnen een aantal partijen stromingen be
staan die in internationale vraagstukken verschillende stand
punten innemen. Meerderheden en minderheden kunnen volgens 
normale, in de arbeidersbeweging geldende begrippen, slechts in 
het raam van een organisatie bestaan ... 
De vorming van een irreële 'meerderheid' en het opstellen van 
een 'meerderheidsdocument' kan geen ander gevolg hebben dan 107 
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nog grotere splitsing en desoriëntering in de communistische 
beweging dan in de afgelopen tien jaar reeds is ontstaan." 

De bijeenkomst was voorgesteld als een bijeenkomst over het 
probleem van de Europese veili!!heid. De strijd voor de Euro
pese veiligheid is echter geen zaak die tot Europeanen en Euro
pese partijen beperkt kan worden. In de brief wordt daarom 
verklaard: 

"Het partijbestuur van de CPN is van mening dat zonder ge
meenschappelijke strijd met de volkeren en de communistische 
partijen, vooral van Azië, geen veiligheid, noch in Europa, noch 
in de wereld te verwezenlijken is. De door U geplande confe
rentie zal echter deze gemeenschappelijke strijd nieuwe hinder
nissen in de weg leggen." 

Verder werd in de brief gezegd: 

"Wij hadden gehoopt dat alle communistische partijen de lessen 
zouden hebben getrokken uit de vernederende mislukkingen 
die zulke pogingen in de afgelopen jaren hebben gekend. Wij 
herinneren aan de conferentie van maart 1965 in Moskou, die 
uiteindelijk tot een 'consultatiebijeenkomst' moest worden om
gedoopt, als ook het misbruik van de aanwezigheid van buiten
landse gasten op communistische congressen om eenzijdige op
roepen tot internationale conferenties te lanceren. 
Het gevolg is geweest dat in de internationale communistische 
rijen de verwarring steeds groter wordt en een voortdurend toe
nemen van ideologisch verval, organisatorische stagnatie en het 
voortwoekeren van revisionistische ondermijning van de strijd
baarheid te bemerken zijn ... Wij zijn van mening dat, om on
der de op dit ogenblik nog bestaande omstandigheden tot ver
betering in de relaties tussen marxistisch-leninistische partijen 
te komen, slechts de weg van bilaterale contacten mogelijk is, 
bij verbreding van een openbare, grondige principiële discussie 
en overeenkomsten voor gezamenlijke acties tussen autonome 
partijen." 

Na de bijeenkomst in Karlovv Vary verscheen in De Waarheid 
van 28 april 1967 een hoofdartikel, waarin werd gezegd: 

"De conferentie, die te Karlovy Vary gehouden is, brengt geen 
verandering in de houding van de CPN ten aanzien van de 
partijen, die er aan hebben deelgenomen of die er niet aan 
deelnamen. Het niet-deelnemen aan de conferentie kan niet als 
verbreking van de solidariteit met de communistische beweging 
in de wereld opgevat worden. De CPN is steeds bereid samen 
te werken met alle partijen voor concrete gemeenschappelijke 
doelstellingen, met inachtneming, in de praktijk, van de auto
nomie der partijen en van de niet-inmenging in andere par
tijen." 



Het 22ste Congres van de CPN 

In december 1967 besprak het 22ste congres van de CPN het 
standpunt van de partij inzake de internationale discussie in de 
communistische beweging. 
In de discussiegrondslag voor dit congres werd gesteld: 

"Voor de strijd tegen het imperialisme blijft het van het groot
ste belang, dat er opgetreden wordt tegen de ontaardingsver
schijnselen binnen de internationale communistische beweging 
en voor een her~tel van de eenheid op grondslag van de auto
nomie der partijen als een van de eerste beginselen van het 
leninisme. De betekenis van de leninistische politiek van auto
nomie van de partij, zoals deze werd vastgelegd in de besluiten 
van het 21ste congres, is ook ten aanzien van de ontwikkeling 
binnen de internationale communistische beweging duidelijk 
gebleken. Op grondslag van deze besluiten heeft onze partij, 
uitgaande van eigen kennis en ervaring, deelgenomen aan de 
internationale discussie. Terzelfdertijd wees zij elke poging tot 
inmenging van andere partijen af en weigerde zij elke mede
werking aan bijeenkomsten en festiviteiten, die ten doel heb
ben de noodzakelijke strijd tegen het revisionisme en dogmatis
me te verstikken, kritiek en zelfkritiek te onderdrukken en een 
boycot tegen communistische partijen te organiseren die niet 
voor revisionistische heerschappij willen bukken. 
De CPN is voor samenwerking met alle communistische en ar
beiderspartijen in de wereld op voorwaarde dat zij, niet met 
frases maar in de praktijk, de autonomie van onze partij respec
teren ... 
De CPN verdedigt de opvatting, dat een herstel van de geest 
en de praktijk van het marxisme-leninisme noodzakelijk is, 
maar deze kan niet anders bereikt worden dan langs de weg 
van de evolutie binnen de communistische partijen, die uit de 
Communistische Internationale en uit de verzetsbeweging tegen 
het Duitse en Japanse fascisme tijdens de oorlog zijn voortge
komen. 
De stuwkracht tot deze evolutie is de massa-actie tegen het im
perialisme en de samenwerking tussen alle partijen die op die 
weg ook maar enkele stappen vooruit doen. Hierbij moet de 
autonomie van elke partij heilig zijn, zoals Lenin heeft ge
leerd. 

Onze partij neemt deel aan de discussie over de internationale 
problemen van de communistische beweging, waarbij zij streeft 
naar eenheid van actie van allen tegen het imperialisme op 
grond van volstrekte en daadwerkelijke gelijkgerechtigdheid 
van alle deelnemende partijen en volledige publicatie van de 
door elke partij verdedigde standpunten." 

In de congresrede van Henk Hoekstra werd dit standpunt na
der uiteengezet: 
"Het vraagstuk van de strijd tegen revisionisme en dogmatis- 109 



me is een zaak van elke partij afzonderlijk. De manier waarop 
dit moet gebeuren, moet door elke partij zelf worden vastge
steld. Dit kan niet gebeuren door middel van een internatio
nale conferentie. 
Integendeel. Deze zou onder de huidige omstandigheden tot 
geen enkele oplossing van vraagstukken leiden, maar slechts 
de toestand verscherpen en kunnen leiden tot scheuring en 
fractievorming. 
Onze partij treedt op voor een openbare, wetenschappelijke 
discussie over de vraagstukken, waarvoor de internationale 
communistische beweging staat. 
Wij hebben naar ons vermogen in de laatste jaren deelgenomen 
aan de discussie. 
Onze partij is van mening, dat het dringend noodzakelijk is de 
solidariteit op te voeren met de volken en partijen, die door het 
imperialisme worden bedreigd. 

De huidige ontwikkeling in de wereld toont aan, dat de inter
nationale communistische beweging bij het zoeken naar oplos
singen voor haar vraagstukken kan en moet steunen op de 
inzichten, de strijdwil en de initiatieven van de strijdende 
massa's tegen het imperialisme." 

Conferenties in Boedapest 

De feestelijkheden ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van 
de Oktoberrevolutie in 1967 waren door een aantal daarbij 
vertegenwoordigde communistische partijen weer eens benut 
om een oproep te doen voor het beleggen van een internationale 
conferentie. Deze oproep verscheen in een communiqué, dat op 
25 november 1967 werd gepubliceerd. 
De Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij organiseerde na
mens de betreffende achttien partijen een "consultatieve con
ferentie", die eind februari - begin maart 1968 te Boedapest 
plaats had. Het partijbestuur van de CPN besloot op zijn zit
ting van 13 januari 1968 niet op de uitnodiging, die in een brief 
van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij was gedaan, 
in te gaan en zond een brief die de volgende inhoud had: 
"Het partijbestuur van de CPN besprak Uw brief van 15 de
cember 1967, waarin een delegatie van onze partij wordt uit
genodigd om deel te nemen aan een consultatieve bijeenkomst. 
Wij willen naar aanleiding van Uw brief de volgende opmer
kingen maken: 

1. In de aanhef van Uw brief wordt gesproken over een consul
tatieve bijeenkomst "om onze meningen over de bijeenroe
ping van een brede internationale beraadslaging van de 
communistische en arbeiderspartijen uit te wisselen." Even 
verder wordt daar echter aan toegevoegd dat de gedele-
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schappelijk standpunt en een concreet plan ter voorberei
ding van de (internationale) beraadslaging moeten uitwer
ken". Hieruit blijkt dat de benaming van consultatieve bij
eenkomst dubbelzinnig is en dat het blijkbaar niet gaat om 
een uitwisseling van meningen maar wel om het nemen van 
bindende besluiten. 

2. In Uw brief staat: "De op de consultatieve bijeenkomst de
mocratisch en collectief vastgestelde stellingname zouden 
wij ter bevestiging aan het centraal comité van de eigen par
tij kunnen voorleggen". Dit toont opnieuw aan dat het hier 
niet om een consultatie gaat maar wel om te komen tot een 
internationale stellingname van vertegenwoordigers van een 
aantal partijen achter de rug van die partijen om. De "eigen" 
partijbesturen zouden slechts a c h t e r a f de reeds genomen 
besluiten kunnen bespreken en zonodig verwerpen. Deze op
zet is naar onze mening in strijd met de in de Communisti
sche Partij onontbeerlijke normen van leninistische democra
tie en autonomie. 
Gewichtige vraagstukken die niet slechts van organisato
rische aard zijn maar vooral principiële betekenis hebben, 
dienen, zowel wat hun inhoud als de formulering betreft, 
v a n t e v o ren in de "eigen" partijen en partijbesturen te 
worden behandeld. 
Naar onze mening wordt door Uw centraal comité de om
gekeerde, onjuiste, weg ingeslagen, doordat wordt bepleit dat 
eerst door afgevaardigden zonder mandaat daartoe in een 
bijeenkomst van een aantal partijen "een gemeenschappelijk 
standpunt", "een concreet plan" worden uitgewerkt en "col
lectieve besluiten" worden genomen. Daarna kunnen de par
tijen dan hierop ja of nee zeggen. Bij verwerping van de ge
nomen besluiten wordt aldus de houding van vertegenwoor
digers openlijk afgekeurd. 
Het is zonder meer duidelijk dat daardoor nieuwe conflic
ten worden geschapen, niet alleen inzake de verhoudingen 
tussen de partijen, maar tevens binnen de aan de bijeen
komst deelnemende partijen zelf en hun leidingen. 

3. De mededeling dat voor de consultatieve bijeenkomst alle 
vertegenwoordigers van de communistische en arbeiders
partijen die hebben deelgenomen aan de Moskouse interna
tionale beraadslaging in het jaar 1960 worden uitgenodigd 
is eveneens dubbelzinnig en niet realistisch. 
Er bestaat onder de huidige omstandigheden geen vooruit
zicht dat alle partijen die aan de conferentie van 1960 te 
Moskou hebben deelgenomen de uitnodiging tot de consul
tatieve bijeenkomst zullen aanvaarden. 

4. In Uw schrijven wordt de hoop uitgesproken dat wij door 
deelname "het succes van de consultatieve bijeenkomst en 
daardoor de organisering van de internationale conferentie 
van de communistische en arbeiderspartijen zullen waarbor-
gen". Hieruit blijkt dat de consultatieve bijeenkomst direct 111 



wordt verbonden met het organiseren van een internatio
nale conferentie. Bij voorbaat wordt daardoor reeds de uit
slag van de consultatie vastgelegd. 
De CPN heeft in deze vraagstukken haar houding duidelijk 
op het 22ste Congres (22-23-24 december 1967) bepaald. 
Dit geschiedde door de eenstemmige goedkeuring van de 
"discussiegrondslag" en het referaat namens het partijbestuur 
waarin een internationale conferentie wordt verworpen 
"welke onder de huidige omstandigheden tot geen enkele 
oplossing van de vraagstukken zou leiden, maar de toe
stand slechts zou verscherpen en kunnen leiden tot scheu
ring en fractievorming". 
Het voorstel van Uw centraal-comité bewijst helaas, hoezeer 
dit in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
Om deze redenen heeft het partijbestuur van de CPN, uit
gaande van de besluiten van ons 22ste partijcongres, beslo
ten niet in te gaan op de uitnodiging voor de in uw brief 
aan de orde gestelde bijeenkomst." 

Op deze bijeenkomst in Boedapest werd een zogenaamde "voor
bereidingscommissie" gevormd, die in 1968 tweemaal bijeen is 
geweest en op een bijeenkomst van 18 tot 21 november 1968 te 
Boedapest besloot een internationale conferentie bijeen te roe
pen in mei 1969 in Moskou. 
In De Waarheid van 28 december 1968 werd in een redactio
neel artikel ingegaan op de gang van zaken rondom deze bij
eenkomsten te Boedapest. 

In dit artikel werd geschreven: 

"De ontwikkeling, die er ontegenzeggelijk IS 111 de internatio
nale communistische beweging en die niet in een eenvoudige 
optel- of aftreksom te vatten is, wordt in feite geweld aange
daan door de bekende monotone opsomming van alfabetisch 
samengestelde lijsten van communistische en arbeiderspartijen 
die een of andere bijeenkomst bijwoonden. 
Typerend is in dit verband de gang van zaken geweest met de 
zogenaamde Boedapester conferentie. Zoals bekend werd van 
18 tot 21 november 1968 in Boedapest een zitting gehouden 
van een "voorbereidingscommissie" van communistische par
tijen, waar het besluit genomen werd om in mei 1969 in Mos
kou een nieuwe wereldconferentie bijeen te roepen. 
Wie waren op de zitting van de "voorbereidingscommissie" 
aanwezig? 
Volgens het officiële communiqué, gepubliceerd in de Prawda 
van 22 november, waren er vertegenwoordigers van partijen 
aanwezig uit 67 landen. Er was ook de vertegenwoordiger aan
wezig van een partij, die wegens de illegaliteit zelfs helemaal 
niet genoemd wenste te worden. Het communiqué somt ze in 
alfabetische volgorde op, waarbij de opstellers ook de commu
nistische partijen van Noorwegen en Zweden meerekenen: ook 
al waren deze geen deelnemer aan de bijeenkomst, maar stuur-
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de Socialistische Eenheidspartij van West-Berlijn, die geen deel
nemer was aan de wereldconferentie van communistische en 
arbeiderspartijen van 1960 in Moskou, eveneens bij de optel
som in het communiqué inbegrepen. 

Dit soort rekenarij kan de zaak van de internationale commu
nistische beweging niet vooruit helpen. Op deze manier wordt 
in formele communiqués een vals beeld van de toestand gege
ven aangezien de bestaande tegenstellingen in opvattingen en 
de verhoudingen tussen de partijen wat hun omvang en massa
invloed aangaat niet zichtbaar meer zijn. Allereerst is er de 
omstandigheid, dat er eigenlijk - in grote lijnen gezien -- drie 
categorieën partijen zijn. Om te beginnen zijn er de partijen die 
in de socialistische landen de rer;eringsmacht uitoefenen. Dan 
zijn er partijen in de kapitalistische landen, die, ongeacht of zij 
legaal of illegaal zijn, wel of geen posities in een parlement 
innemen, door hun activiteit massa-invloed uitoefenen. En 
verder zijn er nog partijen, die hoofdzakelijk vertegenwoordigd 
worden door groepen in de emigratie, terwijl niet duidelijk is 
w~t de activiteiten en de invloed in het eigen land eigenlijk 
ZIJn. 
Verder kan het feit niet genegeerd worden, dat een reeks par
tijen sinds de Moskouse conferentie van 1960 scheuringen en 
afsplitsingen hebben ondergaan tengevolge van de menings
verschillen. De vertegenwoordigers uit verschillende landen die 
dit jaar aan de bijeenkomst van de "voorbereidingscommissie" 
in Boedapest deelnamen vertegenwoordigden in een aantal ge
vallen niet dezelfde partijen die in 1960 op de wereldconfe
rentie waren. Dit is het gevolg van de bovengenoemde splitsin-
gen. 
De toestand is bekend en moet ook onder ogen gezien worden. 
In de kapitalistische landen van Europa gaat het om kleine 
afsplitsingen of groepen die geroyeerd werden wegens hun 
partijkiezen voor de koers van de Chinese Communistische Par
tij. De scheuring in de Communistische Partij van Griekenland, 
die dit jaar een feit is geworden, is er een van grotere omvang 
en betekenis. 
In de Latijns-Amerikaanse landen zijn bijna alle partijen in 
tenminste twee groepen uiteengevallen. Voor India is de karak
teristieke toestand van het o<>enblik, dat er twee communisti
sche partijen bestaan, waarbij de delegatic op de Boedapester 
bijeenkomst de partij vertegenwoordigde uit de hoofdzakelijk 
agrarische gebieden van het land en de afwezige in Boedapest 
de partij was. die met kur invloed hnofdnkelijk indn~triC:le 
gebieden omvat. 
Wat lsraël hctrdt, hedt de cri~is in het Middcn-()ostcn tot 
grotere bekendheid v <lil Je ~cheuring in de Communistische 
Partij van Israël geleid. In Israël is de partij n.l. in twee ge
lijke delen gesplitst: de groep-Wilner die hoofdzakelijk Ara
bisch is en de groep-Mikoenis die hoofdzakelijk Joods is. Beide 
groepen, die de naam van communistische partij dragen, be
zitten een parlementszetel. In Australië dateert de scheuring in 
de communistische partij al van oudere datum. 113 



De alfabetische lijst van partijen uit verschillende landen zegt 
dus zeer weinig tegen de achtergrond van deze werkelijkheid. 
Laten wij de gescheurde partijen, afgesplitste groepen van welke 
kant ook en de hoofdzakelijk in de vorm van emigrantengroe
pen opererende partijen buiten beschouwing, dan ligt de con
clusie voor de hand dat er in Boedapest in werkelijkheid zo'n 
dertigtal partijen bijeen was. Van dezelfde redenering uitgaan
de waren er een twintigtal partijen afwezig. Bij deze laatste 
groep behoren ook partijen uit kapitalistische landen die over 
een belangrijke massa-invloed beschikken. Uit de socialisti
sche landen namen acht partijen aan de bijeenkomst deel en 
vijf niet. 
Met de voortzetting van de wereldconferentie van 1960 m 
Moskou had de bijeenkomst dus niets te maken. 

Het zou een misverstand zijn te denken dat de te Boedapest 
aanwezige partijen het eens zouden zijn met de oriëntering van 
de leiding van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie. 
Een belangrijk aantal deelnemers was en is dat namelijk niet, 
zoals kan worden getoetst aan hun houding ten aanzien van de 
ingreep met troepen in Tsjechoslowakije op 21 augustus 1968. 
Van de aanwezige partijen uit socialistische landen waren er 
twee tegen deze militaire inmenging, te weten Roemenië en 
Tsjechoslowakije. Ook een hele reeks partijen met meer of 
minder massa-invloed in de kapitalistische landen heeft zich 
hiertegen uitgesproken, zoals bijvoorbeeld de communistische 
partijen uit Frankrijk, Italië, Engeland, Spanje, Zwitserland, 
Oostenrijk en België. Een partij als de Finse was en is verdeeld 
over de kwestie. 
Niet-deelnemende partijen, zowel in socialistische landen (Chi
na, Albanië) als in de kapitalistische landen (w.o. Zweden, 
Noorwegen, Nederland, IJsland, Malakka en Japan) hebben 
zich duidelijk tegen de militaire operatie in Tsjechoslowakije 
uitgesproken. 
Als wij op deze manier enkele van deze tendenzen aangeven, 
dan is het om duidelijk te maken dat de werkelijkheid dus niet 
in de alfabetische communiqués van Boedapest weerspiegeld 
wordt en dat dit soort opsommingen de problemen geen stap 
nader tot een oplossing kunnen brengen. 
Wie zich niet blind staart op communiqué's, maar bereid en 
bij machte is waar te nemen wat er in de standpunten en ge
dachtengang van communisten in verschillende landen aan het 
ontwikkelen en veranderen is, dringt dieper tot de toestand van 
de internationale communistische beweging door". 

Verklaring over 50 jaar CPN 

De CPN heeft haar standpunt inzake de geschillen in de inter
nationale communistische beweging in de verklaring van het 
partijbestuur over de vijftigste verjaardag van de partij nog-
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"De verbondenheid en solidariteit met de proletaricrs van alle 
landen en met de onderdrukte volkeren heeft de communisti
sche partij steeds gezien als een volstrekte noodzaak in de 
strijd tegen de continenten-omspannende organisatie van de 
concerns en monopolies. 
Internationalisme is echter geen zaak van loze beweringen. Het 
gaat er vooral om wat gedaan wordt in het eigen land tegen 
de reactie en het imperialisme. 
In deze geest heeft de CPN haar houding bepaald in de ge
schillen in de internationale communistische beweging. Deze 
geschillen vinden hun oorsprong in het revisionisme, d.w.z. in 
een terugval in reformistische en sociaaldemocratische prak
tijken in de communistische beweging. Daarvan is het verbre
ken van de solidariteit van de arbeidersbeweging in Europa met 
de strijd van de volkeren in Azië de schadelijkste. 
Ten aanzien van de vcrschillende plannen tot het bijeenroepen 
van "internationale conferenties", die daartoe zouden leiden, 
heeft de CPN duidelijk gemaakt, dat zij trouw blijft aan de 
leninistische beginselen van eenheid van actie van de arbei
dersbeweging in de ontwikkelde landen van Europa met de 
strijdende volksmassa's in Azië en andere gebieden, ook als zij 
het niet eens is met sommige opvattingen, o.a. van de commu
nisten in China, India of groepen in Indonesië. 
De CPN weigert deel te nemen aan bijeenkomsten, die in de 
praktijk een scheuring met deze communisten zouden voltrek
ken. Zij strijdt verder voor internationale eenheid van actie in 
de gehele wereld, voor veroordeling en uitschakeling van het 
revisionisme in alle partijen, onder welke vermommingen dit 
ook wordt aangediend. 
In talrijke communistische partijen in Europa worden deze in
zichten reeds gedeeld en zij zullen in de loop van de massa
acties tegen het grote kapitaal verder de overhand krijgen. 
Intussen heeft de CPN zich v66r alles bezig gehouden met de 
versterking van haar positie in eigen land. Daarmee kan zij ook 
meer gewicht in de schaal werpen bij de discussic binnen de 
internationale communistische beweging. De problemen zullen 
naar het oordeel van de Nederlandse communisten in de strijd 
van de massa's tegen het imperialisme worden opgelost." 

Samenvattend blijkt uit bovenstaand overzicht dat de CPN 
zich in de internationale discussie op het standpunt stelde: 

a) dat de toenemende ideologische verwarring en partijen-
strijd zijn oorsprong vindt in het revisionisme, dat door 
Chrocstsjow c.s. in de CP van de Sowjet-Unie is gebracht 
en vandaar een reeks andere communistische partijen hiermee 
werden besmet; 

b) dat voor het herstel van internationale eenheid een on ver
zoenlijke ideologische en praktische strijd hiertegen de eerste 
voorwaarde is, waarnaast ook doctrinaire opvattingen die 
vanuit China worden gepropageerd, moeten worden afge
wezen; 115 
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c) dat een principiële discussie moet worden gevoerd, die open
baar moet zijn opdat de massa's erover kunnen oordelen; 

d) dat de CPN haar autonomie verdedigt tegenover pogingen 
van andere partijen om door middel van infiltratie en het 
werven van aanhangers, haar zelfstandige besluitvorming 
te belemmeren en haar eenheid te ondermijnen; 

e) nadat gebleken was dat de romp-conferenties, commtsstes 
e.d. die door een aantal partijen op touw werden gezet, 
slechts voor dit schadelijke doel werden misbruikt en geen 
actievere internationale actie tengevolge hadden, heeft de 
CPN van deelname aan dergelijke bijeenkomsten afgezien. 
Zij heeft terzelfdertijd al het mogelijke gedaan om in eigen 
land deel te nemen aan alle communistische acties in de 
wereld, zoals de steun aan het volk en de communistische 
partij van Vietnam, de strijd tegen het Westduitse revanchis· 
me, de actieve solidariteit met de Franse CP in de mei
dagen van 1967, het verzet tegen de nieuwe agressiviteit van 
de Navo. 
Zij heeft zelf het initiatief genomen tot een internationale 
solidariteitscampagne ter ondersteuning van de vervolgde 
PKI( ndonesië). 

Nadat in Tsjechoslowakije op schokkende wijze de enorme 
schade die door het revisionisme werd aangericht aan het dag
licht is getreden, is thans een openbare discussie in verschei
dene landen bezig op gang te komen tussen de communistische 
partijen, en in de schoot daarvan. Zij richt zich in hoofdzaak 
tegen het revisionisme en ondergaat de invloed van de strijd 
van de massa's. 
Het jongste voorbeeld hiervan was de steun van de werkers 
van India aan de autonome Communistische Partij (Marxis
ten) bij de kortgeleden gehouden verkiezingen in dit grote land, 
dat in de wereldverhoudingen een belangrijke rol speelt. Daar
bij leed de reactionaire Congres-partij een zware nederlaag. 
Het partijbestuur van de CPN schreef in zijn verklaring ter 
gelegenheid van het 50-jarige bestaan, dat de leninistische in
zichten "in de loop van de massa-acties tegen het grote kapi
taal verder de overhand zullen krijgen". 
Dit vooruitzicht van het herstel van de internationale com
munistische beweging wordt door de feiten bevestigd. 



De betekenis van de 
Communistische Internationale 

(1919-1943) 
In de verklaring ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan 
van de Communistische Partij van Nederland wordt erop ge
wezen, dat de communistische partij werd opgericht vlak na 
het einde van de eerste wereldoorlog, toen grote revolutionaire 
bewegingen Europa overspoelden en met de Russische Okto
berrevolutie van 1917 een nieuw tijdperk voor de internationale 
arbeidersbeweging was aangebroken. In de arbeidersklasse was 
toen het inzicht gegroeid, dat er een revolutionaire, vastbera
den en aaneengesloten handelende partij nodig was. 
De organisatie van de Nederlandse revolutionaire marxisten, 
de Tribunistische Sociaal Democratische Partij, aanvaardde de 
beginselen, die door de Oktoberrevolutie aan de orde waren 
gesteld en besloot op haar congres van 16 en 17 november 1919 
de naam van Communistische Partij aan te nemen. Haar blad 
De Tribune kreeg voortaan als ondertitel: Orgaan van de Com
munistische Partij. Het congres gaf het partijbestuur opdracht 
de partij vertegenwoordigd te doen zijn op het eerste congres 
van de Communistische Internationale, waarvan de vorming 
aan de orde was. 

Lange voorbereiding 

Aan de oprichting van de nieuwe internationale is een lange 
voorbereiding vooraf gegaan. 
In de jaren voor de eerste wereldoorlog ontwikkelden zich in 
de sociaaldemocratische partijen, die aangesloten waren bij de 
Tweede Internationale, marxistische linkervleugels. Deze be
streden het reformisme en de door Bernstein het eerst gefor
muleerde theorieën van het revisionisme, die hieraan een "theo
retische" grondslag moesten geven en het marxisme van zijn 
revolutionaire inhoud poogden te ontdoen. 
Ook in de Nederlandse SDAP trad een linkervleugel op, waar
van Wijnkoop de bekendste vertegenwoordiger was. Op het 
buitengewone congres van de SDAP, dat in 1909 in Deventer 
plaats had, werd deze groep geroyeerd, hetgeen leidde tot de 
oprichting van de Sociaal Democratische Partij. 
In de Russische sociaaldemocratische partij slaagde de linker
vleugel, die aangevoerd werd door Lenin, erin in een conse
quente strijd voor het behoud van het revolutionaire marxis
me de meerderheid van de partij achter zich te krijgen. Daar 
werd de revisionistische minderheid verslagen. Vandaar dat 
Lenin en zijn medestanders als bolsjewiki werden aangeduid, 
naar het Russische woord bolsjinstwo, dat meerderheid bete
kent. 
Zoals vele andere Russische revolutionairen moest Lenin in de 117 



emigratie leven. In de jaren, waarin hij in het buitenland ver
bleef, hield hij zich behalve met de strijd van de Russische 
arbeidersklasse tegen het tsarisme, eveneens intensief bezig met 
de politieke vraagstukken van de sociaaldemocratische arbei
dersbeweging van andere landen en hij was aldus internatio
naal zeer goed georiënteerd. 
Voor de Russische sociaaldemocratische partij was Lcnin lid 
van het internationale bureau van de Tweede Internationale, 
waarin hij, als ook op de internationale congressen, een hard
nekkige strijd voerde tegen het groeiende opportunisme en voor 
het herstel van de revolutionaire marxistische beginselen. 
Door het opportunisme werd de Tweede Internationale uitein
delijk als strijdorganisatie van de arbeidersklasse volkomen on
deugdelijk. Toen de eerste wereldoorlog in de zomer van 1914 
uitbrak, leed zij een jammerlijk bankroet. Zij viel uit elkaar 
en de partijen, die er deel van hadden uitgemaakt, gingen elk 
hun eigen imperialistische bourgeoisie ondersteunen en elkaar 
op grondslag van chauvinistische denkbeelden bestrijden. 
De oorlog van 1914-1918 werd gevoerd om de hervcrdeling 
van de wereld onder de imperialisten. Dezen hadden de oor
log lange tijd voorbereid en daartoe blokken gevormd, ener
zijds Duitsland en Oostenrijk en anderzijds Frankrijk, Enge
land en het van hen afhankelijke Rusland. 
De opportunistische partijen van de Tweede Internationale 
pleitten hun eigen bourgeoisie vrij van schuld aan de oor
log, ofschoon de imperialisten van alle landen gezamenlijk de 
oorlog hadden voorbereid en ontKetend. Zij keurden in de par
lementen de oorlogskredieten goed en gingen in een aantal lan
den ministersposten bekleden. 
De bolsjewiki en de revolutionaire marxisten in andere lan
den weigerden met deze stroom mee te drijven. Zij bestreden 
de oorlog, veroordeelden het stemmen voor de oorlogskredic
ten of het zich onthouden bij deze stemmingen en vcrlangden 
een volledige breuk met de imperialistische regeringen. 
Toen in 1915 in Londen een conferentie van de sociaaldemo
cratische partijen uit de Ententelanden plaats had, trad Litwi
now daar namens de bolsjewiki op met de eis, dat de socia
listen uit de regeringen van de oorlogvoerende landen zouden 
treden en dat het ondersteunen van de oorlogvoering van de 
eigen bourgeoisie zou worden veroordeeld. 
De beweging tegen de imperialistische oorlog ontwikkelde zich 
in weerwil van alle moeilijkheden, die de oorlogvoerende rege
ringen de arbeiders in de weg legden. In september 1915 in 
Zimmerwald en het daaropvolgende jaar in Kienthal (beide in 
Zwitserland) kwamen de linkse stromingen in conferenties bij
een. In de oorlogvoerende landen werden de revolutionaire 
stromingen sterker, vooral ook naarmate de massa's zich onder 
invloed van de oorlog en de daardoor veroorzaakte ellende 
naar links ontwikkelden. De revolutionaire krachten maakten 
zich in toenemende mate los van de door de opportunisten be
heerste partijen, ofschoon aanvankelijk nog veel verwarring 
over de koers die gegaan moest worden, bleef bestaan. 

118 Zoals ook voor de oorlog het geval was geweest - en nu in 



nog grotere mate - oefende Lenin als marxistisch politicus en 
theoreticus van wereldformaat op het optreden van de revolu
tionaire krachten een grote invloed uit. Met vele vooraan
staande strijders had hij contact, ook met de leidinggevende 
figuren in de SDP. Otschoon Lenin het lang niet met alle op
vattingen, die in de SDP heersten, eens was en daar ook kritiek 
op uitoefende, steunde hij de SDP in de strijd tegen het refor
misme. 
Na de overwinning van de Russische Oktoberrevolutie was de 
oprichting van een nieuwe internationale een dringende taak 
geworden. De Oktoberrevolutie zelf behoefde de steun van de 
internationale arbeidersbeweging om haar te verdedigen tegen 
de imperialisten, die met interventie-oorlogen en blokkade de 
socialistische staat wilden wegvagen. Aan de andere kant gaf 
de overwinning op het kapitaal in een groot land als Rusland, 
zij het nog achtergebleven en half-feodaal, een geweldige inspi
ratie en een nieuw perspectief aan de socialistische arbeidersbe
weging en aan de nationale bevrijdingsbeweging in de kolo
niale en halfkoloniale landen. 
Toen de wereldoorlog in de herfst van 1918 ten einde liep en 
er zich grote revolutionaire gebeurtenissen voltrokken, waar
bij in een aantal landen communistische partijen werden opge
richt, kon de taak van het oprichten van een nieuwe interna
tionale ter hand worden genomen. 

Het eerste Komintern-congres 

Het congres van vertegenwoordigers van verschillende com
munistische partijen en diverse links-socialistische groepen en 
organisaties had van 2 tot 6 maart 1919 in Moskou plaats. 
De bijeenkomst droeg een enigszins geïmproviseerd karak
ter. Moskou was niet zo eenvoudig te bereiken. Op weg naar 
het congres werden er mensen gearresteerd, anderen kwamen 
met grote vertraging aan. Ook de SDP had geen vertegenwoor
diger naar Moskou kunnen zenden. Zij werd door de vanuit 
Amerika via Japan naar Moskou gereisde ir. S. J. Rutgers ver
tegenwoordigd, die een raadgevende stem kon uitbrengen. Er 
waren 34 afgevaardigden met een beslissende stem en 18 met 
een raadgevende stem; zij waren afkomstig uit een twintigtal 
landen. Een der raadgevende stemmen werd uitgebracht na
mens de Zimmerwalder-commissie, die gevormd was op de 
bijeenkomst in Zimmerwald. 
Sober waren ook de omstandigheden waaronder de bijeen
komst plaats had. De zaal van het Kremlin, waar vergaderel 
werd, was niet verwarmd en de gedelegeerden hielden hun jas-· 
sen aan. Achter de tafel van het presidium hing een doek met 
in enkele talen de leuze "Leve de IIIe Internationale". 
De openingsrede van Lenin gaf in het kort een schets van de 
toenmalige politieke situatie, waarin de revolutionaire bewe
ging van het proletariaat bevorderd werd door de gang van 
de gebeurtenissen na het einde van de wereldoorlog en de 
bourgeoisie een radeloze angst gevoelde voor het toenemende 119 



revolutionaire optreden van de massa's. Zij reageerde daarop 
met geweld en terreur, zoals kort voor de bijeenkomst van het 
congres was gebleken uit de moord op Rosa Luxemburg en Kar! 
Liebknecht, die door Lenin werden geëerd als "de beste ver
tegenwoordigers van de IHe Internationale". 
Lenin wees er op, dat het volk zich bewust was van de grote 
draagwijdte van de strijd, die zich afspeelde en dat het nodig 
was om een praktische vorm te vinden, welke het aan het 
proletariaat mogelijk zou maken zijn heerschappij uit te oefe·
nen. Het was nodig om - zoals hij het uitdrukte - het be
grip dictatuur van het proletariaat, dat Latijns was gebleven, te 
vertalen in alle moderne talen. De vorming van de sawjets in 
Rusland, het tot stand brengen van de proletarische democra
tie, had deze "vertaling" tot stand gebracht. 
Om onder deze omstandigheden het regiem van kapitalisti
sche uitbuiting te verdedigen en goed te praten, werd getracht 
verwarring te wekken door de "democratie in het algemeen" 
tegen de "dictatuur in het algemeen" te plaatsen - een metho
de die ook in latere jaren veelvuldig is aangewend. Het belang
rijkste referaat van Lenin op het congres had dan ook betrek
king op de door hem ingediende stellingen over de burgerlijke 
democratie en de dictatuur van het proletariaat, waarin een 
duidelijke uiteenzetting over de klasse-inhoud van de begrip
pen dictatuur en democratie werd gegeven en scherp stelling 
werd genomen tegen de verdraaiingen op dit punt. 

Principiële grondslag 

In feite was de breuk met de Tweede Internationale reeds vol
trokken en was de Derde (Communistische) Internationale, na
dat er in een reeks landen al communistische partijen waren 
ontstaan, al tot stand gekomen. In formele vorm moest deze 
oprichting echter nog plaats vinden. 
Op de bijeenkomst in Moskou had er nog een debat plaats over 
de vraag of reeds direct de Communistische Internationale ge
vormd moest worden. Op de eerste zittingsdag werd in ver
band met dit debat besloten voorlopig bijeen te komen als "in
ternationale communistische conferentie". Er ontstond echter in 
de loop van de debatten spoedig helderheid over de mogelijk
heid en noodzaak om de Internationale te vormen. Op 4 maart 
nam de conferentie toen het besluit zich te constitueren als con
gres en de Communistische Internationale op te richten. 
Om zich te kunnen verenigen op de grondslag van het weten
schappelijk socialisme was het noodzakelijk een balans op te 
maken en de standpunten die ondeugdelijk waren gebleken en 
funeste gevolgen hadden gehad voor de arbeidersklasse, te vcr
werpen. 
Dit geschiedde in een resolutie, die getiteld was "de houding 
tegenover de socialistische stromingen en de conferentie van 
Bern". Deze conferentie van Bern, die in februari 1919 was 
gehouden, had ten doel de overblijfselen van de Tweede Inter-
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men door de zogenaamde centristen - de centrumstroming 
die zich wel had losgemaakt van de uiterst rechtse sociaal
democraten, doch weigerde definitief met hen te breken en 
verzoening en eenheid met hen nastreefde. 
In deze resolutie werden de chauvinistische en antisocialisti
sche krachten, die in de meeste sociaaldemocratische partijen de 
leiding hadden, veroordeeld. Vastgesteld werd, dat deze sociaal
chauvinistische groep reeds lang voor de eerste wereldoorlog 
tot de burgerlijke opvattingen was overgegaan. De op het con
gres van de Tweede Internationale te Stuttgart (1907) aange
nomen, door Lenin en Rosa Luxemburg ingediende passage 
in de congresresolutie, volgens welke "wanneer de oorlog uit
breekt de social~sten verplicht zijn op te treden voor de snelle 
beëindiging ervan en voor het benutten met alle middelen van 
de door de oorlog opgeroepen economische en politieke crisis 
om het volk wakker te schudden en zo de val van de kapita-, 
listische maatschappij te versnellen", werd bij het eerste schot 
vergeten en geschonden en zo liet zij de Tweede Internationale 
bankroet gaan. 
Ook de houding van de centristen werd scherp afgewezen. 
Hun optreden voor een beginselloze verzoening verhinderde 
het duidelijke ophelderen van de oorzaken die hadden geleid 
tot het falen van de Tweede Internationale, en werkte daar
door de misleiding van de arbeiders in de hand. 
Om de derde stroming - die van de revolutionaire marxis
ten - in staat te stellen voor de belangen van de arbeiders
klasse op te komen, was het nodig zich duidelijk af te scheiden 
van de rechtse sociaal-democraten en van de halfslachtig op
tredende centristen. 
Interessant is het daarbij, dat in de resolutie, waarin de revo
lutionaire marxisten - de communisten - worden opgeroe
pen organisatorisch met de centristen te breken, gesteld 
wordt, dat het tijdstip daartoe door de communisten van elk 
land zelf moet worden bepaald "in overeenstemming met de 
ontwikkelingstrap, die de beweging bij hen bereikt heeft". 
Op het eerste congres van de Communistische Internationale 
was aldus de principiële grondslag van de nieuwe wereldorga
nisatie gelegd, waarbij de CPN zich aansloot. De Tribune pu
bliceerde het besluit van het partijbestuur daartoe op 10 april 
1919. 

Band met de massa 

Het tweede Komintern-congres had plaats in de zomer van 
1920. Het aantal aangesloten partijen was toen al aanzienlijk 
uitgebreid en het congres consolideerde het reeds bereikte. Ook 
werden allerlei fundamentele kwesties nader uitgewerkt, zoals 
het karakter van de communistische partij, haar organisatie
vorm en haar taken. Veel aandacht was besteed aan de nood
zaak om een bondgenootschap tot stand te brengen van de 
arbeidersklasse in Europa en Amerika met de onderdrukte vol-
ken in de koloniale landen. 121 



Dit door Lenin sterk onderstreepte punt - hij verklaarde 
dat zonder dit bondgenootschap de .revolutionaire beweging 
in de ontwikkelde landen in feite bedrog zou zijn - was in 
de Tweede Internationale altijd geheel anders behandeld. Daar 
was men nooit verder gekomen dan een uitspraak voor een 
ethische koloniale politiek en was het recht op zelfbestuur van 
de koloniale volken altijd verschoven naar een verre toekomst 
en werd in de praktijk de koloniale overheersing gesteund. 
Op dit tweede congres werden de 21 door Lenin uitgewerkte 
voorwaarden voor aansluiting bij de Communistische Interna
tionale aangenomen. Deze voorwaarden vormden tegelijker
tijd de politieke grondslag voor de aangesloten partijen om 
zich te ontdoen, zowel van het rechtse opportunisme, als va•1 
de "linkse" onrijpe denkbeelden, die in de meeste partijen nog 
de boventoon voerden. In zijn werk over de "linkse stroming", 
waarin deze als een kinderziekte van het communisme werd 
aangeduid, zette Lenin uiteen, dat beide afwijkingen gezien 
moesten worden als loten van één stam, die de groei van de 
communistische partijen en het vcrvullen van de leidende rol 
van de communistische partij in de klassenstrijd belemmerden. 
De 21 voorwaarden werden door de CPN op een congres aan
vaard, doch het zou nog lange tijd duren voordat de partij tot 
ontplooiing kwam. De "linkse" opvattingen, die in de partij 
voortwoekerden, leidden tot een sectarische afgeslotenheid van 
de massa der arbeiders. Vooral op het gebied van het vakbondc.
werk speelden deze opvattingen een funeste rol. Het verwaar
lozen van de strijd voor de directe belangen door af te zien 
van bedrijfs- en vakverenigingswerk bracht met zich mee, dat 
het onmogelijk was duurzame verbindingen met de massa van 
de arbeiders te scheppen, zoals deze nodig zijn om met succes 
op te treden voor verderliggende politieke doeleinden en voor 
fundamentele maatschappelijke veranderingen. 
Het partijcongres van de CPN van 1930 ler;de de grondsla~ 
voor de opheffing van de gebreken. Dit congres voerde een 
radicale wending door en koos om deze ten uitvoer te brengen 
tevens een nieuwe leiding, waarin Paul de Groot en Cees Sch<'l
ker in het secretariaat werden gekozen en Louis de Visser ah 
voorzitter optrad. 

De opheffing van de Komintern 

De Communistische Internationale en haar cono-ressen hebben 
bij het verslaan van burgerlijke opvattingen, de vorming nn 
partijen van een nieuw leninistisch type en de bewustwording 
van communistische kaders een belangrijke rol gespeeld. Ook 
bij de behandeling van taktische vraagstukken waren zij van 
belang; zo bijvoorbeeld het derde en vierde congres ten aanzien 
van het eenheidsfront van de arbeidersklasse en het anti-impe
rialistische ecnheidsfront. 
Doch tegelijkertijd werd vaak de fout gemaakt, dat allerlei 
opvattingen klakkeloos voor allerlei landen van toepassing 

122 werden verklaard en dat bij het doorzetten van deze opvat-



.. 

tingen op schematische wijze vaak inmenging en bevoogding 
van afzonderlijke partijen plaats had. 
Een dergelijke klakkeloze, schematische toepassing van beslui
ten was nooit Lenins bedoeling geweest. Herhaaldelijk wees hij 
op de noodzaak om rekening te houden met het verschil in 
ontwikkeling van de verschillende landen en van de arbeiders
beweging. Ook het schematisch overbrengen van de Russische 
ervaringen werd door hem afgewezen. 
Zo had Lenin ook kritiek op de organisatieresolutie van het 
derde congres van de Komintern, die hoe goed ze op zichzelf 
ook was, "te Russisch" was en geheel ontleend was aan Russi
sche omstandigheden. In zijn rede op het vierde Komintern
congres waarschuwde Lenin er dan ook voor deze resolutie 
"niet als een ikoon aan de muur te hangen" en zich door hard
nekkige studie en door eigen ervaring de communistische orga
nisatieprincipes eigen te maken. 
De praktijk van het schematisme en van het uitwerken van al
gemene richtlijnen, die berustten op abstracte en algemene be
oordelingen van de toestand in de wereld, hebben veel schade 
veroorzaakt. Zij belemmerden het tijdig en actief reageren van 
de communisten op de ontwikkeling van de toestand in hun 
eigen land. 
Toen de dreiging van het fascisme, na Hitiers overwinning in 
Duitsland, toenam, gingen verschillende communistische par
tijen - reeds voordat de Communistische Internationale dit 
deed - tot een verandering van hun positie en tot een her
oriëntering over, waarbij het eenheidsfront tegen het fascisme 
centraal werd gesteld. Ook de CPN ging al voor het zevende 
~omintern-congres in 1935 werd gehouden, tot het begaan van 
mcuwe wegen over. 
In de strijd tegen het fascisme, voor de tweede wereldoorlog 
en tijdens deze oorlog, bleek dat de communistische partijen 
ten volle in staat waren om hun eigen strategie en taktiek te 
ontwikkelen. De vormen en methoden van de Komintern had
den zich reeds overleefd, deze organisatie was overbodig ge
worden. 
Onder die omstandigheden werd in mei 1943 de Derde Inter
nationale opgeheven. In het besluit dat daarover werd geno
men, werd gezegd: "Het grote verschil in de historische ont
wikkelingswegen van de verschillende landen, het verschillende 
karakter van hun maatschappelijke structuur, het verschil in 
peil en tempo van hun maatschappelijke en politieke ontwik
keling en ten slotte het verschil in het peil van bewustheid en 
georganiseerdheid van de arbeiders bepalen ook het onderscheid 
in taken, die voor de arbeidersklasse van de afzonderlijke lan
den staan." 
Onder de omstandigheden van deze tijd is een organisatie als 
voorheen de Communistische Internationale niet meer moge
lijk. Ook een vorm als het Communistische Informatiebureau, 
dat na de tweede wereldoorlog enige tijd heeft bestaan en waar
in enkele communistische partijen uit kapitalistische landen als 
het ware voor alle communisten in de kapitalistische wereld 
zitting hadden, kon geen succes hebben en heeft zelfs allerlei 123 
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nadelige consequenties gehad in de vorm van inmenging en 
fractievorming in andere partijen. . 
Alleen op grondslag van de autonomie der communistische par
tijen zal de communistische wereldbeweging in deze tijd doel
treffend en in eenheid kunnen optreden. Om de eenheid van 
de communistische beweging, die al een reeks jaren verdeeld 
wordt door scherpe discussies en tegenstellingen, te herstellen, 
is het noodzakelijk dat een onverzoenlijke strijd wordt gevoerd 
tegen revisionisme en dogmatisme. De problemen, die in de 
internationale discussie aan de orde zijn gekomen, zullen daar
bij naar de mening van de CPN in de internationaal gevoerde 
strijd van de massa's tegen het imperialisme worden opgelost. 

A. VAN OMMEREN-A VERINK 



De uitzonderingstoestand 
in Spanje 

Op 28 maart 1939 rukten de legers van Franco Madrid bin
nen. Het moedige verzet van het Spaanse volk, dat drie jaar 
lang in een burgeroorlog had gevochten tegen de fascisten en 
hun Duitse en Italiaanse helpers, werd wreed onderdrukt. De 
executiepelotons woedden onder de gevangen genomen repu
blikeinen; de gevangenissen en concentratiekampen puilden 
uit. De Westerse landen, die door hun zogenaamde niet-inmen
ging in wezen hulp aan Franco hadden verleend, kregen korte 
tijd later de rekening gepresenteerd in de vorm van de fascis
tische agressie in de tweede wereldoorlog. 
Sindsdien heeft het Spaanse volk dertig lange jaren van ter
reur, vervolging en onderdrukking doorgemaakt. In weerwil 
van armoede, gevangenis en moord is het echter niet tot apathie 
vervallen. Talloos zijn de acties van arbeiders, studenten en 
intellectuelen voor hun eisen en tegen de wandaden van het 
heersende regiem. 
Kort geleden moest Franco om zijn heerschappij te verdedigen 
tegen het aanstormende verzet zijn toevlucht nemen tot het 
afkondigen van de uitzonderingstoestand - nauw verwant 
met de staat van beleg en geschikt om herinneringen op te 
roepen aan de toestand tijdens de bezetting van ons land. Deze 
maatregel, die op 24 januari 1969 voorlopig voor de duur van 
drie maanden werd genomen en die het mogelijk maakt om 
zonder juridische belemmeringen arrestaties te verrichten, huis
zoekingen te doen, mensen te deporteren door "verplicht ver
blijf in afgelegen provincies" op te leggen en de censuur op 
pers en radio te verscherpen, heeft het gezicht van het fascis
me in al zijn gruwelijkheid opnieuw getoond. 

De oppositie wordt sterker 

De manoeuvres, die het Spaanse fascisme jarenlang heeft vol
bracht om met behulp van een schijnliberalisatie het front dat 
zich tegen het Franco-bewind vormde, te verzwakken en illu
sies te scheppen over een wijziging van zijn koers, zijn door 
deze laatste maatregel voorgoed ontmaskerd. 
Nu was het woord "liberalisatie", waarmee veelvuldig werd 
geschermd, steeds een uitermate hedriegelijkc term. Vrijheid 
kwam er niet aan te pas; vrije zelfstandige organisaties bleven 
verboden. Ook als op sommige gebieden de teugel wat gevierd 
werd, stond de stok steeds achter de deur om bij de minste ge
legenheid voor de dag gehaald en gebruikt te worden. 
De "liberalisatie" diende vooral om het buitenlandse kapitaal 
meer gelegenheid te geven zich in Spanje te vestigen, waar
van op vrij grote schaal gebruik is gemaakt, en om de weg te 
openen naar het aanknopen van banden met de EEG. Ook 125 



kwam in de "liberalisatie" tot uitdrukking hoe de meninv,s
verschillen en tegenstellingen tussen de verschillende heersende 
groepen, tussen de industriëlen, de financiers, de grootgrond
bezitters en de ambtelijke hiërarchie in omvang en scherpte 
zijn toegenomen. Daarbij bleek, dat de kring rondom Franco 
steeds kleiner werd. Niet alleen in de Fabnge, - de oude fas
cistische partij - kraakte het aan alle kanten, maar ook ont
stond een onverzoenlijke ruzie met groepen, die indertijd mee
geholpen hebben Franco aan de macht te brengen, zoals met de 
Carlistenbeweging. Deze liep zo hoog op, dat aan het einde 
van het vorige jaar de leiders van deze beweging door Franco 
het land werden uitgezet. 
De Spaanse arbeiders die onder de verhoudingen van het fas
cisme moedig hun klassestrijd voeren, hebben van deze toe
stand gebruik gemaakt. Zij slaagden er herhaaldelijk in de 
pogingen te doorbreken van het Franco-regiem om een loon
stop te handhaven en schiepen met voorbijgaan aan de fascis
tische vakorganisaties, een halflegale organisatievorm door de 
oprichting van de arbeiderscommissies in de bedrijven (comisio
nes obreras). 
In aansluiting op dit arbeidersoptreden ontwikkelde zich sinds 
1966 een steeds grotere omvang aannemende studentenbewe
ging. De intellectuelen kwamen in groeiende mate in oppositie 
tot de regering en de katholieke geestelijkheid, die voorheen een 
burcht van het Franco-regiem was, begon zich eveneens tegen 
het bewind te richten. 
De pogingen om deze oppositiebeweging te doorkruisen, heb
ben niet veel opgeleverd, ook al werd zelfs een dccreet "tegen 
banditisme en terrorisme" afgekondigd, dat een afschrikkende 
werking moest uitoefenen op het optreden van arbeiders, stu
denten, intellectuelen en in de laatste periode ook van de boc
ren en landarbeiders. 
In de loop van het vorige jaar is de strijd op elk gebied in ver
sterkte mate gevoerd. 
Opvallend was daarbij, dat er ook veelvuldiger door vrouwen 
acties werden gevoerd. Voor Nederlanders, die er sinds jaar 
en dag mee vertrouwd zijn dat vrouwen een belangrijke rol in 
het maatschappelijke leven vervullen, lijkt dit iets vanzelfspre
kends. Maar in Spanje hebben de oude gewoonten en tradities, 
die de vrouw buitensloten van het openbare leven en haar -
zoals de tralies voor de ramen van oude huizen nog getuigen -
veroordelen tot het bestaan van "huisvrouw" in de meest let
terlijke zin van het woord, een taai leven. 
Het waren vrouwen, die vorig jaar overgingen tot het aanwen
den van een nieuwe actievorm - het houden van sit-ins in 
kerken. Moeders, vrouwen en verloofden van politieke gevan
genen gingen daarbij voorop. Deze kerkbezettingen zijn tot 
ware massa-bijeenkomsten geworden. Zo kwamen bijvoorbeeld 
in Cano Roto (Madrid) 600 vrouwen bijeen, die voor een groot 
gedeelte ook 's nachts in de kerk bleven. Priesters namen in een 
aantal gevallen actief aan deze sit-ins deel, waarop besloten 
werd de strijd tegen de onderdrukking met alle middelen voort 
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herhaaldelijk met deelname van priesters kerken bezet, die de 
regering uiteindelijk met politiegeweld liet ontruimen. Een 
daad, die in het katholieke Spanje diepe verontwaardiging 
wekte. 

De studentenbeweging 

De beweging onder de intellectuelen had in het begin van janu
ari 1969 een nieuw hoogtepunt bereikt met de aanbicding aan 
het ministerie van binnenlandse zaken van een petitie, onder
tekend door 1500 bekende schrijvers, geleerden, theologen, 
schilders, enz. Daarin werd geëist, dat een einde zou worden 
gemaakt aan de folteringen en mishandelingen, waaraan de 
politieke gevangenen door de fascistische politie-eenheden wor
den onderworpen. In een bijgevoegde uitvoerige documentatie 
werden honderd gevallen van weerzinwekkende martelingen 
beschreven en aangeklaagd. 
Ongeveer op hetzelfde ogenblik besloot de orde van advocaten 
van Madrid met 439 tegen 197 stemmen een petitie tot de rege
ring te richten, waarin afschaffing van de speciale rechtban
ken en opheffing van het dccreet over "banditisme en terroris
me" werd verlangd. De advocaten in Barcelona, Bilbao, Valen
cia en San Sebastian namen petities van dezelfde strekking 
nn. 

Dit optreden van talrijke intellectuelen heeft de ultra's van 
het Franco-bewind zeer verontrust. Het liet het verval van dit 
bewind onder de slagen van de massabeweging duidelijk uit
komen. 
Ook de studentenbeweging nam steeds grotere vormen aan. In 
de loop van 1967 slaagden de studenten er reeds in om een 
einde te maken aan de fascistische studentenvakbond, waarin 
de regering hen allen had willen dwingen. Er ontstonden half
legale studentenorganisaties, die weliswaar voortdurend door 
arrestaties werden getroffen, maar op de golven van de protest
acties en stakingen steeds weer opnieuw ontstonden. 
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tiebevel gestaakt; de collegezalen door politie-eenheden be
waakt. 
Op dit ingrijpen van de politie werd heftig gereageerd. In 
Barcelona kwam het begin december 1968 tot botsingen op 
straat en in de universiteit tussen politie en studenten, waarbij 
barricades werden opgeworpen. 
In het begin van dit jaar doodde de politie in haar poging om 
de studenten te verdrijven uit de juridische faculteit van Madrid 
de jonge student Enrique Ruano. Zijn dood - hij werd uit een 
raam geworpen - trachtte de politic voor te stellen als zelf
moord ... 
De moord op Ruano leidde tot grote demonstraties. In een col
legezaal, waar een bijeenkomst ter nagedachtenis van de ver
moorde plaats had, stond zijn portret naast dat van de door 
Franco ter dood gebracht communist Juan Grimau. 

Verscherpte terreur 

Als directe aanleiding tot het afkondigen van de uitzonderings
toestand greep de beruchte woord voerder van het regiem, mi
nister Fraga lribarne, de studentenbeweging en de bezetting 
van universiteiten aan. Op de van hem al bekende huichelach
tige wijze zei lribarne, dat "het herstel van de authentieke vrij
heid om op de universiteit te kunnen leren en te kunnen onder
wijzen, het enige doel van de uitzonderingstoestand was". 
De werkelijkheid is natuurlijk anders. De verschillende stro
men van het verzet tegen het Franco-regiem rezen zo snel en 
dreigden zodanig ineen te vloeien, dat het fascistische bewind 
overhaast een uitweg met behulp van verscherpte terreur zocht. 
De ontwikkeling van de stakingsacties van de laatste maan
den had de onrust van het bewind nog versterkt. In Asturië 
namen de mijnwerkersstakingen grote omvang aan en in Bas
kenland werd reeds in augustus 1968 de noodtoestand uit~re
roepen. Met behulp van de uitzonderingstoestand hoopten de 
fascisten een uitbreiding van de strijd te kunnen tegenhou
den. 
In de nacht, waarin de uitzonderingstoestand werd ingesteld, 
begonnen onmiddellijk de arrestaties, de huiszoekingen, de ver
horen. 
Er werden in de arbeiderswijken in de vroege uren controles 
in de huizen doorgevoerd, zogenaamd om de bewoners te regis
treren. Ook in treinen en autobussen voerde de politic controles 
door. Het was de bedoeling om op deze manier een aan paniek 
gren:t.ende angst in te boc:t.emen. To.elfdertijd werd de censuur 
weer in volle omvan;~ van kracht; de J'crs, waarin de laatste 
tijd nog wel eens berichten konden doorsijpelen over wat er 
werkelijk aan de hand was in Spanje, werd geheel gemuil
korfd. 
Het is nog steeds onbekend hoeveel mensen gearresteerd en ge
deporteerd zijn sinds de invoering van de uitzonderingstoe
stand. De regering heeft gesproken over enkele honderden, 
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Ook een maand na de afkondiging van de uitzonderingstoe
stand duren de acties van de politie nog voort. Het Franse blad 
Le Monde deelde begin maart in een correspondentie mee, dat 
in de Madrileense arbeiderswijk Vallecos nog steeds elke dag 
vijfhonderd mensen worden verhoord. Er zijn zoveel studenten 
~earresteerd, dat enkele kazernes worden gebruikt om hen op 
te sluiten. Vooraanstaande arbeiders, studenten en professoren 
nemen de voorzorgsmaatregel om in elk geval niet thuis te 
slapen. De vertegenwoordigers van de arbeiderscommissies 
hebben duidelijk gemaakt, dat als men hen wil arresteren, dit 
dan maar in het bedrijf of op het kantoor moet gebeuren, zo
dat een ieder hiervan getuige kan zijn. 
Onder de intellectuelen zijn bijzonder veel arrestatics vcr
richt. Zo werd ondanks de censuur bekend, dat de bekende 
katholieke schrijver Alfonso Comin tezamen met een groep 
vrienden, die zich in zijn huis bevonden toen de politic daar 
een inval deed, werd gearresteerd. Ook een reeks intellectuelen, 
die de petitie tegen de martelingen in de gevangenissen heeft 
getekend, is opgepakt en er zijn reeds berichten gehoord, dat zij 
uitermate slecht behandeld worden. De politic wil blijkba:~.r 
wraak nemen op degenen, die bijzonderheden over hun optre
den openbaar hebben gemaakt. 

Geen paniek of demoralisatie 

Toch is het niet gelukt om met de uitzonderingstoestand en 
met verscherpte terreur de strijd in Spanje te verlammen. 
Studenten hielden op straat protestbetogingen. In de bedrij
ven zijn vele proteststakingen gehouden. 
Hoc machteloos de politie staat, blijkt bijvoorbeeld uit het be
richt, dat een heropening van de economische faculteit van de 
universiteit van Madrid niet meer zal plaats hebben. In hun 
wanhoop hebben de Franco-aanhangers nu bekend gemaakt, 
dat het onderwijs "per correspondentie" zal worden gegeven. 
De stakingsbeweging kon door de uitzonderingstoestand niet 
worden gebroken. In vele bedrijven in Asturië en Baskenland 
duurden de acties voort. In andere delen van het land braken 
nieuwe stakingen uit, waar naast loonsverhoging ook opheffing 
van de uitzonderingstoestand werd verlangd. 
De intellectuelen lieten zich eveneens niet intimideren. De orde 
van advocaten te Madrid deelde mee, dat zij "zonder vrees" 
haar onderzoek naar onrechtmatigheden tegenover gearresteer
den zou voortzetten. Vijftig advocaten hielden een openbare 
vergadering om te protesteren tegen de deportatie van een aan·
tal van hun collega's. 
Ook priesters en theologen richten zich scherp tegen de ter
reur en onderdrukking, waarbij de aanvankelijk goedkeurende 
houding van de vaste commissic van het Spaanse episcopaat 
werd gekritiseerd. 
Grote aandacht trok de verklaring van de bisschop van San 
Sebastian, mgr. Argaya, die de noodtoestand veroordeelde en 
de pogingen om deze te verdedigen door God aan te roepen 129 
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afwees. "De god die alle uitbuiting en onderdrukking recht
vaardigt, is een valse god, die niets te maken heeft met de God 
van de Christenen", aldus zijn herdelijk schrijven, dat in de 
kerken werd voorgelezen. 
Het dagelijks bestuur van de Spaanse bisschoppenconferentie 
kwam later eveneens met de eis tot opheffing van de noodtoe
stand. 
Het is dus niet gelukt het verzet te onderdrukken. Ook heeft 
de afkondiging van de uitzonderingstoestand noch een golf van 
paniek, noch demoralisatie veroorzaakt. Daarmee is deze maat
regel van de Franco-regering in zijn tegendeel omgeslagen. 

Radio en televisie in ons land en de kranten van het Unitcl
concern trachten het voor te stellen alsof er in Spanje vrijwel 
niet gereageerd zou zijn op de uitzonderingstoestand. De Nieu
we Rotterdamse Courant berichtte zelfs al weer, dat Franco 
de verhoudingen aan het "normaliseren" is. In dezelfde weck, 
dat er in Barcelona door vijftigduizend arbeiders gestaakt werd, 
wist dit blad te melden, dat er geen stakingen in Barcelom 
plaats hadden. Het liefst willen deze Unitel-bladcn, zoalr, 
trouwens ook de KVP, dat de nieuwe wandaden van Franco 
snel vergeten worden, zodat de campagne voor het aanknopen 
van betrekkingen tussen Franco-Spanje en de EEG weer kan 
worden voortgezet. 
Als er echter door de burgerlijke pers geen "bijzondere" ver
anderingen in Spanje worden waargenomen, dan komt dit in 
de eerste plaats omdat de maatregelen van het fascistische be
wind in wezen niet verschillen van die, welke voordien geno
men werden en in de tweede plaats omdat de arbeiders en de 
intellectuelen niet ontmoedigd zijn en de strijd zonder terug te 
wijken voortzetten. 
Maar terreur en onderdrukking kunnen de problemen, waar
mee het Spaanse volk heeft te worstelen, niet oplossen. 
De strijd van de arbeidersklasse tegen de loonstop, tegen de 
abnormale werktijden, voor vakbondsvrijheid en politieke rech
ten kan er niet door worden opgeheven. 
De strijd van de landarbeiders en arme boeren gaat eveneens 
voort. Hun levensomstandigheden zijn vaak nog slechter dan 
die van de arbeiders. Zij richten zich vooral tegen het groot
grondbezit en verbinden het optreden voor hun eisen met het 
verlangen naar democratie en agrarische hervorming. 
De studenten en intellectuelen zetten eveneens hun optreden 
voort, zonder te wijken voor het geweld. 
Daarom is de afkondiging van de uitzonderingstoestand, deze 
poging van de ultra's van het regiem om tot de zwartste dagen 
van de dictatuur terug te keren, niets anders dan een wanhoops
daad. De overgrote meerderheid van het Spaanse volk accep
teert dit niet. 
Uit de correspondenties uit Spanje blijkt, dat ondanks het poli
tieoptreden in Madrid en andere grote steden nog elke nacht 
wordt geschilderd en geplakt. In de straten worden elke dag 
duizenden manifesten verspreid. 



Thans is bekend geworden, dat Franco onder druk van de grote 
en algemene oppositie tegen deze "uitzonderingstoestand" be
sloten heeft deze een maand eerder dan het plan was, op te 
heffen. 
De Volkskrant bracht dit bericht onder de kop: 
"Franco maakt leven in Spanje weer normaal". 
Het Franco-regiem kan het leven echter nimmer normaal ma
ken en daarvan is het Spaanse volk zich zeer wel bewust. 
Voor het Spaanse volk wil een "normaal leven" zeggen een 
leven zonder fascistische terreur, zonder vervolgingen, zonder 
mishandelingen. 

Er vormt zich een brede eenheid tegen de dictatuur, die commu
nisten, socialisten, katholieken en andere democraten omvat. 
Dit is ook het geval onder de Spaanse arbeiders in het buiten
land, die in demonstraties blijk hebben gegeven van hun soli
dariteit met hun landgenoten, die in Spanje tegen het Franco
bewind strijden. Uit de leuzen, die door hen in de betogingen 
worden aangeheven en die ook in Amsterdam gehoord kon
den worden, klinkt wat het Spaanse volk ook onder de nieu
we "normale toestand" in zijn grote meerderheid blijft zeggen: 

Franco no, Espana si! 
Neen tegen Franco, ja voor Spanje! 

M. MEI]ER 
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. Uit de tijdschriften 

De arbeidersklasse]in 
de technisch-wetenschappelijke 

revolutie 
De hedendaagse technisch-wetenschappelijke revolutie heeft 
verreikende sociale gevolgen. Daarvan is een ieder zich bewust 
en volkomen terecht staan daarom alle facetten van deze ont
wikkeling in het middelpunt van de aandacht. Overal worden 
ze bestudeerd. 
Ook in de Sowjet-Unie blijkt er een discussie te worden ge
voerd over de hiermee verband houdende vraagstukken. In een 
artikel in het theoretische blad van de CPSU, Kommunist, 
(1969, nummer 2), geeft N. Gauzner een interessante beschou
wing over de gevolgen van deze ontwikkeling voor de kapi
talistische landen. Zijn artikel draagt de ti tel "De arbeiders
klasse van de kapitalistische landen in de technisch-weten
schappelijke revolutie". 
Gauzner behandelt eerst de gevolgen voor de monopolies. Deze 
gebruiken de technische en wetenschappelijke vooruitgang voor 
het versterken van hun economische posities en hun politieke 
macht. Zij proberen de winsten op maximale wijze te verho
gen en de nieuwe techniek ook te benutten op militair gebied, 
als wapen voor imperialistische agressie. 
De ontwikkeling van techniek en wetenschap heeft aange
spoord tot verdere concentratie van de produktie en centrali
satie van het kapitaal. Vooral in de in technisch opzicht voor
aanstaande bedrijfstakken voltrekt zich dit concentratieproces 
in snel tempo. Daarbij is het een nieuw verschijnsel, dat tham 
ook bedrijven fuseren of worden samengevoegd, die in geheel 
verschillende sectoren werkzaam zijn. Door het gebruik van 
computers en de modernste communicatiemiddelen wordt het 
mogelijk om ze te leiden. 
De kleine bedrijven worden in toenemende mate verdrongen 
of opgeslokt. Ook worden ze onderworpen aan het grote be
drijf door hun verandering in ondergeschikte leveranciers, die 
in opdracht werken. Deze kleine bedrijven worden toeleve
ringsbedrijven genoemd. 
De nieuwe techniek maakt het verder mogelijk om in de han
del en in de dienstverlenende sector, waar tot voor kort het 
kleinbedrijf overheersend was, tot monopolievorming over te 
gaan. 
Het resultaat is een reusachtige groei van de monopolistische 
bedrijven en een verdieping van de tegenstelling tussen het 
maatschappelijke karakter van de produktie en de privé-toe
eigening van de resultaten van de produktie. 
De nieuwe sociale problemen die hieruit op ieder gebied voort
vloeien (waarbij ook gedacht moet worden aan de ontwikke-
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kunnen binnen het kapitalisme met 111 het voordeel van de 
werkers worden opgelost. Dit leidt tot een verscherping van 
de fundamentele tegenstellingen binnen het kapitalisme. De 
vorming van de bewegingskrachten voor een revolutionaire 
maatschappelijke ommekeer wordt gestimuleerd door de ver
anderingen in de sociale structuur, die door de technische en 
wetenschappelijke ontwikkeling worden veroorzaakt. 
De technisch-wetenschappelijke revolutie leidt ook tot belang
rijke wijzigingen in de samenstelling van de arbeidersklasse. De 
technische bediening van machines en het werk om te waar
borgen, dat de machines blijven werken en het produktiepro
ces voortgang vindt, krijgen grote betekenis. De arbeid krijgt 
een hogere kwalificatie en onderwijs is daartoe een noodzake
lijke voorwaarde. Voor bepaalde werkzaamheden is een mid
delbare of hogere opleiding zelfs noodzakelijk. 
Tezelfder tijd groeit het aantal werkers in de niet direct pro
duktieve sfeer, in de dienstverlenende bedrijven bijvoorbeeld. 
Ook treden aanzienlijke veranderingen op in de positie van 
ingenieurs, technici en beambten. Er ontstaat onder hen een 
aanzienlijke sociale differentiatie. Was het voorheen zo, dat 
deze groepen naar de bourgeoisie werden getrokken, thans is 
een proces gaande, dat het steeds meer de arbeiders, in de 
produktie doet benaderen. 
Gauzner zegt daarover: "Naar mate de beambten en de inge
nieurs en technici meer worden geconcentreerd in grote kapi
talistische bedrijven, verliest hun arbeid het zelfstandige ka
rakter. De methoden van kapitalistische rationalisatie, die voor
heen alleen op de industrie-arbeiders werden toegepast, wor
den eveneens ten aanzien van hen gebruikt. De onderworpen
heid van de beambten aan het despotisme van het monopolie
kapitaal wordt vergroot naarmate het werk in de grote kan
toren wordt gemechaniseerd en geautomatiseerd. Ook de ver
schillen in loon tussen beambten en arbeiders worden min
der. Vele beambten in handelsbedrijven en kantoren verdienen 
reeds minder dan gekwalificeerde arbeiders. Zij verliezen ook 
hun immuniteit ten aanzien van ontslag en werkloosheid. Dit 
alles toont aan, dat in het moderne kapitalisme niet alleen de 
grond wegvalt voor tegenstellingen tussen de beambten en een 
aanzienlijk deel van de intellectuelen enerzijds en de arbeiders
klasse anderzijds, maar dat ook grotere mogelijkheden ont
staan voor gemeenschappelijk optreden tegen de verenigde 
kracht van de burgerlijke staat en de monopolies. Des te hoger 
de graad van concentratie en van monopolistische vermaat
schappelijking van de arbeid, des te sterker verwerven de wer
kers van de geestelijke arbeid de klassekenmerken van het pro
letariaat". 
Onmiddellijk daarna trekt Gauzner de conclusie, dat een groei
end deel van de beambten, technici en ingenieurs proletariseert 
en dat de sociale samenstelling van het proletariaat daardoor 
ingewikkelder wordt. Hij spreekt over nieuwe proletarische 
lagen. Dat er over deze vraagstukken in de discussie in de 
Sowjet-Unie nog geen volledige klaarheid is bereikt, blijkt ech-
ter uit het feit, dat elders in hetzelfde artikel de technici en 133 



ingenieurs nog met begrippen als "nieuwe middenklasse" wor
den aangeduid. Als hij het begrip arbeidersklasse gebruikt, be
tekent dit de ene keer uitsluitend de in de produktieve sfeer 
werkende industrie-arbeiders en een andere maal de arbeiders
klasse in de breedste zin van het woord. 
Zijn uiteenzetting over de groei van het proletariaat in de 
rakter. De methode van kapitalistische rationalisatie, die voor
periode van de technisch-wetenschappelijke revolutie besluit 
Gauzner aldus: "Ofschoon de groei van de nieuwe proletari
sche lagen, die minder georganiseerd zijn en voor het grootste 
deel, om Lenins woorden te gebruiken, 'onbewust-proletarische' 
lagen zijn, bepaalde moeilijkheden kan veroorzaken, leidt deze 
groei uiteindelijk tot een uitbreiding van de sociale basis van 
de arbeidersbeweging. Het betrekken van hooggekwalifeerde 
en goed opgeleide werkers in de arbeidersbeweging schept 
gunstiger voorwaarden voor de oplossing van de dringende 
vraagstukken van deze tijd en voor het verwezenlijken van de 
leidende rol van de arbeidersklasse in het internationale revo
lutionaire proces". 
De monopolies willen de ontwikkeling van het klassebewust
zijn van de nieuwe proletarische lagen tegenhouden en deze 
stellen tegenover de traditionele lagen van de arbeidersklasse. 
Veel grotere betekenis hebben echter die sociale gevolgen van 
de technisch-wetenschappelijke revolutie, die de klassenstrijd 
verscherpen en nieuwe lagen werkers tot actieve maatschappe
lijke activiteit nopen. 
Het kapitalisme verschaft daarvoor zelf de grondslag, zo bij
voorbeeld doordat het gevaar van werkloosheid en de onzeker
heid over de toekomst toenemen. Oude beroepen worden ge
liquideerd, terwijl onvoldoende wordt gedaan om de arbei
ders op te leiden in nieuwe beroepen. 
Ook het geautomatiseerde arbeidsproces blijft een proces van 
het scheppen van meerwaarde. Het gecombineerde arbeids
personeel, dat deelneemt aan de vorming van de meerwaarde, 
verandert echter en breidt zich uit. De pogingen om de arbeid 
te intensiveren, worden uitgebreid tot de hoofdarbeid en oefe
nen een zware druk uit op het zenuwstelsel, zodat overspan
nenheid en daarmee verbonden ziekten gaan optreden. 
In de geautomatiseerde bedrijven neemt de vervreemding van 
de arbeid toe. Dit wordt des te meer gevoeld, omdat de wer
kers in deze bedrijven beschikken over een hogere kwalificatie 
en een langduriger opleiding. 
Zelfs al worden hogere lonen afgedwongen, toch stijgt de uit
buiting sterker. In Frankrijk steeg bijvoorbeeld van 1958 tot 
1967 het reële arbeidsloon per uur met 20 procent, maar de 
arbeidsproduktiviteit nam in dezelfde periode toe met 48 
procent. 
Het feit, dat de lonen als ontoereikend worden beschouwd, 
houdt niet alleen verband met het absolute peil daarvan, ~aar 
ook met de vergelijking die wordt gemaakt met de kwaliteit 
en de kwantiteit van het verrichte werk, met het peil van de 
maatschappelijke behoeften en met de winsten, die de monopo-

134 lies behalen. 



Degenen die door het kapitalisme gedwongen worden tot ar
moede in een periode van een snel stijgend peil van maat
schappelijke behoeften, waartoe de weg geopend is door de 
nieuwe techniek, zijn niet bereid zich bij hun toestand neer te 
leggen. In de Verenigde Staten worden vooral de negerbevol
king en de jeugd getroffen door de gevolgen van de technisch
wetenschappelijke revolutie. In dit land kwam hun verzet tot 
uiting in de strijd van de negerbevolking en van de studenten. 
Gauzner trekt daaruit de conclusie, dat "de sociale veranderin
gen, die opgeroepen worden door de technisch-wetenschappe
lijke revolutie geworden ziin tot een katalysator van de klas
senstrijd". 
Verder zegt hij: "De nieuwe toestand eist een nieuwe benade
ring van de verdeling van de klassekrachten. Het bondgenoot
schap van de arbeidersklasse met de kleine bourgeoisie van 
stand en platteland behoudt zijn rol, maar tezelfder tijd ver
krijgt de versterking van het bondgenootschap met beambten 
en intellectuelen in de ontwikkelde kapitalistische landen grote 
betekenis. Het is nodig een vaste eenheid tot stand te brengen 
met de nieuwe proletarische lagen. Zonder deze eenheid kan 
de arbeidersbeweging van de ontwikkelde kapitalistische lan
den haar invloed in het maatschappelijke leven niet behouden 
en versterken. Tezelfder tijd scheppen de veranderingen in de 
positie van de beambten, technici en ingenieurs de objectieve 
voorwaarden voor de actieve deelname van deze groepen van 
de werkende bevolking in het maatschappelijke leven". 
Alle beweringen van antimarxistische stromingen, dat het pro
letariaat zou verdwijnen, of zijn revolutionaire rol zou ver
liezen, zijn daarom ontdaan van reële inhoud. Het proletariaat 
is geworden tot de talrijkste klasse en de nieuwe trekken in 
zijn samenstelling maken het tot een nog geduchter tegenstan
der van het kapitalistische stelsel. De klassenstrijd ontwikkelt 
zich op nieuwe gebieden en levert nog grotere gevaren op voor 
de heerschappij van de monopolisten. 

Studenten en 
anti-Amerikaanse acties 

In Internationale Spectator (nummer 3 van 8 februari 1969) 
heeft prof. dr. B. H. M. Vlekke in een artikel, waarin hij zich 
tot taak stelde het anti-amerikanisme na te gaan, de heden
daagse acties van studenten en andere jonge mensen trachten 
te verklaren. De objectieve achtergronden van dit optreden, 
zoals die gevormd wordt door de moderne technisch-weten
schappelijke revolutie met al haar speciale consequenties, wor
den daarbij buiten beschouwing gelaten. Prof. Vlekke acht 
blijkbaar vooral een psychologische beoordeling nodig. Zo, 
schrijft hij: "De jonge mensen van heden zijn vroeg rijp en, 
voorzover het de studenten betreft, laat klaar voor het maat
schappelijke leven. Dit is een der oorzaken ... voor de ge-
wilde onmaatschappelijkheid van vele jongeren. De oudere 135 



jaargangen der jeugd voelen in zich de tegenstelling van rijp
heid en onbekwaamheid, de jongere jaargangen imiteren de 
oudere". 
Het gehele vraagstuk (hier gesteld in het kader van anti
Amerikaanse opvattingen en acties, vooral rondom de agressie
oorlog van de Verenigde Staten tegen het Vietnamese volk) 
wordt aldus teruggebracht tot uit lichamelijke processen te ver
klaren psychische reacties. Dat de afwijzende houding van 
oude professors tegenover het optreden en de verlangens van 
studenten ook op een dergelijke manier verklaard kan worden, 
zij het dat dan alles meteen een eind onvriendelijker zou klin
ken, laten we maar terzijde. 
Verder in zijn artikel borduurt prof. Vlekke op dit psycholo
gische stramien voort. Protest en afkeer van heersende macht 
worden door de jonge mensen vrijer geuit, zo is zijn mening, als 
gevolg van "de moderne vrije levensopvatting, waarin de jeugd 
groot geworden is". 

Na de studentenacties teruggebracht te hebben tot psycholo
gische processen en opvoedingsmetboden wordt vcrvolgens de 
onvermijdelijke dooddoener van gebrek aan kennis en ervaring 
erbij gehaald. De jeugd heeft toch het vcrleden niet zelf mee
gemaakt ... Een der oorzaken van het anti-Amerikaanse sen
timent onder de jongere generatie is volgens Vlekke "haar oner
varenheid - en ten dele onwetendheid - betreffende het ver
leden". De oorlog en de eerste na-oorlogse jaren hebben de 
jonge mensen niet beleefd. "Dit alles is de jongere generatie 
onbekend. Zij weet niet anders dan van welvaart en vrij
heid, zij ziet met wantrouwen dat de macht over de staat in 
handen van bepaalde groepen uit de gemeenschap is, waar zij 
niet bij behoren wil, waarvoor zij minachting heeft, omdat de 
leden dier groepen in een ander milieu, in andere verhoudin
gen tussen ouders en kinderen zijn grootgebracht dan zij zelf, 
en die zij dus ziet als ouderwets en behept met vooroordelen, 
kortom, zij ziet de tekortkomingen van deze tijd in vergrote 
vorm, en de gevaren die in een verandering der samenleving 
gelegen zijn, helemaal niet". 
Het is een soort aanbeveling voor het gebruik van een ver
kleinglas - iets wat vooral de moderne mammocths, de mono
polies die het economische en staatkundige leven beheersen, 
plezier zou doen. Want juist het groeiende inzicht in hun 
machtsposities heeft de beweging van studenten en andere 
jonge mensen krachtiger en strijdbaarder gemaakt. 
Is het echter geen duidelijk vooroordeel als het heet, dat de 
jeugd geen kennis heeft van het verleden? Steeds opnieuw 
blijkt juist, dat er onder de jongere generatie grote belangstelling 
bestaat voor de gang van zaken in de achter ons liggende 
tijd en dat er ook reeds veel kennis over dit verleden is ver
worven. Waarom trouwens zouden anders reactionaire krin
gen zoveel moeite doen om boeken te schrijven en te versprei
den, die de kennis van het verleden juist moeten bemoeilijken 
en eerder een rookgordijn over de geschiedenis leggen dan hel-
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De Jongs geschiedenis over de tweede wereldoorlog, Het V oor
spel, waarin de dertiger jaren behandeld worden! 
De beweging van de jongere generatie is mede gestimuleerd 
door een toenemend inzicht in de leugens uit het verleden, die 
soms nog wel gehanteerd worden. Neem bijvoorbeeld de kwestie 
van de NAVO, die in alle scherpte aan de dag kwam, toen de 
regering de militaire uitgaven met 225 miljoen gulden vcr
grootte. Prof. Vlekke schrijft over het ontstaan van de NAVO: 
"Ons werelddeel ademde verlicht op, toen door de sluiting van 
het NAVO-bondgenootschap onze landen beveiligd schenen 
tegen de gevreesde en veronderstelde Russische expansiezucht. 
Die zucht heeft misschien nooit bestaan, maar dat verandert aan 
de gevoelens niets". Nee, maar wel aan de waardering daarvan 
en tevens doet het met scherpte de vraag stellen, waarom en 
in wiens belang deze misleiding plaats had en hoc het komt, 
dat de groepen, die toen het NA VO-vcrdrag doorzetten, "de 
macht over de staat" in handen houden. 
Voor een dergelijke benadering zijn geen ingewikkelde psycho
logische en generatie-motieven nodig. Prof. Vlekke laat trou
wens in zijn artikel op één punt de directe continuïteit in de 
actie tegen het Amerikaanse imperialisme zien, namelijk door 
op het verband te wijzen tussen de jarenlang hardnekkig ge
voerde acties tegen het gevaar van atoomwapens en de bewe
ging tegen de Amerikaanse agressie in Vietnam. Vaak wordt 
geprobeerd dit verband te ontkennen, maar het is duidelijk 
dat de activiteiten voor het verbod van atoomwapens e.d. zich 
later versterkt hebben doorgezet 111 de acties rondom Viet
nam. Prof. Vlekke zegt daarover: "Hun strijd tegen de atoom
oorlog werd een actie tegen oorlog door een atoomwapens be
zittende mogendheid: de oorlog in Vietnam". 
Met een wat kinderlijk aandoende psychologie kunnen de in 
kracht en betekenis toenemende acties van de studenten en an
dere jonge mensen niet worden afgedaan. Zij zijn een uiting van 
de veranderingen, die zich thans op elk gebied voordoen en 
hebben zelf weer een bevruchtende uitwerking op andere ge
bieden, waar de strijd tegen de monopolistische overheersing 
wordt gevoerd. 

De promotie van Marx 

Ofschoon Karl Marx van 1836 tot 1841 aan de universiteit 
van Berlijn had gestudeerd, verwierf hij de doctorstitel uit
eindelijk aan de universiteit van Jena. Dit feit heeft de bio
grafen steeds geïntrigeerd en hen er toe gebracht hypothesen op 
te stellen over deze plotselinge verandering van universiteit. 
In de Karl Marx-biografie, die in 1967 in Berlijn onder redac
tie van H. Gemkow werd uitgegeven, wordt gezegd, dat Marx, 
die in de lente van 1841 zijn werk aan zijn proefschrift had 
afgesloten, dit werk over de Griekse filosofen Dernocritus en 
Epicurus niet aan de Berlijnse universiteit wilde verdedigen", 
" ... dit achtte hij beneden zijn waardigheid, want daar had- 137 
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den ondertussen de beroepsideologen van de reactie een over
heersende positie verkregen". 
Op grondslag van een onderzoek van de archieven van de 
Berlijnse universiteit en de universiteit in Jena is de Oostduitse 
historicus Fr. Hemeek tot een andere opvatting gekomen. In 
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung (januari 1969) 
schrijft hij, dat Marx' besluit om in Jena te promoveren, ver
klaard moet worden uit overwegingen van tijd en geld. 
Overwegingen van tijd: Het leek toen mogelijk, dat Marx na 
de doctorstitel te hebben behaald, als docent aan de universi
teit van Bonn zou kunnen optreden. Doch ook al had Marx 
zijn proefschrift reeds klaar, hij had door zich hoofdzakelijk 
met de studie der filosofie bezig te houden, weinig aandacht 
besteed aan zijn rechtenstudie. De omvangrijke promotierege
ling aan de juridische faculteit in Berlijn, met examens, dispuut 
en dissertatie - alles in het Latijn - zouden nog veel tijd 
gevergd hebben. Ook als men hem (bij wijze van uitzonde
ring) zou hebben toegestaan als student in de rechten aan de 
filosofische faculteit te promoveren, zou eenzelfde procedure 
gevolgd moeten worden. 
Overwegingen van financiële aard: Om financiële redenen 
moest Marx zijn studie snel beëindigen. Een promotie in Ber
lijn bracht aanzienlijk hogere kosten met zich mee. In Berlijn 
werd als voorwaarde gesteld, dat de dissertatie werd gedrukt 
en dat de promotie op plechtige wijze plaats had. Voor de 
doctorsbul moest in Berlijn honderd gouddaalders betaald wor
den. In Jena echter werd geen gedrukte dissertatie verlangd, 
de promotie kon plaats hebben "in absentia", zonder aanwezig 
te zijn, mondelinge examens te moeten afleggen en een plechtig 
ceremonieel te betalen. De kosten voor de doctorsbul waren de 
helft van die in Berlijn. 
Vandaar dat Marx zich voor zijn promotie tot de universiteit 
van Jena wendde, daarbij gesteund door een verklaring van een 
professor van de Berlijnse universiteit. Het doctorsdiploma ont
ving Marx, nadat zijn proefschrift goedgekeurd was, per post. 
Hemeek herinnert eraan, dat aan dezelfde universiteit in 1813 
ook de beroemde filosoof Schopenhauer op deze manier wa~ 
gepromoveerd. 
Een ideologisch-politieke demonstratie tegen de Berlijnse uni
versiteit was Marx' promotie in Jena dus niet. Friedrich Engels 
heeft later in artikelen over Marx steeds geschreven, dat hij 
een Berlijnse doctor was. Hemeek neemt aan, dat Marx zelf 
zo weinig belang hechtte aan het feit, dat hij niet in Berlijn 
maar in Jena promoveerde, dat hij hierover ook later zijn 
vriend Engels geen mededeling deed. 



Boekbesprekingen 

Vondelings "Nasmaak 
en voorproef" kritisch bezien 

Naar aanleiding van Vondelings werkje "Nasmaak en voor
proef" heeft Marcus Bakker zijn boekje "Beste Joop, van 
Anne" ::-) geschreven. Met vlotte pen, maar daarom niet min
der scherp, bespreekt Bakker de politieke en partijopvattingen 
van Vondeling, die in het laatste congres van de PvdA tot voor
zitter is gekozen. En met name vooral diens bedoelingen om 
door middel van een monsterverbond van PvdA en KVP, zo
a~s Vondeling nadrukkelijk bepleit, de kieswet te kunnen wii
ztgen. 
Deze door Vondeling beoogde, op dit doel gerichte samenwer
king met de KVP komt in een bijzonder licht te staan, nu het 
congres van de PvdA juist besloten heeft deze samenwerking 
af te wijzen. Wat voor Vondeling een belangrijk punt is in 
zijn politieke conceptie, heeft een duidelijk verzet gevonden bij 
de meerderheid van de leden en aanhang van de PvdA. 
Een belangrijk aspect in het boekje van Marcus Bakker is de 
behandeling van het verschil tussen de communistische opvat
tingen over het karakter dat een arbeiderspartij moet hebben 
en de opvattingen, die door Vondeling daaromtrent naar vo
ren zijn gebracht. Deze doet voorstellen, die de Partij van de 
Arbeid zouden omzetten in een voorhistorische kiesvereniging. 
Deze opvatting houdt in, aldus Bakker, dat je houding niet 
wordt bepaald door wat je als partij moet en kunt doen voor 
de arbeidersklasse, maar aan hocveel stemmen de arbeiders je 
kunnen helpen om minister te worden. En daarbij wordt dan 
het inniger contact tussen kiezer en gekozene, onder welk mo
tief aan partij-afbraak en ongrondwettige verandering van de 
kieswordt wordt gedaan, teruggebracht tot het passieve luiste
ren van de kiezer naar wat de gekozene op de beeldbuis be
lieft te zeggen. Het komt neer op opheffing van alle partij
democratie. 
In zijn boekje gaat Marcus Bakker verder nog in op de achter
gronden, die de politieke crisis in de PvdA verduidelijken. 

FRED SCHOONENEERG 

Ketters in de Middeleeuwen 
De barsten en scheuren in de kapitalistische maatschappij die 
voortkomen uit de zich verscherpende tegenstellingen binnen 
dit stelsel doen zich eveneens gevoelen in de veranderingen in 

::-} Beste Joop, van Anne, M. Bakker, Uitg. Pegasus, f 3.65. 139 
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de opvattingen van gelovige mensen en in het denken van theo
logen. Niet toevallig wordt er door dezen zelfs een debat ge
voerd over de vraag of er een speciale theologie van de revo
lutie nodig is. 

In dit verband groeit ook de belangstelling voor degenen, die 
nieuwe wegen op godsdienstig terrein insloegen, toen de feo
dale maatschappij in al zijn voegen kraakte. In het begin van 
de 16de eeuw uitte zich dit het scherpst en duidelijkst in de 
reformatie, maar ook voordien deden zich vele verschijnselen 
van oppositie tegen heersende kerkelijke opvattingen voor. In 
de Middeleeuwen konden deze bewegingen echter nog onder
drukt worden en vaak kwamen ze ook niet boven het peil van 
een min of meer persoonlijk optreden. Daarbij werd meestal 
ijverig de beschuldiging van ketterij gehanteerd en de inquisitie 
onderzocht deze beschuldigingen met alle scherpte en hard
heid. 

In een in de Fibulareeks verschenen boekje>:-) heeft dr ZiJ ver
berg het verschijnsel van de ketterij in het gebied der Neder
landen behandeld. Hij wijst erop, dat de grote bewegingen van 
de Waldenzen en Katharen in de Nederlanden geen grote weer
slag hebben gehad, maar dat toch in de meer ontwikkelde ge
bieden, met name in de Zuidelijke Nederlanden, tamelijk veel
vuldig verschijnselen van verzet tegen de heersende kerkelijke 
gebruiken voorkwamen. In het bijzonder in streken en in ste
den, waar de textielnijverheid tot enige ontwikkeling was ge
komen. 

Een kleurrijke figuur daarbij, die ook hier naar vcrhouding 
uitvoerig wordt behandeld, is Tanchelijn, die in Mulisch' to
neelstuk op niet bepaald historische gedaante herleefde. Wat 
de Noordelijke Nederlanden betreft, wijst dr Zilverberg voor
al op de vragen die het optreden van de Begijnen en de bewe
ging van de Moderne Devotie (Geert Grote) met zich mee 
brachten. Van belang is ook het optreden van de broeders en 
zusters van de Vrije Geest geweest, maar over hun betekenis 
in de Nederlanden bestaat nog veel onzekerheid. 

In dit fragmentarische en niet altijd even heldere werkje wijst 
dr Zilverberg in het inleidende hoofdstuk op de onderzoekin
gen van marxistische historici. Door hen is veel aandacht be
steed aan het onderzoek van de sociale achtergronden van de 
ketterse bewegingen. Waarschuwend zegt dr Zilverberg, dat 
met het leggen van een verband nog niet alles verklaard wordt. 
Een waarheid als een koe, die door geen marxist ontkend zal 
worden, maar die de schrijver als een verwijt tegen het marxis
tisch geschiedonderzoek schijnt te willen hanteren. De uiter
mate voorzichtige dr Zilverberg wil zich trouwens meestal ont
houden van een oordeel of sociale redenen wel of niet de door
slag hebben gegeven bij het ontstaan van ketterse bewegingen. 

>:-) dr S. B. ]. Zilverberg - Ketters in de Middeleeuwen. Fibula-reeks. 
Uitg. Van Dishoeck, Bussum. 1968. Prijs f 7,25. __ 



Ook elke poging om ketters te verklaren tot voorlopers van de 
Reformatie wijst hij herhaaldelijk af; wel merkt hij op dat de 
grote mannen van de hervorming er meestal ook snel toe over
gingen de term ketters te gebruiken voor degenen die het met 
hen niet eens waren. 

S. VAN DONGEN 

Informatie, maar geen analyse 

Er zijn pas weer enkele paperbacks verschenen, die in kort be
stek vrij veel informatie proberen te brengen over enkele vraag
stukken van de internationale politiek. Ditmaal over Thailand 
en over Cuba. ::-) 
Het boekje over Thailand beschrijft vooral de Amerikaanse 
invloed in dit land en de plaats die het inneemt in de Ameri
kaanse Aziatische politiek. De gegevens, die P. P. Everts van 
het Polemologische Instituut in Groningen heeft bijeengebracht, 
zijn vrijwel alleen ontleend aan Amerikaanse kranten en tijd
schriften van de laatste jaren. Zelfs deze vrij oppervlakkige 
schets maakt echter voldoende duidelijk, dat, zoals de schrij
ver het samenvat, "de Verenigde Staten in Thailand een groep 
steunen, die de mogelijkheid van effectieve oppositie zo gering 
mogelijk heeft gemaakt, die de politieke modernisering van het 
land tegenhoudt en een economisch beleid voert, waardoor een 
hogere levensstandaard slechts aan een bevoorrechte minder
heid in Bangkok ten deel valt". 
Fragmentarisch en verbrokkeld is ook de uiteenzetting over 
Cuba in het boek van prof. dr. Kruijer, hoogleraar in de socio
grafie te Amsterdam. Gelukkig is dit boek niet geschreven in 
de holle pathetische stijl van een Mulisch, maar prof. Kruijer 
vervalt vaak in een sociologisch jargon, dat eerder verwarrend 
dan verhelderend is. In de slothoofdstukken, waarin enkele 
conclusies worden getrokken, onderscheidt de schrijver twee 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Latijnsamerikaanse 
landen: de "nieuwe ontwikkeling in kapitalistische stijl" en de 
"radicale ontwikkelingspolitiek" van Cuba. Als voorbeeld van 
de eerste noemt hij ook Suriname, dat volgens hem "bepaald 
op de goede weg is", al vindt de schrijver wel dat "de bevol
king in haar geheel" daarvan niet profiteert. Nee, het profijt 
komt hoofdzakelijk terecht bij de Amerikaanse bauxietconcerns 
en de Nederlandse koloniale ondernemers ... ! De redenering 
trouwens, dat los van de klassenstrijd die zich in Latijns
Amerika ontplooit, een soort objectieve keuze kan worden ge
maakt, is volkomen vreemd aan de werkelijkheid. Evenals trou
wens de door prof. Kruijer ook genoemde "derde weg" - de 
"niet-communistische sociale ontwikkelingsstrategie" van de 
Duitser Behrendt, die tegenstander is van een gecentraliseerde 

''') Philip P. Everts - Thailand, een tweede Vietnam? 88 blz. f 5,50. 
G. T. Kruijer - Cuba; voorbeeld en uitdaging. 146 blz. f 6,90. Uitg. Polak 
en Van Gennep, Amsterdam 1968. 141 
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staatsmacht en vindt dat er overal in de maatschappij zoveel 
mogelijk onafhankelijke "ontwikkelingscellen" moeten komen. 
Deze utopische gedachte herinnert aan experimenten uit de 
vorige eeuw, die nooit het kapitalisme konden aantasten en tot 
de ondergang veroordeeld waren. 
Ook het boek van prof. Kruijer brengt veel informatie, maar 
het lijdt aan hetzelfde gebrek als de uiteenzettingen over Thai
land: vrij veel gegevens, maar een onvoldoende analyse. 

W. VLIELAND 



Partijdocumenten 

Oproep Dagelijks Bestuur CPN 

Maak maand van de pers tot een succes 

Ter gelegenheid van de maand van de pers heeft het dagelijks 
bestuur van de CPN, dat maandag j.l. bijeen was, de volgende 
oproep aan alle activisten en vrienden van de communistische 
pers uitgegeven: 
De maand maart is als "maand van de pers" ingezet. In deze 
weken zal onze communistische pers in het middelpunt van 
de aandacht moeten staan. 
Vele afdelingen van de partij hebben initiatieven genomen om 
met "De Waarheid" de straat op te gaan en om extra activiteit 
te ontplooien, die zal leiden tot een vergroting van het lezers
en abonnee-aantal. 
Op deze manier kan het plan vervuld worden om in de eerste 
vijf maanden van dit jaar, tot en met de maand mei, tweedui
zend nieuwe abonnees te winnen. 
Juist nu is het nodig de gehele partij, alle vrienden van de partij 
en haar pers te mobiliseren om ons dagblad "De Waarheid" te 
versterken. 
De situatie is meer dan rijp voor een grootscheepse inspanning 
op dit gebied. 
Het verzet tegen de rechtse regeringspolitiek neemt hand 
over hand toe. In steeds bredere kringen van de Nederlandse 
bevolking wordt de NAVO-bewapening afgewezen en zeer 
snel groeit het besef dat deze politiek er op gericht is om ons 
land te koppelen aan de revanchistische politiek van het West
duitse militarisme. 
Als één ding de laatste weken duidelijk tot uitdrukking is ge
bracht dan is het wel dat in ons land sterke en bewuste krach
ten voorhanden zijn, die in eenheid tegen een dergelijke politiek 
en tegen het Westduitse gevaar willen opkomen. 
De strijd tegen de duurte is aan de orde van de dag en beroert 
honderdduizenden mensen. Door middel van de BTW wordt 
een soort bestedingsbeperking doorgevoerd en daarbij treedt 
de winsthonger van de grote concerns en het grootwinkelbe
drijf op een schaamteloze wijze aan de dag. 
De duurtegolf roept om krachtige strijd voor loonsverhoging 
en duurtetoeslagen, tegen de buitensporige lasten en rompslomp 
die de middenstanders worden opgelegd. 
In de acties, die nu gevoerd moeten worden, is "De Waarheid" 
als enige krant van de werkers onmisbaar. Zij is het, die zelf
standig is tegenover de grote kapitalistische machtsconcentra
ties en die niet te koop is! Zij ontmaskert de leugens van de 
monopolies en verscheurt het rookgordijn dat rond de nieuws
feiten van alledag door de burgerlijke pers wordt gelegd. 
Breng daarom onze "Waarheid" in groten getale onder de 
massa! 143 
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-Het woord van onze partij en onze krant, de politiek en de 
oplossingen die wij als communisten voorstaan, moeten tot ver 
in ons land doorklinken, tot in alle gelederen van de werkende ( 
bevolking. ( 
De belangstelling daarvoor is er. Het inzicht, dat communisti- , 
sche partij en communistische pers van het allergrootste be-
lang zijn voor de ontwikkeling in ons land en voor het tot 
stand brengen van een belangrijke wending, leeft bij steeds 
meer mensen. 
Dit vindt haar bevestiging in de grote opkomst, waardoor de 
bijeenkomsten ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
onze partij gekenmerkt worden en in de winst aan nieuwe leden 
en abonnees. 
Sinds 1 januari gaven zich 160 nieuwe leden voor onze parij 
op, terwijl er voor "De Waarheid" 581 nieuwe abonnees wer
den ingeschreven. 
Met inzet van de gehele partij, door het doelbewuste optreden 
van de districtsbesturen, afdelingsbesturen en werfleidingen en 
door de activiteit van alle communisten, kan de maand van de 
pers tot een groot succes worden gemaakt. 
Versterkt de strijd door vcrsterking van ons dagblad "De Waar
heid"! 

Dinsdag, 4 maart 1969 Dagelijks Bestuur CPN 

Partijbestuur stelt commissie in 

Uitwerking politieke oriëntatie 

Een commiSSie van het partijbestuur van de CPN, die de op
dracht heeft gekregen om zich bezig te houden met de uitwer
king van de politieke oriëntatie van de partij voor de komen
de tijd en die daarover een document voorbereidt, is haar 
werkzaamheden begonnen. De commissie werd door het partij
bestuur ingesteld op de zitting, die het op 8 en 9 maart j.l. 
hield en die gewijd was aan de politieke toestand in ons land. 
Tijdens deze vergadering werd uitvoerig gesproken over de 
ontwikkeling binnen de PvdA zoals deze in de congresbeslui
ten van die partij tot uiting komt. Ook de betekenis van de 
nieuwe lagen in de maatschappij, die de arbeidersklasse zijn 
komen versterken en een nieuwe samenstelling geven, stond in 
het middelpunt van de aandacht. De commissie, die aan het 
slot van de discussie gevormd werd en die tot taak heeft de 
politieke oriëntatie uit te werken aan de hand van de nieuwe 
eisen die door de snelle politieke ontwikkeling in het land ge
steld worden, zal de resultaten van haar werk binnenkort aan 
het partijbestuur voorleggen. 

(De Waarheid, 19 maart 1969.) 
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29e jaargang no. 4 april 1969 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Over de veranderingen in de 
politieke toestand in Nederland 

Resolutie van het partijbestuur van de CPN 

I 

Eind december 1968 gaf het partijbestuur van de CPN een ver
klaring uit over het vijftigjarige bestaan van de partij. 
In deze verklaring werd gewezen op de schokkende gebeurte
nissen en de grote veranderingen, waardoor onze tijd geken
merkt wordt. Het partijbestuur riep bij deze gelegenheid op de 
strijd voor nationale zelfstandigheid, democratie en verbetering 
van de levensomstandigheden van de werkers met verdubbelde 
kracht te voeren. 
In de afgelopen maanden is de betekenis van deze oproep door 
de feiten onderstreept. 
De BTW, die in een aantal andere EEG-landen nog slechts in 
voorbereiding is, werd in Nederland overhaast ingevoerd met 
het doel de werkers een bestedingsbeperking op te leggen, grote 
aantallen middenstandsbedrijven te liquideren en de kapitaal
krachtige ondernemingen nieuwe financiële voordelen te ver
schaffen. 
Pogingen om het kiesrecht aan te tasten en het parlementaire 
systeem uit te hollen gaan onverminderd voort. 
De uitlevering van ons land aan het Duitse monopoliekapitaal 
en zijn militaristische apparaat is in versneld tempo voortge
zet. 
Er is een begin van integratie van de krijgsmachten, de aankoop 
van Leopard-tanks vervlecht het leger met de Duitse wapen
industrie. Door het onlangs tot stand gekomen Duits-Engels-
Nederlandse project voor uraniumverrijking baant West-Duits- 145 
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land zich de weg naar eigen vervaardiging van atoomwa
pens. 
De voorgenomen vestiging van Hoogovens-Hoesch in de Maas
vlakte onderstreept deze verstrengeling. Terzelfdertijd laten de
ze ontwikkelingen zien, welk een gewichtige plaats Nederland 
als hoog ontwikkelde industriestaat en als internationaal 
knooppunt in Europa is gaan innemen. 
Tegen de onnationale, antidemocratische en op winst beluste 
politiek der binnen- en buitenlandse monopolies begint zich on
der ons volk een veelzijdig verzet af te tekenen. Op de bedrij
ven, de universiteiten, bij middenstanders, huurders en huis
vrouwen komt dit verzet in diverse vormen tot uiting. 
Ook de vergaderingen die de CPN tot nu toe heeft georgani
seerd ter gelegenheid van haar vijftigjarige bestaan hebben, 
door de grote deelname daaraan, een weerspiegeling geboden 
van de wijze waarop ons volk op de nieuwe ontwikkelingen 
reageert. 

II 

Op niet mis te verstane wijze is de groeiende oppositie tegen de 
gang van zaken in ons land tot uitdrukking gekomen op het 
PvdA-congres, dat in maart werd gehouden. 
Onder invloed van de stijgende strijdstemming onder de massa, 
het grote ledenverlies van de PvdA en van de wensen van vele 
socialisten, heeft het congres besloten tot een vcrscherpte koers 
tegen rechts. De afwijzing van een samengaan met de KVP bij 
een stembusaccoord of in de regering, betekent dat een oppo
sitie zonder remmingen tegen de regering-De Jong gewenst 
wordt en dat het streven om te komen tot een herhaling van 
de regering-Cals of tot een monsterverbond met de KVP ten
einde grondwet en kieswet te wijzigen, in de PvdA wordt af
gewezen. 
De eis van het congres tot verscherpte oppositie in het parle
ment heeft dezelfde strekking en betekent, dat de loyale oppo
sitie van Den Uyl, die o.a. door goedkeuring van de begrotin
gen van het kabinet-De Jong de weg openhoudt om van de ene 
dag op de andere weer tot de regering toe te treden, veroor
deeld wordt. 
De afwijzing van de 225 miljoen extra NAVO-uitgaven is even
eens kritiek op het beleid van Den Uyl en Vondeling, op hun 
instemming met de defensiebegroting, op de koers op verscher
ping van de spanningen in Europa, die aan Nederland door de 
NAVO werd opgelegd na de gebeurtenissen in Tsjechoslowa
kije en op de aantasting van het levenspeil, het onderwijs en de 
woningbouw die hieruit voortvloeien. 
De eis van het PvdA-congres tot erkenning van de DDR toont 
niet alleen een nuchter inzicht in het feit dat de DDR een be
staande realiteit is, ze onderstreept andermaal het wantrouwen 
dat in de PvdA heerst tegen de revanchistische koers van Bonn 
en geeft uitdrukking aan de wens tot ontspanning op grond
slag van de bestaande grenzen in Europa. 

146 Terwijl het PvdA-congres deze duidelijke beslissingen nam, 
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werden de punten die Nieuw-Links-voormannen als Van der 
Louw, Klein, Van Dam en anderen centraal hadden gesteld, 
namelijk de bezetting van bepaalde organisaticposten, van de 
hand gewezen. 
Hier bleek, dat de betrokkenen niet representatief zijn voor de 
werkelijke linkse stroming in de PvdA. 
Na de vcrkiezing van een groter aantal vcrtegenwoordigers van 
Nieuw-Links in het partijbestuur is door de woordvoerders van 
Nieuw-Links beloofd hun georganiseerde activiteiten te staken. 
Intussen is van rechts een zware campagne ingezet om de con
gresbesluiten van de PvdA ongedaan te maken. Steunend op 
zulke figuren binnen de PvdA als Goedhart, Van der Stoel, 
Mansholt en Sluyscr oefenen politici van regering, regenngs
partijen en D'66 zware druk uit om de door hen gevreesde ont
wikkeling tegen te gaan, de boycot tegen de KVP ongedaan te 
maken en de tegen het Westduitse gevaar gerichte besluiten te 
ontkrachten. Onder invloed daarvan heeft Den Uyl verklaard 
dat er in zijn optreden niets zal veranderen. 
De socialisten die een andere koers willen in Nederland en die 
zich willen verzetten tegen de Duitse machtsontplooiing over 
en tegen ons land, moeten inzien, dat de besluiten van het 
PvdA-congres niet verwezenlijkt kunnen worden en dat deze 
een leeg gebaar zullen blijven, indien zij niet duidelijk breken 
met de rechtse cellenbouwers van "Democratisch Appel". 
Zij zullen moeten inzien dat het verwezenlijken van een linkse 
koers van de PvdA niet mogelijk is als zij zich ondergeschikt 
maken aan de groep Vondeling-Den Uyl c.s., die de eenheid 
met de rechtsen tot elke prijs wil handhaven. 
Zij zullen tot de conclusie moeten komen dat een constructieve 
links-socialistische politiek slechts tot vcrsterking van de pro
gressieve krachten kan leiden als zij eenheid van optreden en 
samenwerking met de communistische partij inhoudt. 
De CPN heeft sedert vele jaren het inzicht naar voren gebracht, 
dat de KVP het voornaamste instrument is van de reactie in 
Nederland. De partij van Schmclzer is de voornaamste promo
tor van een rechtse concentratie en van een confessionele recht
se eenheidspartij naar het model van de Westduitse Christen
democratie van Kiesinger en Strauss. 
Het terugdringen en isoleren van de K VP is de voorwaarde 
voor de vervanging van het huidige reactionaire bewind De 
Jong-Luns door een progressief, democratisch en vredelievend 
bewind. 
Dat moet het doel zijn van de vereniging van alle linkse krach
ten. De breuk met de KVP moet definitief worden gemaakt. 
De verhoging van de defensie-uitga ven ten behoeve van de aan
koop van W cstduits oorlogstuig moet ongedaan worden ge
maakt. 
De afwijzing van het Duitse militarisme, zoals die tot uitdruk
king kwam in de wens tot erkenning van de DDR, moet ver
wezenlijkt worden door oppositie tegen het Kiesinger-regiem 
en de voornaamste ondersteuner daarvan, de regenng van 
Nixon in de Verenigde Staten. 
De oppositie tegen de regering-De Jong moet worden doorge· 147 



voerd met actieve deelname van de massa - tegen haar inter
nationale politiek, tegen BTW en loondruk, tegen de PBO- en 
SER-praktijken, tegen achterstelling van woningbouw en on
derwijs bij de bewapening, tegen beknotting van de gemeenten, 
voor verlaging van de defensielasten en verlichting van de be
lastingdruk voor alle werkende mensen. 

III 

De diepere inhoud van de radicalisering die zich binnen de 
PvdA aftekent, is gebleken uit verschillende feiten van de laat
ste tijd. 
Bij de Februari-herdenking kw<:\ln in Amsterdam, ondanks de 
anticommunistische campagne van een deel der bestuurders, in 
vele gevallen samenwerking tot stand tussen communisten en 
socialisten op grondslag van de oproep van het Herdenkings
comité, die een scherpe waarschuwing inhield tegen de ontwik
kelingen in West-Duitsland. 
In verschillende gemeenten, en ook in de vakbonden, spreken 
PvdA-leden en kaders van die partij zich met nadruk uit voor 
een samenwerking tussen socialisten en communisten tegen de 
politiek van de regering-De Jong. 
Bij een sociografisch onderzoek dat onlangs in de Utrechtse 
PvdA gehouden werd, werd voor het eerst door een deel der 
ondervraagden een dergelijk gezamenlijk optreden bepleit. 
Het anticommunisme, dat door de rechtse bestuurders van de 
PvdA onafgebroken wordt geh:111teerd, blijkt zijn effect te ver
liezen. Het inzicht neemt toe, dat van een werkelijke oppositie 
tegen De Jong, Luns, Roolvink, De Blocken Witteveen zonder 
g~_meenschappelijke actie met de communisten geen sprake kan 
ZIJn. 

Al eerder was gebleken dat niet alleen onder de progressieve 
katholieken in het algemeen, maar ook binnen de aanhang van 
de Politieke Partij Radicalen, die zich van de KVP heeft afge
scheiden, een soortgelijke opvattîng zich voordoet. 
De PPR doet in de eerste plaats een beroep op de weerzin te
gen de KVP, die zich is t;aa;l manifesteren binnen het NKV en 
onder de katholieke studenten en intellectuelen. 
Zowel echter in vele bedrijven, als aan de universiteiten van 
Nijmegen en Tilburg, blijkt onder hen die met de KVP hebben 
gebroken een duidelijke stroming voor direct samengaan met 
de communisten te zijn ontstaan. 
Enkele woordvoerders van de PPR hebben zich tegen die sa
menwerking verklaard. Hun gedrag wordt steeds meer een 
blinde navolging van wat de PvdA in de Tweede Kamer zegt. 
Mede hieruit blijkt, dat de PPR zoals die zich nu voordoet, niet 
de duidelijke, en ook niet de enige, uitdrukking is van de linkse 
stromingen die er onder de katholieken in ons land zijn. 
De politieke ontwikkeling onder hen - vooral bij jonge intel
lectuelen, maar, zij het soms minder demonstratief, ook onder 
de handarbeiders - heeft een dermate stormachtig karakter, 
dat daaruit geweldige nieuwe krachten voor de linkse bewe-
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In de PSP was er de laatste tijd een duidelijk streven kenbaar 
bij een aantal bestuurders en vertegenwoordigers om deze partij 
ondergeschikt te maken aan de loyale oppositie van de PvdA
leiding. 
Het betreft hier soms figuren, die zich enkele jaren geleden nog 
te buiten ginsen aan ultraradicale kritiek op de PvdA. Onder 
hen zijn ook personen, die zich in de PSP van een positie heb
ben verzekerd nadat zij tevergeefs hadden geprobeerd in de 
CPN scheuring teweeg te brengen. Hun uitgangspunt was daar
bij destijds de afwijzing van de eenheid van socialisten en com
munisten, speciaal in het NVV. 
Hoewel de oprichters van de PSP aanvankelijk een beroep de
den op de religieus-pacifistische stroming die al lange tijd be
staat binnen de Nederlandse arbeidersbeweging, verwierven zij 
hun eerste stemmenaanhang vooral op basis van de furieuze 
anticommunistische campaP:ne die tijdens en na de Hongarije
gebeurtenissen woedde en profiteerden zij van het feit, dat een 
aantal kiezers niet direct de betekenis en achtergronden van de 
strijd, die in de CPN gevoerd werd tegen rechtse elementen, 
konden begrijpen. 
Deze rechtse elementen riepen op tot stemmen op de PSP en 
bovendien kreeg deze, hoewel haar woordvoerders zelf hun 
doelstellingen omschreven als een "beter soort anticommunis
me", de aanmoediging mee van de Chroestsjow-groep in de 
Sowjet-Unie en van kringen in de DDR. 
De aanhang van de PSP loopt nu duidelijk terug. Bij de laats:te 
verkiezingen werd haar stemmencijfer gehalveerd. Daardoor 
zijn de tegenstellingen binnen deze partij, die altijd al aanwezig 
ziin geweest, met grote ~cherpte naar voren getreden. Oprechte 
pacifistische vrede~striiders dringen aan op verscherping van de 
oppositie, waarbij veelvuldig de wens naar voren komt om met 
de communisten samen te gaan. 
De CPN is volledig bereid tot deze samenwerking met hen, die 
zich niet door beginselloze renegaten van het communisme op 
een dood spoor of in het kielzog van rechtse PvdA-ers, willen 
laten leiden. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren tot de 
vorming van een sterke, verenigde oppositie tegen de regering
De Jong. 

IV 

Het is een vervalsing van de in ons land groeiende oppositie, 
als die wordt gepresenteerd in de vorm van een zogenaamde 
progressieve concentratie van Vondeling-Den Uyl tot Van 
Mierlo. Een dergelijke concentratie kan alleen al hierom niet 
progressief en democratisch zijn, omdat zij haar oogmerken wil 
bereiken door vervalsing van de uitspraak van de kiezers via 
afschaffing van het kiesstelsel der evenredige vertegenwoordi
ging, dat door de arbeidersbeweging in jarenlange strijd werd 
veroverd als onvervreemdbaar deel van het algemeen kies
recht. 
Zij wil in feite terugkeren tot het districtenstelsel van de vorige 149 



eeuw, in de hoop op frauduleuze wijze meer zetels in het parle
ment te kunnen bezetten dan in overeenstemming is met de 
stembusuitslag. 
Men wil dit voornamelijk uitvoeren ten koste van de Commu
nistische Partij, die de meest consequente oppositie voert tegen 
de reactie. 
Bij de rechtse PvdA-leiders speelt bovendien de wens tot sa
menwerking met D'66 een belangrijke rol. Daarbij wordt een 
voorstelling van zaken gegeven alsof D'66 "nieuw" en "radi
caal" en "fris" en "links" zou zijn. De feiten bewijzen het te
gendeel. 
D'66 wil het partijenstelsel afschaffen, hetgeen neerkomt op 
een rmm baan maken voor een totalitair "persoonlijk" be
wind. 
D'66 wil een onafzetbare minister-president, een "sterke man" 
dus, en een machteloos parlement. 
D'66 wil de verkiezingen vervangen door "volksraadplegin
gen" volgens het ja-of-nee-systeem, hetgeen een feitelijke liqui
datie betekent van het recht om te kiezen op grond van poli
tieke overtuiging en klassebelang. 
D'66 wil de evenredige vertegenwoordiging liquideren en daar
mee de mogelijkheid van arbeiderspartijen om als nationale 
partij vertegenwoordigd te zijn, uitsluiten. 
Deze oriëntering is niet alleen bijna letterlijk overgenomen van 
het absolutisme van De Gaulle, ze toont eveneens een onthul
lende overeenkomst met de programs van di verse fascistische 
partijen, die in de twintiger jaren in Nederland bestonden, van 
generaal Snijders tot prof. Gerretson en Arnold Meyer. 
Ook die programs waren in feite geïnspireerd door het mono
poliekapitaal, dat de parlementaire democratie wenste te liqui
deren. De "frisheid" van D'66 blijkt niet anders te zijn dan het 
oprakelen, onder dezelfde invloeden, van deze ongure denk
beelden, die destijds de weg effenden voor de nazi-partij van 
Mussen. 
De praktijk van het optreden van D'66 ligt in dezelfde lijn. Ze 
keurt alle begrotingen van de regering-De Jong goed, onder
steunt belangrijke programpunten, zoals de uitverkoop van 
staatsaandelen, treedt op voor de gaullistische atoombelangen en 
bepleit het instellen van een "sociale recherche". 
De handreiking van Vondeling c.s. aan D'66 is daardoor in 
feite een handreiking naar rechts, die in strijd is met de wensen 
die in de PvdA en onder de massa van ons volk leven. 

V 

Met haar "pragmatisme", d.w.z. haar beginselloze aanpase;en 
bij de stijl en eisen van binnen- en buitenlandse concerns, haar 
ageren tegen de politieke partijen en haar kwasi-radicalisme 
speculeert D'66 in de eerste plaats op de jonge intellectuelen en 
kaders in diverse takken van het bedrijfsleven. 
De economische ontwikkeling van ons land, met zijn concentra-
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sociale positie gebracht. Terwijl hun betekenis voor de produk
tie en de organisatie steeds in omvang toeneemt, is hun zeggen
schap steeds geringer geworden. 
In de mammoetbedrijven, of het nu banken, fabrieken, verze
keringen of transportondernemingen zijn, en ook bij de over
heid, zijn zij net zozeer radertjes in de machine geworden als 
de handarbeiders dat allang zijn. 
Naarmate de bedrijven groeiden werd hun afstand tot de top
pen groter en hun positie afhankelijker. 
Het is mede deze ontwikkeling die ertoe geleid heeft dat stu
denten en jonge mannen en vrouwen met een wetenschappelijke 
of hogere beroepsopleiding, tot rebellie komen tegen het be
staande systeem, tegen zijn verte:~enwoordigers zowel als tegen 
zijn uitwassen. 
Vele malen nemen zij zelfs het initiatief tot de actie en er blijkt 
een duidelijke wil om de banden met de arbeidersbeweging, 
waartoe zij in feite behoren, aan te halen. 
Wat D'66 hen te bieden heeft is alleen, dat zij van de regen in 
de drup komen. Het gehate machtssysteem van de concerns zou 
dan volledig naar de politiek worden overgebracht. 
De arbeidersbeweging, en de communistische partij in het bij
zonder, heeft tot taak het verbond tussen jonge intellectuelen 
en arbeiders tot stand te brengen en alle hindernissen die daarbij 
bestaan, uit de weg te ruimen. Zij ziet in hen een bron van 
nieuwe energie en geestdrift en zal voor hun belangen evenzeer 
moeten opkomen als voor die van de andere werkers. 
Zij moet ook bereid zijn haar volle overtuigingskracht in het ge
ding te brengen om deze belangrijke groep onder de bevolking 
vertrouwd te maken met haar beginselen en organisatieopvat
tingen, opdat op die wijze vele belangrijke strijders voor de 
zaak van het socialisme onze gelederen komen versterken. 

VI 

De ontwikkeling van het bedrijfsleven heeft de laatste tijd het 
geloof in de kapitalistische theorieën van klassenvrede, klas
sensamenwerking en de zegeningen van de "welvaartsstaat" bij 
vele werknemers ernstig geschokt. 
De onwaarachtigheid ervan dringt meer en meer tot het be
wustzijn van de werkers door. 
De rationalisatie leidde tot sluiting van de mijnindustrie en an
dere ondernemingen. De concentraties en fusies van bedrijven 
brengt afvloeiing van personeel mee en schept voor vele arbei
ders, beambten en technische kaders, die van functie en arbeids
plaats moeten veranderen, grote moeilijkheden. 
Er is een groep van permanente werklozen ontstaan, waarbij 
vooral arbeiders van boven de veertig jaar die ontslagen zijn, 
niet meer aan de slag komen. 
De partijleiding heeft ernstige pogingen gedaan om de striid te
gen bedrijfssluitingen te organiseren, in de vorm van demonstra
ties en optreden in de openbare lichamen. 
Ook tegen de BTW, de duurte en de huurverhogingen werd een 151 
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actieve beweging op touw gezet. In de loonstrijd in de bedrij
ven echter schiet de partij ernstig- tekort. Het blijft daar teveel 
bij algemene propaganda. 
De opbrengst van de produktie wordt steeds groter, maar de 
resultaten worden in de vorm van hogere winsten en investe
ringen door de kapitaalbezitters afgeroomd, terwijl de werkers 
onderbedeeld blijven. 
Niet slechts loonsverhoging om de gestegen kosten van het le
vensonderhoud op te vangen, maar een forse verhoging van het 
reële loon is noodzakelijk en bereikbaar. 
De passiviteit van de partij op het gebied van de loonstrijd 
komt voort uit een terugval in de sociaaldemocratische opvat
tingen, waarbij de parlementaire instellingen en de algemene 
politieke propaganda tot het gebied van de politieke strijd, en 
de loonstrijd tot het exclusieve gebied van de vakbeweging zou 
behoren. 
De CPN mengt zich niet in de organisatorische aangelegenhe
den van het NVV, en onderstreept nog eens haar standpunt dat 
binnen de moderne vakbeweging geen groepsvorming mag 
plaatsvinden, noch van communisten, noch van PvdA-leden of 
aanhangers van D'66. De vakbeweging omvat in Nederland 
echter nog steeds slechts een minderheid van de werkers in de 
?edrijven, waarvan de grote meerderheid nog ongeorganiseerd 
IS. 

De CPN beschouwt het als haar taak het ore:aniseren van alle 
werkers, ongeacht welke hun vakbandsrichting is, of dat zij 
geen vakbondslid zijn. 
Het succes van de Vrije Lijsten in de ondernemingsraden toont 
aan hoezeer de noodzakelijkheid van deze eenheid door oe wer
kers gewenst wordt. 
In belangrijke bedrijven, waar de vakverenigingsleden in de 
minderheid zijn, kunnen deze Vrije Lijsten een meerderheid van 
het personeel verenigen op grond van een nauwkeurig program 
van eisen. Dit werd bereikt door het initiatief van de commu
nisten. 
Het initiatief van de communisten is onontbeerlijk voor het tot 
stand brengen van de eenheid van actie in de bedrijven in di
verse vormen, vanaf het petitionnement tot aan de staking, 
voor loonsverhoging en andere verbeteringen van de arbeid~
voorwaarden, voor het veilig stellen van de werknemers tegen 
de gevolgen van fusies, concentraties en voor het verhinderen 
van bedrijfssluitingen. 
De grondslag is daarbij de samenwerking der linkse krachten: 
communisten, socialisten, radicale katholieken en protestan
ten. 
Het partijbestuur acht het nodig om de rol van de partij in de 
bedrijven en in de loonstrijd in de gehele partij ter discussie te 
stellen, met het doel de passiviteit op dit gebied te overwin
nen. 
De massa van de werkers voelt de politiek van de regering-De 
Jong het eerst en het duidelijkst aan den lijve in de gedaante 
van haar loonpolitiek. 

152 Zonder het doorbreken van deze loonpolitiek door actie op de 



grootst mogelijke schaal zal er aan het beleid van de huidige 
regering geen einde kunnen worden gemaakt. 

VII 

De nieuwe ontwikkelingen stellen aan de hele CPN zeer hoge 
eisen. Zij zou tekortschieten als in de komende tijd niet alles 
gedaan wordt om de linkse oppositie te bundelen en aan te voe
ren in de strijd tegen het kabinet- De .Jong en alles wat het ver
tegenwoordigt aan binnen- en buitenlandse dwingelandij. 
De huidige ontwikkeling is door de communisten voorzien en 
aangekondigd. Het vcrzet dat zich aftekent is door de commu
nisten begonnen. 
Het is de laatste tijd voorgekomen dat bij communisten een on
derschatting bestond van de snelheid waarmee de strijdgeest in 
Nederland toeneemt. Zelfvoldaanheid en sleur vormen in dat 
geval de voornaamste remmen om de beweging tegen de rege
ringspolitiek tot volle ontplooiing te brengen. Zulke tekortko
mingen moeten nu onmiddellijk ongedaan gemaakt en met 
kracht bestreden worden. 
De voornaamste taak van de hele partij en van alle communis
ten is de vorming van strijdcomités voor de directe samenwer-
king op de vele gebieden, waarop de beweging van ons volk 
kenbaar wordt. 
De partij moet als samenbindende kracht optreden van allen 
die de actie willen voeren, waarbij elk sectarisme geweerd dient 
te worden. 
Een belangrijke stap in deze richting kan in sommige gemeen
ten de 1 Mei-viering zijn. 
Het partijbestuur roept de progressieve Nederlanders op om, 
waar dat maar enigszins mogelijk is, het voorbeeld te vohen 
van de linkse Amsterdammers die een comité hebben gevormd 
voor een eensgezinde 1 Mei-viering onder de leuzen 

Weg met de regering-De Jong. 
Eenheid van alle linkse krachten. 

Zelfvoldaanheid en sleur, zoals die hier en daar in de partij op
treden, zijn uitingen van rechts opportunisme, dat leidt tot pas
siviteit, terwijl de radicalisering van de bevolking toeneemt, 
tot verslapping van de oppositie in vertegenwoordigende licha
men en aanpassing aan het "establishment", de gevestigde auto
riteiten. 
Bundeling van de linkse krachten in de actie moet samengaan 
met verscherpte oppositie tegen de regering en de met haar 
vcrbonden bureaucratie, vanuit de partijleiding, de partij-afde
lingen en vanuit de vertegenwoordigende lichamen. 
De reactie gaat door met haar anticommunisme en met haar 
geïntrigecr om partijleden te beïnvloeden. 
Daartegenover moet de onverbrekelijke eenheid van de partij 
en van de partijleiding worden gesteld. 
Iedere verscherping van de aanvallen op de partij, die voort
komen uit angst voor de massabeweging, moet beantwoord wor-
den met een nog meer eensgezind en solidair optreden. Juist 153 
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door de eenheid van de partij kan zij vooraangaan in de actie 
en kan ze elke verslapping en passiviteit teniet doen. 
De oriëntatie van de partij die hierboven is uiteengezet, moet 
tevens de grondslag vormen voor het werk van de hele par
tij. 
Daarbij dient het Dagelijks Bestuur op te treden als actieve po
litieke leiding, die als een eenheid verantwoordelijk is voor de 
slagvaardigheid van de partij. Het dient hecht samen te werken 
en met grote regelmaat verantwoording af te leggen aan het 
partijbestuur, dat zowel in zijn geheel als wat de leden afzon
derlijk betreft, direct bij het leiden van de partij betrokken 
moet worden. 

Een van de voornaamste taken van de partijleiding zal zijn, op 
grondslag van deze resolutie de leidingen en het werk in de 
districten nauwkeurig te bezien en waar nodig te reorganiseren. 
In een aantal districten blijft het partijwerk en het werk van 
de districtsleiding achter bij de vereisten van de tijd. 
Wil de uitvoering van de politiek, zoals die in deze resolutie is 
omschreven, slagen, dan is het noodzakelijk met grote energie 
aan het werk te gaan in de geest van deze resolutie. 
De ontwikkeling in ons land gaat snel. Belangrijke groepen van 
het volk komen in beweging. Het socialistisch ideaal wint aan
hang. De bundeling van al dit verzet is een levensnoodzaak 
voor ons volk, een eretaak voor de CPN. 

Amsterdam, 9 april 1969. 

(De Waarheid van vrijdag 11 april1969.) 



De rol van de 
communistische partij 

Het lange tijd ogenschijnlijk rimpelloze politieke leven in Ne
derland is thans in volle beweging. De partijen, die zich base
ren op het voortbcstaan van het kapitalisme, vcrtonen dezelf
de scheuren en barsten als dit stelsel zelf, waarbinnen een felle 
strijd om de macht woedt tussen de vcrschillende imperialisti
sche machtsgrocpen. Het PvdA-congres toonde aan hoezeer de 
radicalisering van de massa's, de verontwaardiging over de 
rechtse politiek en het bukken daarvoor van de PvdA-leiding, 
doorwerkt. Er is in de arbeidersbeweging in ons land een nieu
we situatie ontstaan, waarin de mogelijkheden voor het smeden 
van een hechte eenheid van actie tegen de politiek van de rege
ring-De Jong steeds groter worden. 
Om de mogelijkheden tot werkelijkheid te maken, is vooral 
initiatief tot actie en aaneensluiting van alle linkse krachten 
noodzakelijk. In deze toestand is het daarom vereist nog eens 
de rol van de communistische partij uiteen te zetten en haar 
verantwoordelijkheid juist in deze situatie, waarin zich grote 
veranderingen voltrekken, te onderstrepen. 

Voorhoede van de arbeidersklasse 

Wanneer wij spreken over de betekenis van de communistische 
partij als voorhoede van de arbeidersklasse, dan komt dit niet 
voort uit een soort eigenwijsheid of het zich aanmeten van bij
zondere pretenties. 
De voorhoede-rol die de communistische partij moet en wil 
vervullen, komt voort uit de positie, die de communisten in
nemen in de arbeidersklasse, uit hun inzicht in de klassentegen
stellingen, uit het feit dat de communistische partij als enige 
zich ten doel stelt de belangen van de arbeidersklasse in haar 
breedste samenstelling te dienen en als revolutionair doel heeft 
een einde te maken aan het kapitalistische stelsel en het socia
lisme in ons land te verwezenlijken. Er is nu eenmaal geen an
dere partij in ons land, die een dergelijke functie kan vervullen 
of wenst te vervullen. 
Doordat de strijdvaardigsten uit de arbeidersbeweging in haar 
rijen worden opgenomen en haar organisaties en leden een gro
te en omvattende activiteit aan de dag leggen, wordt deze voor
hoede-rol gerealiseerd. Dit geschiedt vooral door het optreden 
voor de dagelijkse belangen, waarbij de communisten in de be
drijven optreden als de organisators van de actie voor loons
verhoging. Ook overal elders, waar de belangen van de wer
kende mensen in het geding zijn, nemen zij initiatieven om een
heid van optreden tot stand te brengen. 
De voorhoede-functie van de communistische partij vereist, dat 
voortdurend gestreefd wordt naar verhoging van het politieke 
niveau van de massa's, juist in de actie, naar het opvoeren van 155 
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het klassebewustzijn van de arbeiders in de strijd tegen het ka
pitalisme. Voor de partij zelf geldt daarbij, dat het ideologische 
inzicht van de leden en de besturen op een hoog peil moet wor
den gebracht. 
De leiding die van de communistische partij uitgaat is niet iets 
vanzelfsprekends. Het is niet een soort hemelse gave. Ze moet 
voortdurend bevochten worden. Het is zelfs mogelijk gebleken, 
dat een communistische partij haar voorhoede-rol ook kan ver
liezen. Er is dus geen enkele reden voor communisten zich op 
de borst te slaan voor alles wat in het verleden door commu
nisten is verricht. Trots zijn op het verleden heeft geen zin, als 
niet tegelijkertijd opgetreden wordt voor de versterking van de 
partij nu en voor de verhoging van haar strijdvaardigheid. 
In dit verband doemen altijd twee gevaren op die de partij 
kunnen verlammen en haar de voorhoede-rol kunnen ontne
men. 
Er is het revisionisme, dat in de praktijk neerkomt op het tege
moetkomen aan en het geïntimideerd zijn door het kapitalis
me. Dit revisionisme komt in een aantal verschijnselen tot uit
drukking. 
Enkele voorbeelden daarvan. Zo is wel de opvatting gelan
ceerd, dat er in een periode van hoogconjunctuur geen strijd 
mogelijk zou zijn, ofschoon tezelfder tijd blijkt, dat het verzet 
onder de massa's hoog oplaait. Dergelijke opvattingen leiden 
tot passiviteit, tot het opgeven van de strijd tegen kapitalisti
sche wandaden als ongebreidelde prijsopdrijving, sluiting van 
bedrijven en vrijwel permanente werkloosheid in enkele gebie
den van ons land. 
Een revisionistisch terugdeinzen kan ook tot uiting komen in 
het missen van de moed om - desnoods tegen de stroom in -
stelling te nemen tegen de politiek van de heersende kringen, 
die soms in staat is voor kortere of langere tijd de massa;'s te 
bedriegen. 

Rondom de koloniale oorlogen in Indonesië heeft de CPN een 
tijdlang alleen gestaan tegenover een kolonialistische hysterie, 
wat haar ongetwijfeld in deze periode bij verkiezingen stemmen 
en zetels heeft gekost. Maar nu deze periode opnieuw ter spra
ke wordt gebracht - weliswaar twintig jaar na dato! - blijkt 
des te duidelijker, dat de houding van de CPN volkomen ge
rechtvaardigd was en geen andere had mogen zijn. 
De geschiedenis heeft geleerd, dat zulke situaties zich herhaal
delijk kunnen voordoen. Een revisionistische houding zou tot 
dadenloosheid tegenover de reactie leiden en de partij maken 
tot een aanhangwagen van rechtse sociaaldemocratische leiders, 
die altijd de moed hebben gemist tegen de stroom in te roeien 
en zich leenden voor het verrichten van diensten aan de rechtse 
politici. 

Een tweede rem voor de ontwikkeling van de partij-activiteit 
is het sectarisme, dat leidt tot isolement van de massa. Ook 
daarvan zijn enkele praktische voorbeelden te noemen, zowel 
in als buiten de communistische partij. Het sectarisme uit zich 
in het hanteren van ultraradicale leuzen, vergezeld van vol-
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geboden aan de politiek van de monopolies, in het praten over 
revolutie en tezelfder tijd het minachten van de strijd tegen de 
kapitalistische uitbuiting, - in het ontkennen van de noodzaak 
van het tot stand brengen van de eenheid van actie van georga
niseerden en ongeorganiseerden in de bedrijven. 
Hoc radicaal de dragers van deze opvattingen zich ook voor
doen, in feite manifesteert zich hierin een gebrek aan daadwer
kelijke strijd vaardigheid. 
Een voortdurende waakzaamheid tegen deze afwijkingen van 
rechts en van links is noodzakelijk om de communistische par
tij in staat te stellen leiding te geven aan de beweging van de 

) massa s. 
Van de zijde van onze tegenstanders wordt de ideologische 
strijd tegen deze afwijkingen verdacht gemaakt. In de hoop, 
dat afgezien zal worden van de interne partijstrijd lanceren 
anticommunisten van allerlei slag de gedachte, dat deze de par
tij verscheurt. De werkelijkheid is, dat de eenheid van de com
munistische partij niet tot stand komt op grondslag van prin
cipeloosheid en het nu weer eens naar rechts en dan weer eens 
naar links zwaaien. Deze eenheid wordt juist gesmeed in de ac
tiviteiten van de partij en in het optreden tegen de remmen die 
zich daarbij voordoen. 

Hoe is de communistische partij georganiseerd? 

Vaak wordt de vraag gesteld hoe het toegaat in de CPN, hoe 
de communistische partij is georganiseerd. Daarbij komt ook, 
dat het kapitalistische pmpaganda-apparaat niets nalaat om 
leugens te verspreiden en het voor te stellen, alsof er veel ge
heimzinnigs in haar rijen wordt gebrouwen. Er is echter niets 
geheimzinnigs aan de hand. 
Het organisatiebeginsel van de CPN is het democratisch-cen
tralisme. Dit wil zeggen, dat uitgegaan wordt van de nood
zaak van de discussie en de meningenstrijd op grondslag van 
het marxisme-leninisme. In de communistische partij wordt 
steeds gestreefd naar een zo groot mogelijke deelname van de 
leden aan de discussie. Nadat de discussie is gevoerd worden 
besluiten genomen. En daarom gaat het tenslotte. Voor ons is 
democratie geen gemeenschapsspel of een methode om mooi
en veelpraters steeds aan het woord te laten en eindeloos te la
ten discussiëren. In onze partij gaat het om daden, om het uit
stippelen van een juiste politiek, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de inzichten, die de communisten in de strijd hebben 
opgedaan. Daanu worden de besluiten uitgevoerd. De partij 
dient dusdanig georganiseerd te zijn, dat de uitvoering van de 
besluiten wordt gegarandeerd. Daarom wordt een centrale lei
ding gevormd, die tussen de congressen in de partij leidt op 
grondslag van de besluiten en onder de massa optreedt voor de 
partijpolitiek. 
Wat is daar voor geheimzinnigs aan? Niets! Het is echter niet 
onbegrijpelijk, dat door de tegenstanders van de communisti-
sche partij aanvallen worden gedaan op deze organisatiebegin- 157 



selen, omdat ze de ruggegraat vormen van onze partij. Zij ver
vloeken deze principes, omdat ze de communisten in staat stel
len een krachtige partij te vormen, die in staat is onder alle om
standigheden de druk van de krachten van het imperialisme 
te weerstaan. 
Hieruit blijkt, dat de bewering - vooral van rechtse sociaal
democratische leiders - dat de communistische partij geen de
mocratische partij zou zijn, een kwaadaardig verzinsel is. Eer
der rijst de vraag hoc het er in de PvdA in dit opzicht voor 
staat. Niemand zal in twijfel trekken, dat er veel discussies zijn 
in de PvdA. De vraag is hoe het daarbij met de democratie ge
steld is. Een feit is immers, dat op het congres een aantal be
sluiten zijn genomen, waartegen van uiterst rechtse zijde -
door diegenen die de communisten van ondemocratische me
thoden betichten - openlijk wordt geageerd. Het dulden van 
een dergelijke gang van zaken wil in feite zeggen, dat berust 
wordt in een toestand waarin de rechtsen de lakens uitdelen. 
Zo'n situatie is in de CPN ondenkbaar. Een genomen besluit 
geldt voor iedereen en moet door een ieder naar vcrmogen 
worden uitgevoerd. 
Daarom is het onze mening, dat de organisatiebeginselen van 
de communistische partij - het democratisch-centralisme -
de werkers van ons land de garantie geven, dat de CPN een 
duidelijke, door hen te controleren politiek voert, uitsluitend 
in hun belang. 
Ook in de communistische partij hebben we het soort miskende 
genieën gekend - zoals voor de oorlog bijvoorbeeld De Kadt 
en Goedhart en na de oorlog Gortzak, Wagenaar en Baruch -
die de nederlaag van hun opvattingen niet konden verkroppen 
en zich niet wilden neerleggen bij besluiten en daartegen zelfs 
gingen optreden. Zij kwamen altijd met dezelfde versleten be
wering - ondersteund door de gehele rechtse pers -, dat er in 
de CPN geen vrijheid van kritiek en discussie bestond. Deze 
opmerkingen kwamen dan meestal nadat ze maanden lang het 
hoogste woord hadden gevoerd ... ! 
Wat dit betreft, is het ook thans nog interessant kennis te ne
men van wat Lcnin in zijn werk "Wat te doen?" schreef. Hij 

"Wij gaan in een nauw aaneengesloten groepje langs een steile 
en moeilijke weg, elkaar stevig de hand reikend. Wij zijn van 
alle kanten door vijanden omringd en bijna altijd moeten wij 
onder hun vuur marcheren. Wij hebben ons volgens een in vrij
heid genomen besluit verenigd en wel om tegen de vijanden te 
strijden en niet om in het naburige moeras te geraken, welks 
bewoners ons van het begin af berispten, omdat wij ons tot een 
bijzondere groep verenigden en de weg van de strijd inplaats 
van de weg van verzocnin~ kozen. En nu beginnen er enkelen 
van ons te roepen: laten wij naar dit moeras gaan! - en wan
neer men hen terecht wijst, antwoorden zij: wat zijt gij toch 
achterlijke mensen! - en zoudt ge u niet schamen, ons het vrije 
woord te ontzeggen om u op een betere weg te roepen! - 0 ja, 
mijne heren, gij zijt vrij, niet slechts om te roepen, maar ook 
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vinden zelfs, dat uw ware plaats juist in het moeras is en wij 
zijn bereid u naar ons beste vermogen bij uw verhuizing daar
heen te helpen. Maar laat slechts onze handen los, klemt u niet 
aan ons vast en bezoedelt niet het verheven woord vrijheid, 
want ook wij zijn immers "vrij" om te gaan waarheen wij wil
len, vrij om niet slechts tegen het moeras te strijden, maar ook 
tegen degenen, die de weg naar het moeras inslaan!" 
Het werk "Wat te doen?" is door Lenin in de jaren 1901-·1902 
geschreven onder geheel andere omstandigheden als thans in 
ons land gelden. Ook al gaat het thans niet meer om een "groep
je" in Rusland, maar om een wereldomspannende communisti
sche beweging en om opvattingen, welke ook onder de massa 
in ons land diep geworteld zijn, Lenins opvattingen over de 
rol van de communistische partij en over de organisatorische 
opbouw daarvan, zijn nog steeds actueel. 

CPN autonome partij 

De laatste jaren is met veel kracht de autonomie van de CPN 
aan de orde gesteld. Het doel daarbij was om het valse beeld, 
dat de tegenstanders van onze partij hadden opgehangen, on
gedaan te maken. De anticommunisten stelden het zo voor, als
of de solidariteit van de communisten met de Sowjet-Unie, 
vooral in de strijd tegen het Duitse fascisme, in die zin ver
klaard moest worden, dat de communisten "agenten van Mos
kou" waren. Het is duidelijk gebleken, dat dit soort propa
ganda met behulp vJ.n verdachtmaking hoogtij vierde op de 
momenten van de grofste agressiezucht van het Duitse impe
rialisme, waarvan zeker is dat dit altijd met agenten werkt. 
Hoewel deze propaganda leugenachtig was, kan niet worden 
ontkend dat deze een zekere invloed op de massa heeft gehad, 
vooral ook omdat de communistische partij in haar optreden 
een tijdlang te weinig heeft gedaan om het ware beeld van de 
CPN te tonen. 
Op het 21 ste partijcongres (maart 1964) werd daarover geze?d, 
dat het nodiç; was om na te gaan wat er in ons eigen optreden 
zou moeten worden veranderd om het drogbeeld van onze par
tij bij de massa weg te nemen. 
Sindsdien hebben wij met grote nadruk de autonomie van de 
CPN aan de orde gesteld. Niet omdat deze opvatting voor de 
Nederlandse communisten nieuw was, maar om de vijandige 
propagandacampagne te doorbreken. 
Dit was des te meer noodzakelijk, omdat tezelfder tijd de reac
tie gebruik maakte van de discussie in de internationale com
munistische beweging van de meningsverschillen tussen de Sow
jet-Unie en China. Voor hen stond de zaak toen zo: de com
munisten zijn agenten van Moskou, zo niet dan zijn het agen
ten van Peking! Het is daarbij duidelijk, dat ze aldus redene
ren volgens hun eigen patroon. Politiek wordt immers bij de 
imperialisten beschouwd als een ambacht, bedreven door agen
ten van deze of gene imperialistische kliek. Zij voelden zich bij 
hun optreden tegen de CPN nog gesterkt door praktijken, die 
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zich in de loop van de discussie in de internationale commu
nistische beweging voordeden, waarbij zowel van revisionisti
sche als van dogmatische zijde geprobeerd werd in andere par
tijen aanhangers voor hun standpunten te winnen. 
Van het begin af heeft de CPN de keuze "Moskou-Peking" re
soluut afgewezen. De politiek van leninistische autonomie van 
de CPN maakte het ook mogelijk, dat onze partij in de discus
sie in de internationale communistische beweging duidelijk haar 
positie kon bepalen. Uitgaand van eigen ervaringen en eigen 
inzichten nam zij deel aan de discussie en trad zij op voor een
heid van actie van alle communisten tegen het imperialisme.1) 

Het stellen van de autonomie van de communistische partij is 
geen tactische manoeuvre om zich "aan te passen" bij Neder
landse toestanden, vcrhoudingen of tradities. De CPN is van 
geboorte Nederlands. Zij is het strijdvaardigste deel van de 
Nederlandse arbeidersklasse. De autonomie van de communis
tische partij is een fundamenteel leninistisch principe. Het is 
voor een communistische partij nodig om door strijd in eigen 
land tegen het kapitalisme en voor het socialisme waar te ma
ken, dat zij de naam van communistische partij met recht kan 
dragen. 

Zeggen dat je communist bent, of dat je vrienden in het bui
tenland hebt, dat je tegen het imperialisme en kolonialisme 
bent, is onder de huidige omstandigheden niet zo moeilijk. De 
toetssteen is wat in het eigen land gepresteerd wordt! 
Het is logisch, dat de Amerikaanse imperialisten een hekel heb
ben aan en ageren tegen de autonomie van communistische par
tijen. Het is hun duidelijk, dat deze autonomie de communisti
sche partijen tot in alle uithocken van de wereld bewegelijk en 
strijdbaar maakt. De imperialisten hebben liever met één be
paald type van politieke partij te maken, dat wil zeggen van 
het type, dat zich ondergeschikt maakt aan de diplomatic en 
aan hun intriges. 

Wie realistisch de toestand beziet zal begrijpen, dat de beteke
nis van de standpunten van de CPN zal groeien, naarmate 
blijkt dat haar in v locd onder de massa's in de strijd groeit. 
De activiteit van de CPN kan alleen bepaald worden door haar 
leden. Daarom is onze partij alleen verantwoording schuldig 
aan haar leden en aan de Nederlandse werkers. 
Dit wil geenszins zeggen, dat een communistische partij geen 
oordcel kan hebben over standpunten van andere communisti
sche partijen, wanneer het algemeen te beoordelen vraagstuk
ken betreft. Dit kan tevens aanleiding zijn tot discussie tussen 
partijen, maar mag nooit en te nimmer leiden tot inmenging in 
interne aangelegenheden van een andere partij, omdat de be
sluiten uitsluitend door de leden van de afzonderlijke partijen 
kunnen worden genomen. 

1
) In het vorige nummer van P en C is een overzicht vet·schenen van de 

standpunten van de CPN in deze internationale discussie. 



CPN en internationale solidariteit 

Juist een communistische partij, die zich primair bezig houdt 
met het organiseren van de strijd in eigen land, zal overtuigd 
zijn van de noodzaak van internationale solidariteit, omdat ze 
in haar optreden stuit op internationaal georganiseerde klasse
tegenstanders, op monopolies en banken. Om deze reden treedt 
onze partij op voor eenheid op grondslag van het marxisme
leninisme en tegen elke poging om de internationale communis
tische beweging te scheuren. 
Het gaat hierbij niet om een formele aangelegenheid, om een 
eenheid slechts in woorden, met verdoezeling van de realiteit 
van het bestaan van moeilijkheden in de internationale com
munistische beweging. Het gaat ook niet om het aaneenrijgen 
van frasen. Het gaat om eenheid van actie tegen het Westduit
se revanchisme en voor steun aan de democratische krachten 
in West-Duitsland, tegen de Amerikaanse agressie in Vietnam 
en voor solidariteit met het Bevrijdingsfront, voor solidariteit 
met de antikoloniale en anti-imperialistische strijd m Azië, 
Afrika en Latijns Amerika. 
De bijdrage die de CPN heeft geleverd tot de internationale dis
cussie is daarop gericht geweest. 
Internationale solidariteit is in de arbeidersbeweging altijd een 
sterk emotioneel geladen begrip geweest. Daarbij speelden ge
voelens van vriendschap voor onderdrukten en van saamhorig
heid een grote rol. En niemand zal ontkennen, dat het juist een 
van de mooiste tradities van de arbeidersbeweging is, die hoog 
gehouden moet worden en dient te worden verdedigd tegen de 
jakhalzerij van het imperialisme. 
Toch is dit niet het enige uitgangspunt bij het verdedigen van 
de internationale solidariteit. Het inzicht moet versterkt wor
den, dat tegen het imperialisme slechts met het grootste effect 
kan worden opgetreden als er gemeenschappelijk wordt gehan
deld. Een provincialistische opvatting van afgeslotenheid kan 
slechts leiden tot passiviteit en pessimisme. De antikapitalisti
sche krachten in ons land moeten doordrongen zijn van het be
wustzijn, dat zij deel uitmaken van een steeds groeiende, we
reldomvattende beweging, met welke moeilijkheden deze ook 
tijdelijk te kampen heeft. 

Directe taken en perspectieven 

De CPN gaat bij de vaststelling van haar standpunt uit van 
een analyse van de nationale en internationale werkelijkheid. 
Dit stelt aan de partij en aan de communisten hoge eisen aan 
kennis en inzicht. 
Vooral omdat de communisten zich niet kunnen beperken tot 
de nationale bijzonderheden. Want steeds meer blijkt, dat de 
tegenstellingen tussen de vcrschillende imperialistische machten 
hun invloed uitoefenen op de politieke toestanden in ons eigen 
land. 
Alleen gewapend met dit inzicht is het mogelijk met vrucht op 161 
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te treden in de strijd voor nationale onafhankelijkheid, tegen 
de steeds verdergaande uitvcrkoop van ons land, in het bijzon
der ten aanzien van het opdringende Westduitse imperialisme, 
en om weerstand te bieden aan de politiek van de rechtse krach
ten, die gericht is op verscherpte uitbuiting door middel van 
loondruk, prijsstijging, invoering van BTW, enz. 
De communistische partij treedt op voor de directe belangen 
van de werkers, d.w.z. zowel van de fabrieksarbeiders, als van 
de beambten en de technische en wetenschappelijke kaders en 
van allen, die als gevolg van de politiek van de monopolies in 
de verdrukking geraken. De CPN stelt tegelijk verdere per
spectieven, omdat duurzame oplossingen voor de vraagstukken 
van de werkende bevolking binnen het kapitalisme onmogelijk 
zijn. Het monopoliekapitalisme bestaat nu eenmaal dank zij 
een geperfectioneerde uitbuiting, onderdrukking van de ene 
mens door de ander, van de kleine door de grote, door voort
durende onderlinge strijd om economische en politieke macht, 
markten en grondstoffen. Dit is een voortdurende bron van 
oorlogsgevaar. 
Daarom stelt onze partij als einddoel het socialisme. Een kant 
en klaar patroon voor de verwezenlijking van het socialisme in 
ons land kan uiteraard niet gegeven worden, vooral ook om
dat de realisering daarvan een zaak is niet van communisten 
alleen. Het is echter duidelijk, wat de hoofdkenmerken van een 
socialistisch Nederland zullen zijn. In de stellingen bij het vijf
tigjarig bestaan van de CPN werd reeds aangeduid, dat het 
hierbij gaat om de vervanging van de politieke macht van de 
grote bezitters door die van de werkers, om het onteigenen van 
het grote bezit en het leiden van de produktie door de gemeen
schap. 
De strijd die de CPN voert en waartoe zij de massa wil inspi
reren, is dus een veelomvattende, politieke strijd, die niet alleen 
gericht is tegen de wantoestanden van nu, maar op het vrij 
baan maken voor een socialistische toekomst, waarin alle crea
tieve krachten die in het volk leven, zich ten volle kunnen ont
plooien. 

H. HOEKSTRA 



Mansholt-plan tegen de 
Nederlandse landbouw 

Na emge malen te ZlJLl aangekondigd, verscheen tn december 
1968 het M ernarandurn in'Lake de hervorming van de land
bouw in de Europese Economische Gemeenschap, in de wan
delgangen het plan-Mansholt genoemd. Het is een lijvig stuk 
van ongeveer 600 pagina's, zodat het niet eventjes in het vrije 
schaftuurtje, dat de boeren nog steeds plegen te houden, gele
zen kan worden. Nu zal dat Mansholt een zorg zijn, omdat de 
helft van de agrarische beroepsbevolking er in zijn plan toch 
niet meer aan te pas komt. 
Na tien jaar dokteren blijkt de toestand van de landbouw 111 

de zes EEG-landen zo ongezond te zijn geworden, dat nu een 
fikse operatie nodig geacht wordt. De chirurgische ingreep, die 
in het memorandum wordt voorgesteld, komt op het volgende 
neer: 

- halvering van de agrarische beroepsbevolking gedurende de 
periode 1970-1980, waardoor vijf miljoen bocren en tuin
ders moeten verdwijnen; 

- het onttrekken van vijf miljoen hectaren cultuurgrond aan 
zijn bestemming, waarvan een deel bebost moet worden; 

- inkrimping van de melkveestapel met vier miljoen koeien; 
- opruiming van tienduizenden landhou w- en veeteeltbedrij-

ven. 

Naar de mening van de Europese Commissie moet de structuur 
totaal gewijzigd worden, zodat de omvang der bedrijven wordt: 

- landbouwbedrijven met minimale oppervlakten van 80 tot 
120 ha; 

- melkveehouderijbedrijven met 40 tot 60 koeien, maar het 
liefst met 100 stuks; 

- gespecialiseerde vleesproduktiebedrijven met 150 tot 200 
runderen; 

- kuikenmesterijen met 100.000 stuks; 
- legbedrijven met 10.000 kippen; 
- varkensmesterijen met 450 tot 600 beesten tegelijk 111 de 

stal. 

Zo ziet het nieuwe ideaal van dr. Mansholt er uit. Tegenover 
de bestaande toestand is dat wel om te schrikken. Volgens de 
laatste cijfers bedraagt de gemiddelde oppervlakte van de land
bouwbedrijven in de EEG-landen 11 ha. [n Italië komt men 
niet verder dan 6,8 ha, terwiil zij in Frankrijk gemiddeld 17,8 
ha is. De bedrijfsgrootte in Nederland komt overeen met het 
EEG-gemiddelde van 11 ha. Tachtig procent van de melkvee
bedrijven bezit 10 of minder koeien. Bij de varkensmesterijen 
gelden ongeveer dezelfde verhoudingen, met dit verschil dat 
het groeitempo in omvang hoger is. Men kan op zijn klompen 163 



aanvoelen, dat de bestaande structuur beslist niet 111 overeen
stemming is met de bedoelingen van Mansholt. 
De financiële lasten, die met de uitvoering van het plan ge
moeid zouden zijn, worden op vele miljarden geraamd. Zo zou
den de structuurmaatregelen tien jaar lang een gemiddelde uit
gave van negen miljard gulden vragen, terwijl het scheppen 
van nieuwe arbeidsplaatsen nog eens /,5 miljard zou vergen. 
Nu vinden de opstellers van het plan dit niet bijzonder opwin
dend. Zij zeggen, dat ook bij het huidige beleid door de natio
nale regeringen jaarlijks miljarden aan subsidies voor structuur
verbetering (bijv. ruilverkavelingen) uitgegeven worden, maar 
dan oneconomisch worden besteed. Volgens hen kan dat beter 
vanuit Brussel worden geleid. Bovendien, en dat is een cijfer 
om te onthouden, zouden de kosten van het ingrijpen op de 
markt voor 1969 op ruim acht miljard gulden gesteld moeten 
worden. 
Het alternatief van het plan-Mansholt zou zijn, dat na 1980 er 
nog "slechts" een bedrag van 7,5 miljard gulden nodig zou zijn 
voor marktbeleid en structuurverbeteringen. Al met al geen 
kinderachtige bedragen, die tenslotte moeten worden opge
bracht door de bevolking. 
Het plan-Mansholt bevat ook een "sociale paragraaf". Het le
ven van de agrarische bevolking zou meer moeten gaan gelij
ken op dat van de werknemers in de industrie. Alsof die in een 
paradijs zouden leven, vooral na de uitwerking van één van de 
laatste EEG-produkten: de BTW. 

Plan-Mansholt onaanvaardbaar 

Het plan-Mansholt is voor de boeren onaanvaardbaar. De helft 
zal de boerderij moeten verlaten, van wie velen daarna in loon
dienst bij een agrarische onderneming zullen moeten gaan wer
ken. Onder kapitalistische verhoudingen zijn de gevolgen daar
van maar al te bekend. De andere helft - de boeren die blij
ven - zullen nog afhankelijker worden van het industrie- en 
bankkapitaaL De bestuurders van de landbouworganisaties en 
van het landbouwschap, waarvan velen goede relaties hebben 
met de bewoners van het EEG-paleis te Brussel, zullen er een 
zware kluif aan krijgen. 

Het wantrouwen in de EEG-landbouwpolitiek groeit met de 
dag. De bestaanszekerheid van vele bedrijven staat op het spel. 
Na tien jaar EEG-beleid is het duidelijk, dat de landbouwpoli
tiek zich in een crisis bevindt. Ondanks heffingen, die de markt 
veilig moesten stellen, is er op velerlei terrein voortdurend over
produktie. In de koelhuizen ligt 300.000 ton boter opgeslagen. 
Dat is een dure zaak. Eind maart was 10 procent- 30 miljoen 
kilo - niet meer geschikt voor de menselijke consumptie. Dat 
wil zeggen dat er uiteindelijk 30 miljoen gulden voor niets 
werd uitgegeven. Door handhaving van de hoge prijs daalt het 
verbruik verder en neemt dat van de margarine toe. 
In de tuinbouw, zowel bij de volle grond, de glascultures als 
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rooien van fruitbomen wordt gesubsidieerd, nieuwe boomgaar
den kunnen nauwelijks tot ontwikkeling komen en dat geldt 
met name voor Nederland. Alles draait om de afzetmarkt. 
Aangezien de EEG zelf een kapitalistisch produkt is, kon zij 
evenmin de onderlinge concurrentievervalsingen tegenhouden. 
Onze landbouw is sterk afhankelijk van de export. Het heette 
dat een "Europese markt" deze export zou garanderen, een 
vrije markt met 180 miljoen magen. Geen krop sla zou meer 
worden doorgedraaid. Gegeven structuur en deskundigheid zou 
Nederland zelfs een voorsprong hebben. Maar het sprookje is 
uit. De deskundigheid is graag aanvaard geworden met het oog 
op het streven naar zelfvoorziening in de verschillende EEG
landen. En de boter heeft wel bewezen, dat een minimale stij
ging van de produktie in een groot land enorme gevolgen kan 
hebben voor een klein land. 

Garantieprijzen op de helling 

De garantie van afzet tegen lonende prijzen wordt in het plan
Mansholt op de helling gezet. Vraag en aanbod zullen een veel 
grotere rol gaan spelen, terwijl ook de prijzen op de wereld
markt van invloed zullen zijn. 
Interessant is te zien, hoe thans in kringen van de industrie 
over de landbouw in de EEG wordt gedacht. Zowel 111 De 
Werkgever van de katholieke en protestants-christelijke werk
gevers als in De Onderneming, het blad van het Verbond van 
Nederlandse onderne;11ingen, wordt gesteld, dat het protectio
nistische karakter van het bodbouwbeleid tot handelspolitieke 
moeilijkheden met derde landen heeft geleid. Opgemerkt 
wordt, dat de kunstmatige prijsverhogingen de industrie 
mms gedwongen zouden hebben naar andere grondstof
fen om te z1en. In De Onderneming worden nu bezwaren 
tegen dat "beleid" aangevoerd: het overschot van 300.000 ton 
onverkoopbare boter, waarvan het opslaan geld kost, terwijl 
ook tarwe en suiker worden gedenatureerd en als veevoeder 
verkocht; het tekort van vijf miljard gulden jaarlijks op het 
Europese Oriëntatie- en Garantiefonds door de kunstmatige 
prijsvaststelling, dat door de overige sectoren van de Europese 
economie moet worden opgebracht, zodat de kosten van het 
levensonderhoud hoger zijn dan nodig is, waardoor de concur
rentiepositie van het bedrijfsleven wordt aangetast, omdat de 
hoogte van het loonpeil nu eenmaal wordt beïnvloed door de 
prijzen van de landbouwprodukten. 
Het uitgangspunt van de industriële ondernemers is wel duide
lijk. De produkten van de boeren moeten tegen zo laag moge
lijke prijzen op de markt worden gebracht, zodat de lonen ook 
zo laag mogelijk kunnen blijven. 
Voor het mislukken van de EEG-landbouwpolitiek beweren 
de ondernemers ook de oorzaak te kennen, waarvoor zij zelfs 
het Verdrag van Rome hebben opgeslagen. Artikel 39 zou vol
gens hen de uitzondering zijn op de in het algemeen in vaag
heden zwemmende landbouwparagrafen. Volgens dit artikel 
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zou het doel van het gemeenschappelijke beleid bestaan uit: 

a) de produktiviteit van de landbouw te doen toenemen door 
de technische vooruitgang te bevorderen en door de rationele 
ontwikkeling van de landbouwproduktie als een optimaal ge
bruik van de produktiehktoren, met name van de arbeids
krachten, te verzekeren; 
b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard 
te verzekeren, met name door de vcrhoging van het hoofdelijke 
inkomen van hen, die in de landbouw werkzaam zijn. 
Volgens De Nederlandse Onderneming van 8 november 1968 
is met dit artikel 39 een beentie gelicht, omdat de tweede doel
stelling het gevolg moest zijn van de eerste. Maar aan die eer
ste doelstelling zou vrijwel niets zijn gedaan. Aan de agrariërs 
werd door middel van het "markt- en prijsbeleid" een redelijke 
levensstandaard gegeven. 
Wat hier wordt gesteld, is evenwel zonder meer een vcrdraaiing 
van de feiten. Natuurlijk wil iedere boer en tuinder die produk
ten op de markt brengen, waarvan hij hoopt dat zij een rede
lijke prijs zullen opbrengen. Hij stelt die prijs niet vast, noch 
kan hij beoordelen of er op een gegeven moment van een be
paald produkt te veel is geproduceerd. Geen ondernemer ten
slotte produceert uit liefdadigheid. 
Maar hoe was nu de feitelijke ontwikkeling in de zes EEG-lan
den? Van 1950 tot 1965 daalde de agrarische beroepsbevolking 
van 18 op 12 miljoen, een daling derhalve van 33 procent, ter
wijl de totale beroepsbevolking met 13 miljoen steeg. Voor het 
jaar 1970 wordt de agrarische beroepsbevolking nog op tien 
miljoen geschat. 
Volgens het EEG-memorandum (plan-Mansholt) groeide de 
landbouwproduktie gedurende de jaren 1957-1965 met ge
middeld 3,3 procent per jaar en de arbeidsproduktiviteit met 
niet minder dan bijna zeven procent. Aan investeringen voor 
nieuwbouw, verbeteringen, aan nieuwe machines en nieuw ma
terieel en - behalve voor Duitsland en Frankrijk, van welke 
landen geen preciese cijfers beschikbaar waren - aan bodem
verbetering werd in 1955 totaal 6,5 miljard gulden uitgege
ven. Maar het jaar 1966 noteerde een totale besteding van 12 
miljard gulden (Luxemburg is in deze berekening niet opgeno
men). Het zijn vooral de nieuwe investeringen plus de hoge af
schrijvingen en rentepercentages, die een voortdurende handi
cap vormen in de bedrijfsvoering. En het is het industrie- en 
bankkapitaal, dat aan deze hoge lasten voor de agrariërs voor
al schuldig is. De boeren zitten echter niet op rozen, bat staan 
dat hun kippen gouden eieren zouden leggen. 

Mansholt blijft de man 

De EEG-politiek heeft gef::-,ald; daarover zijn velen het al eens. 
Maar volgens de grote ondernemers is dat niet de schuld van 
de landbouwdeskundige dr. Mansholt, want het landbouwbe
leid, zoals dat thans gevoerd wordt, is niet zijn uitvinding. Dit 
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de ministers van landbouw en die van de Raad van Ministers 
van de EEG. Zij doen niets anders dan compromissen in elkaar 
knutselen. 
Mansholt blijft dus de man voor het grootkapitaal, hetgeen 
vele leden van de Partij van de Arbeid nu ook weer niet als 
muziek in de oren zal klinken. Legt men de opvattingen en 
voorstellen uit Mansholts memorandum naast de denkbeelden 
van het Verbond van Nederlandse ondernemingen, dan lijken 
ze als twee druppels water op elkaar. Alleen was het Verbond 
het eerst met de publikatie. 
De lezer zal allang begrepen hebben, dat het plan-Mansholt 
geen goedkoop plan is. Dat schijnt bij de meeste regeringen en 
zogenaamde deskundigen het grootste bezwaar te zijn. Eind ja
nuari werd het plan voor de eerste maal door de Raad van 
Ministers in Brussel besproken - en het werd niet van de ta
fel geveegd. Minister Lardinois zei in de Tweede Kamer, dat 
men in het algemeen de conclusie zou kunnen trekken, dat vrij
wel alle landen het waardevol achten het memorandum nader 
te bestuderen. In landbouwkringen wordt natuurlijk volop ge
discussieerd. Ook in de Tweede Kamer kwam het plan reeds 
enkele malen ter sprake. 
De regering zelf heeft haar standpunt nog niet bepaald en is 
dus kennelijk de markt nog aan het aftasten. Van de grote par
tijen heeft tot nu toe niemand zich krachtig tegen het plan
Mansholt verzet. De grootste bedenkingen kwamen van anti
revolutionaire zijde en in mindere mate van de CHU. De Partij 
van de Arbeid vindt het een constructief plan en betreurt het, 
dat de prijsvaststelling voor het seizoen 1969-1970 losgekop
peld moest worden van de opvattingen, zoals die in het memo
randum voorkomen. Van der Ploeg van de PvdA-Tweede Ka
merfractie wilde meteen al een nota van de regering op korte 
termijn! Ook 0'66 schijnt enthousiast over de denkbeelden van 
Mansholt te zijn, want haar woordvoerder, Dijkstra, zei rond
uit dat hij "blij was met het memorandum". Zijn grootste zorg 
was, dat het waarschijnlijk niet snel genoeg uitgevoerd kan 
worden, vooral omdat een aantal landen op het standpunt 
staat, dat structuurbeleid een nationale zaak is. 
De VVD-er Schlingemann opperde, dat de termijn van uitvoe
ring tot 1980 wel eens te kort kon zijn, maar verder waren de 
ideeën uit zijn hart gegrepen. De heer Brouwer, algemeen voor
zitter van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond te Haarlem, 
partijgenoot van minister Lardinois, was het met de twee doel
stellingen van het plan-Mansholt "van harte eens". Ook had 
hij geen zorgen over de "afvloeiing" van vijf miljoen mensen. 
Toch plaatste hij een aantal vraagtekens en dat is ook wel be
grijpelijk, want de KVP zal wel enige rekening moeten houden 
met haar achterban, hetgeen ook de oorzaak kan zijn dat de 
AR en CHU minder enthousiast zijn. 
Velen nemen als uitgangspunt, dat er ook nu jaarlijks een half 
miljoen mensen uit de landbouw stappen en dat deze ontwik
keling zich hoe dan ook zal voortzetten. Toch worden er be
denkingen geuit tegen de schaalvergroting, zoals Mansholt zich 
die wenst. Want dat betekent, dat van de overgebleven 5 mil- 167 



joen boeren en tuinders, slechts een deel bedrijfshoofd zal blij
ven. Dat zullen zij zijn, die het meeste kapitaal op tafel kun
nen leggen. 

Positie Nederlandse landbouw 

De landbouw neemt in ons land economisch bezien nog steeds 
een belangrijke plaats in. V crieden jaar steeg de agrarische ex
port met één miljard gulden en kwam daarmee ver boven de 
acht miljard gulden. Dat is 25 procent van de totale export. 
De heer Mansholt heeft beweerd dat de structuur in ons land 
ook niet zo best is. Maar het bewijs moet nog geleverd worden 
of de schaalvergroting, die hij voorstaat, de meest produktieve 
7.al zijn. En als men de kostprijs wil drukken, zal hiermede toch 
tekening gehouden moeten worden. 

De uitkomsten in de zes EEC landen zijn zeer verschillend. 
Heel duidelijk komt dit tot uitdrukking in de vcrhouding van 
het percentage agrarische beroepsbevolking en het percentage 
agrarisch inkomen ten opzichte van het nationale inkomen. In 
Nederland waren die cijfers in 1966 respectievelijk 7,6 en 7,3. 
Maar in de EEG 15 en 7,5. In Italië was 24 procent van de be
volking werkzaam in de landbouw, doch zij leverde slechts 
11,7 procent van het nationale inkomen. Men mag dan spreken 
van EEG, het is nog altijd een zeer heterogeen gezelschap. Lan
den, die het zonder de EEG moeten stellen, als Engeland en 
Denemarken, liggen gunstiger dan het Brusselse totaalcijfer. 

Een memorandum met eisen 

Het plan-Mansholt heet een memorandum te zijn. Een nota, die 
ter discussie staat. Een plan voor de jaren 1970-1980. Gezien 
haar inhoud vraagt de bestudering enige tijd. Maar de "demo
craat" Mansholt meent, dat wat uit het Brussels EEG-paleis 
komt volmaakt is. Want tc~elijk met het memorandum werden 
ook de prijsvoorstellen voor het seizoen 1969-1970 ingediend, 
vergezeld van de opmerking, dat dringend een beslissing geno
men moest worden. Dat laatste is geen wonder, want de indie
ning van de voorstellen geschiedde ruimschoots een half jaar 
over tijd. De reden daarvan is te vinden in deze mededelinr.-: 
"Deze voorstellen zijn nauw met het geheel van het complex 
van de voorgestelde maatregelen verbonden. Zij zijn namelijk 
ingepast in de nieuwe strategie welke de Commissic inzake de 
landbouwprijzen voorstelt en die ten doel heeft aan deze prij
zen geleidelijk opnieuw economische betekenis te geven". Als 
motief geldt verder, dat indien "de vergissingen" (ja, ja, zo 
staat het er) van het verleden niet worden hersteld, het ge
meenschappelijk Iandbouwbelcid weer op losse schroeven zou 
komen te staan. Alsof dat beleid zo stevig stond ... Uit een en 
ander blijkt echter, dat de prijsvoorstellen voor het seizoen, dat 
nu begonnen is, werden gekoppeld aan het plan 1970-1980! 
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de Kamer of inderdaad de gewijzigde landbouwprijzen voor 
het seizoen 1969-1970 reeds verband hielden met het zoge
naamde EEG-landbouwplan 1980. Het antwoord van de mi
nister was aan de voorzichtige kant: het kon vriezen of dooien. 
Het feest is niet doorgegaan, omdat het tijdduiveltje een spaak 
in het wiel stak. Op 1 april dienen nieuwe prijzen gesteld te 
zijn, anders gelden er formeel geen prijzen. Inmiddels is ge
bleken, dat er geen overeenstemming in Brussel bereikt kon 
worden en dat er voorlopige prijzen zouden gelden. 
De nieuwe voorstellen kwamen neer op een scherpere prijsstel
ling, bevriezing dan wel verlaging van afzetprijzen en verdere 
aanpassing aan vraag en aanbod. De interventieprijs voor bo
ter zou met 30 procent verlaagd moeten worden ter verminde
ring van de overschotten. Door verhoging van de prijs voor 
melkpoeder met 75 procent, zou de uitkomst voor de produ
cent ongeveer gelijk kunnen blijven. Melkveehouders, die vette 
melk leverden, zouden achteruit gaan. Voor de consument zit 
er geen winst in. In de eerste plaats niet, omdat de boter zo 
weinig in prijs verlaagd zal worden, dat deze voor de massu 
niet aantrekkelijk genoeg is. In de tweede plaats, omdat pro
dukten, verwerkt met melkpoeder duurder worden. Dat geldt 
zelfs voor magere melk en de onlangs in de handel gebrachte 
"half-om-melk", de laatste zou zelfs duurder worden dan volle 
melk. 
De consumenten en vooral de Nederlandse verbruikers worden 
ook bedreigd met een hogere margarineprijs. Het plan-Mans
holt spreekt namelijk van extra heffingen op plantaardige oliën 
en vetten. Een hogere margarineprijs zou de consument moeten 
bewegen meer boter te gaan kopen en het geld van de extra hef
fingen, zou in de EEG-pot moeten komen. Reeds in 1963 werd 
een regeling aanvaard en in 1968 nog eens bevestigd, om heffin
gen te leggen op de invoer van plantaardige oliën en vetten. Dit 
is tot dusver nog niet gebeurd, omdat er vcrschil van mening 
bestaat over de bestemming van de heffingen. 
In het plan-Mansholt wordt over een nieuwe heffing gespro
ken. Dat was aanleiding voor de communistische Kamerfractie 
te vragen, of beide regelingen uitgevoerd zouden worden en of 
in dat geval de margarine met acht cent per pakje omhoog zou 
gaan. De minister wist het niet precies. Maar Mansholt wel! 
Zijn bedoeling is om beide heffingen in te voeren. Later gaf hij 
te kennen, dat de prijzen van de grondstoffen voor margarine 
dermate waren gedaald, dat door de heffingen de margarine 
niet in prijs behoefde te stijgen. Het is al lang bekend, dat op 
margarine schatten worden verdiend en dat de prijs best naar 
beneden kan. Maar het plan-Mansholt zal er in ieder geval wel 
voor zorgen dat het duur blijft. 
Genoemde heffingen kunnen ook andere verstrekkende gevol
gen hebben. Vele grondstoffen komen uit de ontwikkelingslan
den. De uitvoer van die landen wordt ongetwijfeld bemoeilijkt 
en men zal scherpere prijzen moeten stellen. Doch ook andere 
landen met meer politieke macht worden in deze zaak betrok
ken. De Verenigde Staten van Amerika voeren bijvoorbeeld 
jaarlijks voor een half miljard dollar aan sojabonen in de EEG- 169 
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landen in. Amerika ziet eveneens zijn export bedreigd en heeft 
reeds laten weten zonodig tegenmaatregelen te zullen treffen. 
Dit soort heffingen zal de veevoederprijzen doen stijgen, met 
name voor Nederland en nadelig zijn voor de vleesproduktie. 
De EEG heeft niets opgelost. Zij leverde een enorme bureau
cratie op. De consument is er niet beter van geworden, hij is 
het die uiteindelijk de heffingen en belastingen moet betalen. De 
boeren en tuinders worden van hun bedrijven verdreven. Niet 
goedschiks, dan maar kwaadschiks. Zij vormen het reservele
ger voor de industrie. Het bank- en industriekapitaal wil zich 
geheel meester maken van de landbouw en haar aanpassen aan 
de kapitalistisch-monopolistische structuur. Daarvoor diende 
en dient de EEG. De heren hebben zich niet vergist. Doelbe
wust werd deze koers uitgestippeld. Meer dan ooit is de tijd 
rijp, dat boeren en tuinders samen met de arbeiders gaan op
trekken tegen het monstrum dat EEG heet. 

W. KREMER 



De monopol i es en de staat 

Naar oppervlakte en inwonertal gemeten, behoort Nederland 
tot de kleine mogendheden. Neemt men de opeenhoping van 
kapitaal en het aantal monopoliebedrijven als uitgangspunt, 
dan kan ons land met de grootste staten wedijveren. 
In 1967 w:trcn er minstens 75 bedrijven, die een omzet v:tn 
meer d:tn 100 miljoen gulden beh:talden. Met ruim 1.200.000 
werknemers werd in deze bedrijven een w:tarde van meer dan 
100 miljard gulden voortgebracht. Al deze ondernemingen be
heersen stuk voor stuk belangrijke posities in het economische 
leven. Het betreft hier zowel de grootste (Shell, Unilever, Phi
lips, etc.) m:t:tr ook de "kleinere" die op de bier-, papier-, tex
tiel-, melk- of lcvcnsmiddelcnm:trkt de prijs en kwaliteit be
palen (Albert Hcijn, Van Gclder, Heineken, NMU etc.). Van 
deze 75 hebben er 11 een omzet van meer dan 1 milj:trd gul
den, die tezamen 84 milj::ud voor hun rekening nemen. En het 
zijn juist deze grote ondernemingen, die een dikke vinger in de 
staatsmonopolistische pap hebben. 
De Shell, Unilever en Philips zijn na:tr omzet de drie grootste 
concerns binnen de EEG. Shcll is het derde bedrijf in grootte 
op wereldschaal, op het gebied van aardolie zelfs het tweede; 
Unilever is het zesde bedrijf op de wereldranglijst, Philips is 
buiten de V crenigde Staten de grootste producent v:tn elektro
nica en elektrische apparaten; de KLM is naar lengte van het 
lijnennet de tweede luchtv:tartmaatschappij ter wereld met 
14.000 man personeel en een omzet van 819 miljoen gulden. De 
Hoogovens zijn tez:tmen met Hoesch het tweede st:talbedrijf 
in de EEG; de AKU is derde in de EEG op het gebied van de 
kunstvezelproduktie. Koninklijke Zout/Orgat10n en DSM/ 
Staatsmijnen zijn op het chemische terrein achtste en tiende in 
de EEG. Dan hebben wij nog het grootste verzekeringsconcern 
in Europa - De Nationale Nederlanden met een omzet van 
1,2 miljard gulden en de Algemene Bank Nederland, een van 
de grootste van Europa, die met de AMRO-bank belangrijke 
financiële posities in binnen- en buitenland inneemt. 
Met Rotterdam als 's werelds grootste handelshaven is de lijst 
wel zowat compleet om duidelijk te maken, dat Nederland een 
zeer belangrijk knooppunt van imperialistische belangen is. 
Deze monopolies hebben door hun overheersende economische 
positie een beslissende greep op de gehele maatschappij. Het 
staats:tpparaat is dan ook nauw met de monopolies vervloch
ten. Lcnin sprak in dit vcrband van het bondgenootschap van 
regering en beurs. Ook in ons land is die verstrengeling, zij het 
niet :tltijd even duidelijk, merkbaar. Vele van de huidige (en 
voormalige) ministers, staatssecretarissen, topambtenaren en 
Kamerleden waren of zijn werkzaam bij een van deze grote 
concerns. 
In de huidige regering treffen we o.m. J. Luns aan, door huwe
lijk nauw met Shell-bclangen verbonden; H. J. Witteveen was 
o.m. commissaris van de Nationale Nederbnden, Nederlandse 171 



Dagblad Unie, Nijverdal ten Cate en Scholten/Honig; L. de 
Block, oud-bankier en oud-directeur van de KLM; M. J. Keij
zer, ex-commiss::uis van Noordzee Mijnbouw en HAL; drs. B. 
]. Udink, ex-secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koop
handel; A. E. M. Duijnstee bekleedde een topfunctie bij de 
KLM; H. ]. Koster, oud-voorzitter van de werkgevers-organi
satie en oud-commissaris van de KNSM en Meneba, alsmede 
drs L. ]. M. van Son, die secretaris van de katholieke werkge
versorganisatie en directeur van een dakpannenfabriek is ge
weest. 
Ook in het parlement vinden we- vooral in de KVP en VVD 
- een reeks personen, die tevens een belangrijke post bij een 
der grote ondernemingen bezetten. Zo is Kamervoorzitter F . .J. 
van Tiel o.m. commis~aris van Rijn/Schelde. KVP-fractievoor
zitter N. Schmelzer was van 1947 tot 1950 werkzaam bij Uni
lever. De KVP-Kamerleden P. A. Blaisse, ]. van Dongen en 
drs P. ]. Jansen en bet AR-Kamerlid C. Boertien komen allen 
van het directiekantoor van Philips. En zo is er nog wel een 
reeks namen op te sommen van hen, die staats- en monopolie
belangen weten te verenigen. 

Staatsbemoeienis 

Door middel van deze banden laten de concerns hun belangen 
door de staat uitvoeren. Dat geldt o.m. voor het loon- en prijs
beleid van het kabinet, dat hun behoorlijke winst en afzet moet 
garanderen. Zo bleek b.v. uit vngc•1 van de CPN-fractie in de 
Kamer over de prijsverhogende werking van de BTW, dat de 
regering een speciale afspraak met Philips had gemaakt, zod<1t 
deze zijn prijzen aanzienlijk kon vcrho!!en. Voor Horeca, auto
rijscholen, kappers en pedicures kondigde het kabinet direct een 
prijsstop af, juist in de niet-monopolistische sector dus! 
De staat vcrleent ook medewerking a::>.n de stichting van grote 
bedrijven. De Mobil Oil bleek zich alleen dan in Amsterdam te 
willen vestigen als de staat een pijpleiding van 30 miljoen gul
den voor zijn rekening zou nemc'1. De Shcll besloot een che
misch bedrijf aan de Moerdijk te vestigen, nadat de regerin~ 
toezegde 12,5 miljoen gulden bij te dragen en vaarwater voor 
grote schepen te zullen aanlet~gen. DJ.arbij schrikken de mono
polies niet terug voor chantap,emcthoden. De Shell had name
lijk laten weten dit bedrijf in Antwerpen te zullen vestigen, in
dien niet aan haar eisen werd volchan. Maar eerder h:1d de 
Shell de Belgische rcr;,cring gedreigd de raffinaderijen in Ant
werpen te nlllen sluiten als niet een r;jpleiding naar Rotterdam 
werd aangelegd. 
Aan de wieg va11 vele monopolies stond de stan, die met grote 
aanloopkredieten de groei en bloei van die bedrijven mogelijk 
maakte. De Hoogovens konden alleen van de grond komen 
dank zij een aanzienlijke rijksinvestcring. De oprichting van de 
sodafabriek in Delfzijl is geheel door de staat gefinancierd; 
toen het bedrijf rendabel bleek te z:jn, trok de staat zich ten 
gunste van de Koninklijke Zout/Organon-aandeelhouders te-
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Dit zijn sl~chts enkele voorbeelden van de financiële verstren
geling van staat en monopolies en die de concerns hoge win
sten opleveren. In een aantal andere gevallen bekleedt de staat 
zelf een monopoliepositie, zoals bij de PTT en bij de kolenex
ploitatie en het chemische bedrijf der Staatsmijnen. Verder is 
de staat financieel geïnteresseerd bij Hoogovens, KLM en aard
gasexploitatie. 
Door de monopolies wordt echter voortdurend druk uitgeoe
fend opdat de staat zich van del'.e belangen los zal maken. En
kele jaren geleden werden de staatsaandelen van Breedband 
aan de aandeelhouders van Hoogovens overgedragen, zonder 
dat het parlement werd geraadpleegd. De staatsmijnen zijn in
middels in een NV omgezet, ongetwijfeld met als doel, nu de 
kolenproduktie afloopt, het chemische bedrijf een fusie te kun
nen laten aangaan met de AKU of de Kon. Zout/Organon. De 
overheersende meerderheid van de staatsaandelen in de KLM is 
een aantal jaren geleden al prijs gegeven. In de Kamer is er al 
herhaaldelijk op aangedrongen, dat alle staatsbedrijven, tot en 
met de PTT toe, in particuliere handen komen. 
Deze aandrang tot denationalisatie wordt door de communisten 
afgewezen, niet alleen omdat door middel van actie in en bui
ten het parlement een bepaalde invloed op de gang van zaken 
is uit te oefenen, maar juist ook omdat deze genationaliseerde 
sector verder moet worden uitgebreid, om daarmee de invloed 
van de monopolies te kunnen beperken. 

Herverdeling van het nationale inkomen 

Een tweede belangrijke taak die aan de staat is toevertrouwd, 
is de herverdeling van het nationale inkomen ten gunste van 
het grote kapitaal. In 1967 beliep het nationale inkomen 75 
miljard gulden, hiervan ging 37 procent ofwel ruim 20 miljard 
gulden via de belastingen naar de schatkist, die van dit bedrag 
weer aanzienlijke orders bij de grote monopolies plaatste. Om 
tot verdere verdeling van het nationale inkomen ten gunste 
van de monopolies te gera:1.en, wordt de belastingschroef steeds 
verder aangedraaid. Dat is tegelijker tijd een methode om het 
klein- en middenbedrijf het bestaan onmogelijk te maken. 
Door verschuiving van directe naar indirecte belastingen wordt 
de druk op de armeren steeds sterker. Staatssecretaris Grapper
hans van de K VP heeft eeî1 traaie redenering bedacht om deze 
bittere pil te vergulden door namelijk te betogen, dat de prijzen 
zo hoog zijn vanwege de hoge belastingen op de topsalarissen. 
Met andere woorden als de inkomsten- en vermogensbelasting 
worden verlaagd, zullen de prijzen dalen ... De werkers moe
ten dan echter wel meer indirecte belasting betalen om de 
schatkist op peil te houden! 
De praktijk van deze gedachtengang ziet er heel anders uit. De 
BT\Y/, een vorm van indirecte belasting, werkt alleen maar 
prijsverhogend. De werkers betalen het gelag. Maar het doel, 
een verdere verdeling van het nationale inkomen in het voor-
deel van de grote bedrijven, is bereikt. 173 
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Po::;itie van de middengroepen 

Naast de regeling van de directe financiële belangen der mo
nopolies, die van invloed zijn op de positie van de werkende 
bevolking, worden ook maatregelen genomen om het overige 
niet-monopolistische deel van de bevolking ondergeschikt te 
maken. Het z.g. plan-Mansholt voor de landbouw wil alleen 
bedrijven groter dan 100 ha handhaven, alle kleinere zouden 
moeten verdwijnen. Als deze bedrijven dan ook nog tot leve
ranciers van Albert Heijn, AKU etc. zijn gemaakt dan is de 
monopolisering van de landbouw een feit. 
Maar ook in de sector van de middelgrote industriële onder
nemingen is een liquidatieproces gaande. In 1967 werd Van 
Heyst in Den Haag voor een appel en een ei door de NDSM 
opgekocht en gesloten. Inmiddels is de NDSM op zijn beurt 
weer door Verolme opgeslokt en is zijn voortbestaan in het ge
ding. De liquidatie van Mulder-Vogem door het vatencon
cern Van Leer en de Hin-kousenfabriek door Danlon, alsmede 
de moeilijkheden van Figee en Reineveld laten wel duidelijk 
zien, dat ook dit soort bedrijven in de greep van de monopolies 
zitteiL De aandeelhouders ondervinden van dit soort transac
ties geen cent schade. De werknemers verdwijnen met of zon
der afvloeiïngsregeling naar WW of GSW. 
De sluiting van de kolenmijnen voor een groot deel in 
staatsbezit - vindt eveneens plaats op aandrang van de mo
nopolies, die met het aardgas een ongekende bron van winst 
hebben aangeboord. Bovendien is de voortijdige mijnsluiting 
door een aantal oliemaatschappijen benut om een groter deel 
van het continentale plat in de Noordzee af te dwingen. 
De zelfstandige winkelier heeft het eveneens moeilijk in de 
strijd tegen het grootwinkelbedrijf en de supermarkt. In de 
nieuwbouwwijken van de meeste plaatsen komt de midden
stand nog nauwelijks aan bod. De huren zijn dermate hoog, 
dat slechts de grootste ondernemingen als Albert Heijn, Simon 
de Wit en De Gruijter zich kunnen vesti);en en dan ook een 
soort alleenheerschappij uitoefenen. In de nieuwe Haagse wijk 
Mariahoeve komt bijna geen middenstander meer voor. Het 
gevolg is, dat de prijzen hoger zijn dan elders in de stad. En 
dat is uiteindelijk ook de bedoeling van de monopolie~. 
In 1954 waren er nog 30.000 kruideniersbedrijven in ons land. 
Daar zijn er nu nog 18.000 van over. Volgens drs S. C. Bakke
nist, lid van de raad van bestuur van Kon. Zout/Organon, zul
len er over 10 jaar nog hoogstens 10.000 zijn. De staat bevor
dert prompt deze wensen van de concerns. De instelling yan 
een ontwikkelings- en saneringsfonds voor de middenstand 
heeft geen ander doel dan een drastische vermindering van het 
aantal zelfstandige winkeliers. 
Met deze voorbeelden is wel aangetoond, dat in een reeks van 
geledingen van het economische, maatschappelijke en politieke 
leven enkele grote monopolies een overheersende positie inne
men. De monopolies schijnen een grote, onoverwinnelijke 
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hoeft echter geen reden te zijn om bij de pakken te gaan neer
zitten, er zijn ook vele tegenkrachten. 
Met de groei van de monopolies nemen ook de tegenstellingen 
toe, zowel die tussen de imperialistische staten als die tussen 
monopolies en niet-monopolistische krachten. Uit het voorgaan
de blijkt wel, dat de uitbuiting niet beperkt blijft tot de arbei
dersklasse alleen, ook boeren en middenstanders vallen daar
aan ten prooi. De arbeiders en de middengroepen hebben de
zelfde belangen en dat maakt ook gemeenschappelijke strijd 
voor die belangen mogelijk. 

Tegenstellingen 

De bewegingswetten die het kapitalistische produktieproces be
heersen, gelden onverminderd in het staatsmonopolistische sta
dium. De belangrijkste drijfveren zijn de onderlinge concurren
tie en de tegenstelling arbeid-kapitaal. 
De industrie moet steeds grotere bedragen in de bedrijven in
vesteren om meer en goedkoper dan de concurrent te kunnen 
produceren. Dat is bepalend voor de hoogte van de winst. De 
uitbuiting wordt opgevoerd om een groot deel van die winst 
in het bedrijf te kunnen laten om mechanisering en automati
sering te bekostigen en daardoor die concurrentiestrijd te kun
nen volhouden. 
De nettowinst is dan ook nog maar een flauwe afspiegeling van 
het resultaat van een onderneming. Zo bedroeg de nettowinst 
van Philips in 1967 355 miljoen gulden, ondanks het feit, dat 
in hetzelfde jaar het Engelse Pye voor 300 miljoen gulden werd 
overgenomen en enorme bedragen aan investeringen werden 
uitgegeven. In 1968 werd Procento opgekocht, terwijl de net
towinst tot 418 miljoen gulden steeg, de brutowinst beliep een 
bedrag van 1,1 miljard gulden. De Nationale Nederlanden 
boekte in 1967 een nettowinst van 66 miljoen gulden en inves
teerde tevens 300 miljoen gulden in de woningbouw. Verolme 
nam de NDSM over, Amstel werd door Heineken opgekocht; 
Rijn/Schelde en VMF verdeelden de buit van Wilton/Feije
noord. Met deze transacties gingen vele tientallen miljoenen 
gepaard die door deze bedrijven uit eigen middelen zijn gefi
nancierd. Daarnaast vonJcn investeringen en dividenduitke
ringen normaal doorgang. 
Dat legt nogmaals de nadruk op het feit, dat de grote concerns 
in ons land voor de financiering van hun investeringen niet af
hankelijk van de banken zijn. Dank zij de regeringssteun met 
een politiek van lage lonen en hoge prijzen zijn zij er in ge
slaagd het grootste deel van de investeringen, die in de na-oor
logse jaren hebben plaats gevonden, uit eigen inkomsten te be
talen. 
Hier en daar leeft nog de opvatting, dat de banken het be
drijfsleven zouden overheersen. Doch de vcrstrengeling van 
geld- en industriekapitaal en de staat is ver ontwikkeld. In de 
topleidingen van de banken vindt men vele figuren die ook in 
de top van de grote monopolies een rol spelen. 
Door middel van deze verbindingen benutten de monopolies 
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de banken om de niet-monopoliebedrijven en de zwakkere 
broeders te controleren en zonodig door kredietweigering tot 
fusie te dwingen. De golf van concentraties zoals die het laat
ste jaar over ons land spoelde, wordt mede veroorzaakt uit de 
noodzaak om de hoge investeringen voor mechanisatie en auto
matisering te kunnen opbrengen. Bovendien wordt het aantal 
concurrenten kleiner, wat echter de strijd van de overblijven
den nog scherper maakt. 

Invloed van de loonstrijd 

De klassenstrijd, die het gevolg is van de tegenstelling tussen 
kapitaal en arbeid, bepaalt de ontwikkeling in de kapitalisti
sche maatschappij. Juist in een situatie, waarin zowel de pro
duktie als de prijzen sterk stijgen, speelt de loonstrijd als on
derdeel van de klassenstrijd een grote rol. De PSP-leiding, die 
geen enkele arbeidersaanhang heeft, verwijt de werkers, dat 
met de loonstrijd alleen maar platvloerse materialistische be
langen worden nagejaagd. De strijd voor hoger loon, tot aan 
de staking toe, treft het kapitalistische produktieproces echter 
in zijn zwakste plek: in het maken van winst. Daarbij richt de 
loonstrijd zich verder dan alleen maar tegen de eigen onder
nemer, het gaat ook tegen de loonpolitiek van de regering. Maar 
ook op andere groepen oefent de loonstrijd invloed uit, met na
me op de studenten, terwijl andere niet-monopolistische groe
pen eveneens daardoor kunnen worden meegetrokken. Boven
dien bevordert de loonstrijd de eenheid van de arbeidersklasse, 
een onmisbaar element in de strijd voor de beperking van de 
macht van de monopolies. Actie voor hoger loon gaat dus ver 
uit boven het centje meer of minder, ze heeft tevens een enor
me politieke betekenis. 
De grote monopolies zijn allesbehalve nationaal. De Shell, Uni
lever, AKU, Philips enz. hebben grote belangen in het buiten
land. De hoofdkantoren en (voor ons land aanzienlijke) delen 
van de industrie zijn hier gevestigd. Op zich zelf reeds veroor
zaakt dit een bijzondere situatie. Het bepaalt namelijk de 
kracht van het Nederlandse imperialisme, maar tegelijkertijd 
ook de zwakte. Beperking van de macht van de monopolies zal 
diep ingrijpen in de imperialistische verhoudingen elders en om
gekeerd. 
Het verzet tegen de alles overheersende en vcrstikkende in
vloed van de monopolies neemt in ons land bredere vormen 
aan. De bundeling van de strijdmacht van de arbeiders met die 
van de andere groepen zal in staat zijn de macht der monopo
lies beslissende slagen toe te brengen! 

C. I.JMKERS 



Onafhankelijkheid en 
neokolonialisme 

De opvattingen van Frantz Fanon 

Naarmate het debat over de ontwikkelingshulp en het daar
mee nauw samenhangende neokolonialisme wordt voortgezet, 
groeit de belangstelling voor de toestanden in de nieuwe staten, 
die in de loop van het dekolonisatieproces zijn ontstaan. Even
eens wordt er meer aandacht besteed aan de opvattingen van 
degenen, die actief hebben bijgedragen tot het verkrijgen van 
staatkundige onafhankelijkheid en hun meningen over de toe
komstige koers van de nieuwe staten tot uitdrukking bren
gen. 
In dit verband is - nadat zijn werk elders reeds eerder werd 
gelezen en vertaald - nu ook in ons land een boek van Frantz 
Fanon verschenen. Van Fanon, die reeds in 1961 is gestorven, 
is zijn laatste en belangrijkste werk Les damnés de la tcrre (De 
verworpenen der aarde) in vertaling uitgegeven. 1

) 

Het is zeer begrijpelijk, dat Fanons werk algemeen opmerkelijk 
en lezenswaardig werd gevonden. Uitgaand van veelal persoon
lijke ervaringen behandelt hij vraagstukken die van actuele 
aard zijn op een indringende wijze, in een bewogen stijl en po
lemisch, iedere schakel van het betoog niet stavend met een pre
cicse bewijsvoering en cijferreeksen, maar illustrerend met en
kele sprekende voorbeelden. Voor hen, die hoofdzakelijk uit 
mode-overwegingen radicaal willen doen, is het daarbij nog 
plezierig, dat Fanon wel revolutionair en links gericht was, 
maar geen marxist, wat bijvoorbeeld duidelijk blijkt uit zijn 
nogal vage uitspraken ten gunste van het socialisme en de iet
wat kinderlijke wijze waarop hij de betekenis van het socialis
tische wereldstelsel schetst. 
In Fanons thans in het Nederlands vcrschenen boek worden 
vooral de toestanden behandeld, die ontstaan als een land te 
voorschijn is getreden uit de koloniale periode en zelf moet 
gaan beslissen over de te volgen koers. Zijn uiteenzettingen 
zijn daarbij van belang om de gebeurtenissen van de laatste 
tijd te begrijpen - de talrijke staatsgrepen en neokolonialisti
sche complotten die zich 1n het bijzonder in Afrika hebben 
voorgedaan -, al heeft Fanon door zijn vroege dood deze niet 
meer meegemaakt. Ze bevestigen echter, dat hij een scherp en 
helder inzicht in sommige dreigende ontwikkelingen in de Afri
kaanse nieuwe staten had. 
Fanons opvattingen en uiteenzettingen zijn niet los te maken 
van zijn persoonlijke levensgang. Hij werd geboren op het ei
land Martinique (West-Indië) in 1925 en ondervond in deze 
Franse kolonie wat het betekent om als neger op te groeien in 
een kolonialistische maatschappij. In Frankrijk studeerde hij 
medicijnen, waarbij hij zich specialiseerde in de psychiatrie. In 

1 ) Frantz Fa non - De verworpenen der aarde. Ui tg. A. W. Bruna en Zoon, 
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het psychiatrische ziekenhuis te Blida in Algerije was hij als 
zenuwarts werkzaam. Zijn ervaringen tijdens de Algerijnse be
vrijdingsoorlog, waarbij hij zowel slachtoffers van de onder
drukkingsacties en martelingen, als in zenuwcrises verkerende 
leden van het onderdrukkingsapparaat moest behandelen, de
den hem stelling nemen. Fanon werd een actieve deelnemer aan 
de vrijheidsstrijd. Hij n::un deel aan de opleiding van vrijheids
strijders, die bijzonder gevaarlijke missies ten uitvoer moesten 
brengen en werd ook door de voorlopige Algerijnse regering 
benut voor diplomatieke werkzaamheden. Als zodanig leerde 
hij de toestanden kennen in Ghana, dat de staatkundige onaf
hankelijkheid had verkregen na onderhandelingen met de Brit
se overheersers, en in enkele naburige staten, die voorheen be
hoorden tot het Franse koloniale rijk en waar de Franse kolo
nialisten veelal toonaangevend zijn gebleven. In 1961 vertrok 
Fanon in verband met zijn ziekte (leukemie) naar de Verenigde 
Staten, waar hij weldra alleen en vrijwel onverzorgd in een 
hotelkamer stierf. 

Ontmaskering van kolonialistische mythes 

De kracht van Fanons werk, zowel van De vcrworpenen der 
aarde als van zijn eerder uitgekomen boeken, met name L' an 
cinq de la révolution algérienne (Het jaar vijf van de Algerijn
se revolutie; of naar de Engelse tekst: Studies van een stervend 
kolonialisme), ligt in zijn hartstochtelijke verdediging van de 
onderdrukten en in de ontmaskering van wijd verspreide im
perialistische en reactionaire mythes. Er blijft geen steen over
eind staan van de mooipraterij over de civiliserende missie van 
de kolonialisten, die neerbuigend en minachtend spreken over 
de achterlijkheid en domheid, luiheid en onbetrouwbaarheid 
van de bevolking der afhankelijke la:1den. Hij laat zien, dat de 
koloniale overheersing neerkomt op een voortdurend, dagelijks 
uitgeoefend geweld, ook als er niet geschoten of geslagen wordt, 
en hoe de kolonialistische maatschappij alles en iedereen, de 
overheersers zelf inbegrepen, corrumpeert. 
Gebruikmakend van zijn eigen ervaringen als neger in een ko
lonialistische maatschappij en als getraind psycholoog zet Fanon 
uiteen, dat bij de afwezigheid van politiek verzet tegen de on
derdrukking de bevolking om de kolonialisten te dwarsbomen 
en het eigen zelfrespect te behouden allerlei middelen benut, 
die de overheerser alleen kan zien als werkschuwheid, sluwheid 
en bedriegelijkheid. Ook verschijnselen als stammenstrijd en 
snel oplaaiende woede en vernietigingsdrift spruiten volgens 
hem voort uit de door de overheersing opgewekte haat, die een 
uitweg zoekt. Het wantrouwen in een koloniaal geregeerd land 
tegen de medische wetenschap, die belichaamd wordt door 
blanke artsen en wordt uitgeoefend in door blanken geleide zie
kenhuizen, spruit eveneens uit deze gevoelens voort. Liever dan 
zich daar te laten behandelen, waarbij volgens Fanon racistisch 
besmette artsen vaak optreden alsof ze vee-artsen zijn, gaat de 
bevolking te rade bij de met allerlei rites werkende medicijn-
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en taboes - verder verkrampt door de imperialistische over
heersing en het binnendringen van meuwe godsdiensten -
staat in verband met de pogingen van de kolonialisten om de 
oude cultuur uit te roeien en te vervangen door de eigen cul
tuur, die voor de overheerste bevolking meestal vooral opvalt 
door het verschil tussen woorden en daden. Denk bijvoorbeeld 
aan de prediking van het christendom, of van humanistische 
opvattingen, die zeer wel bleken te kunnen samengaan met al
lerlei misdaden en vernederingen. 
Zo gauw evenwel de strijd tegen de buitenlandse onderdruk
kers enige omvang verkrijgt, treden er veranderingen op. Fanon 
illustreert dit aan de hand van de Algerijnse vrijheidsstrijd. 
Wat eerst verworpen werd of met wantrouwen bezien, omdat 
het afkomstig was van de kolonialistische machthebbers, wordt 
aanvaard en toegepast als het voor eigen doeleinden kan wor
den gebruikt. In Algerije liet de bevolking zich niet of slechts 
met grote terughoudendheid behandelen door een Franse arts; 
een ziekenhuis werd slechts met vrees betreden en als de be
handeling pijn met zich mee bracht, werd deze - ook al was 
ze onvermijdelijk - veelal gezien als een voorbeeld van kolo
niaal sadisme. Toen medische behandeling en verzorging ech
ter een noodzaak werd om in de strijd te overwinnen, trad er 
een snelle wijziging in. Er werd grote moeite gedaan om een 
eigen medische dienst op te richten en om, hoe beperkt de mid
delen ook waren, moderne opvattingen over hygiëne en behan
deling toe te passen. Aan de hand van dit en andere voorbeel
den zet Fanon uiteen, hoc de mens, in dit geval de door het 
kolonialisme vertrapte Afrikaan, zich in de strijd zelf veran
dert en zich losmaakt van oude opvattingen, die juist door het 
imperialisme en zijn vernietigende optreden, een langer leven 
konden leiden dan met de moderne wereld in overeenstemming 
was. 

Als de nieuwe vlag is gehesen 

Het boek De verworpenen der aarde begint eigenlijk waar de 
vroegere studies eindigden. Het behandelt de problemen, die 
ontstaan als een nieuwe staat is gevormd en de zelfstandigheid 
moet worden opgebouwd. Vooral bevat het werk kritiek op 
het optreden van de nationalistische partijen, die in de loop van 
de onafhankelijkheidsstrijd ZtJn ontstaan en meestal als een
heidspartijen het land moeten regeren als de imperialisten -
in de meeste Afrikaanse staten op ba~;is van onderhandelingen 
- de macht hebben overgedragen en een nieuwe vlag gehesen 
is. De kiem van hun zwakte is n:1ar F:1nons mening reeds in de 
periode van de directe koloniale overheersing gelegd. Deze par
tijen en hun leiders beperken zich in hun activiteiten tot de en
kele steden, waar het bestuursapparaat is gevestigd en hebben 
weinig of geen banden met de massa's op het platteland - en 
in de Afrikaanse staten is dat de overweldigende meerderheid 
van de bevolking. Een tweede gebrek is, dat het voeren van 
politiek door de leiding meestal hoofdzakelijk gezien wordt als 
het voeren van twistgesprekken en eventueel onderhandelingen 179 
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met de koloniale autontelten, waarbij het verwerven van en
kele concessies binnen het door de kolonialisten gedulde kader 
het voornaamste doel is. De onafhankelijkheid op staatkundig 
gebied, die aldus tot stand komt, beperkt zich dan tot het ver
vangen van de blanke gezichten in de regeringsgebouwen door 
zwarte, zonder dat er vcrder veel veranderingen van betekenis 
tot stand komen. 
De kloof tussen de leiding;en van de eenheidspartijen en de mas
sa der bevolking op het platteland blijft bestaan. Er is een enor
me afstand tussen de regeerders en de geregeerden. Vaak staat 
de leidende groep in de eenheidspartij wat betreft hun houding 
en opvattingen dichter bij de voormalige koloniale autoriteiten 
dan de bevolking. Voegen we daar nog aan toe, dat er binnen 
de heersende groep in de eenheidspartij snel fractietwisten ont
branden over invloed en macht en het wordt duidelijk, dat het 
imperialisme hiervan gebruik kan maken om spoedig in de 
vorm van het neokolonialisme weer binnen te trekken. Het ge
hele bevrijdingsproces is dan averechts afgelopen. De revolutio
naire gevoelens van het volk worden verraden. 
Panon stelt duidelijk vast, dat dit probleem zijn wortels heeft 
in de klassebasis van deze nationalistische partijen. Het komt 
voort uit het feit, dat deze partijen in de eerste plaats steunen 
op de bourgeoisie in de gekoloniseerde landen en hun intellec
tuele medewerkers. Daarom worden de socialistische frasen, 
die men niet aarzelt te gebruiken, zelden door de leidingen zelf 
ernstig genomen; degenen in deze partijen die dan wèl doen, 
stuiten op verzet en worden verwijderd. 
Bij het tot stand komen van staatkundige onafhankelijkheid 
maakt de bourgeoisie zich meester van de macht en de daaraan 
verbonden privileges. Doch deze bourgeoisie is, aldus Fanon, 
een onderontwikkelde bourgeoisie. "Haar economische macht 
is vrijwel te verwaarlozen en staat in ieder geval in geen en
kele verhouding tot die van de bouq;eoisie uit het moederland, 
wier plaats ze wil innemen ... (Ze wordt) gekarakteriseerd 
door haar kleine aantal, door het feit dat ze geconcentreerd is 
in de hoofdstad, door het type van haar activiteiten: handel, 
landbouwondernemingen, vrije beroepen. Onder die nationale 
bourgeoisie vindt men geen industriëlen en geen financiers. De 
nationale bourgeoisie van de onderontwikkelde landen heeft 
zich niet gericht op produktie, uitvinding, opbouw of werk. Ze 
is in haar geheel gericht op intermediaire (bemiddelende) acti
viteiten. Er bij horen, een graantje meepikken, dat schijnt haar 
hoogste roeping te zijn." 
Deze bourgeoisie heeft volgens de an2.lyse van Fanon geen toe
komst. Ze kan niet meer als haar voorgangers in de Europese 
landen een paar honderd jaar geleden stoutmoedig en dyna
misch handelen. Ze is integendeel zwak en corrupt en vervult 
een parasitaire functie. In een wereld, waarin de grote interna
tionaal georganiseerde monopolies alle handelswegen beheer
sen, kan zij slechts optreden door de economische kanalen te 
gebruiken, die door het kolonialisme zijn geschapen. Ze moet 
fungeren als tussenschakel of als agent van de internationale 
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over de noodzaak van het Afrikaniseren van de economie komt 
dit nog meestal alleen neer op het verzekeren van de eigen 
greep op de economie om beter en winstgevender als bemidde
laar voor de buitenlandse kapitaalsmachten te kunnen dienen. 
Het resultaat is uiteindelijk, dat de bourgeoisie het volk even 
intensief uitbuit als de kolonialisten dit voordien deden, zonder 
dat dezen hun eigen verrijking verdedigden met een beroep op 
de ontwikkeling van de nationale economie! 
Het onvermogen van de bourgeoisie in de nieuwe Afrikaanse 
staten om de economie tot ontwikkeling te brengen, uit zich 
ook in de verheerlijking nn het ambachtelijke bedrijf. "Deze 
cultus van het plaatselijke produkt, dit onvermogen om nieuwe 
oriënteringen te vinden, zal ook duidelijk worden uit het zich 
vastklampen van de nationale bourgeoisie aan de landbouw
produktie, die karakteristiek is voor de koloniale periode. De 
onafhankelijkheid brengt geen heroriëntering van de nationale 
economie mee. Het gaat nog altijd om de oogst van aardnoten, 
cacao, olijven. Evenmin wordt de behandeling van de basis
proJukten gewijzigd. Er wordt geen enkele industrie in het land 
gevestigd. Men gaat door met de uitvoer van grondstoffen, 
men blijft de kleine landbouwers van Europa, de specialisten 
van onbewerkte produktcn." 
Het is een duister beeld dat Fanon laat zien. Deze bourgeoisie, 
zo is zijn conclusie, is al aan haar oude dag toe, zonder dat ze 
de ondernemingszin, de onverschrokkenheid en de wilskracht 
van de jeugd gekend heeft! 
Het gedrag van de grondbezitters is niet anders. Ook dezen 
vernieuwen niets, maar willen de voorrechten die voorheen de 
buitenlandse kolonisten genoten, nog vcrtien voudigen. "De uit
buiting van de landarbeiders zal vcrsterkt en wettelijk geregeld 
worden. Met gebruik van twee of drie slogans eisen deze nieu
we kolonisten van de landarbeiders een geweldige inspanning, 
uiteraard in de naam van de nationale inspanningen." 
Zo blijft de economie in de oude structuren steken. "Zoals men 
ziet, gaat het niet om een roeping om de natie te veranderen, 
maar heel prozaïsch om dienst te doen als overbrengingsmecha
nismc voor een kapitalis1~1e dat gedwongen is zich te camou
fleren ... De nationale bourgeoisie gaat zich zonder complexen 
en in alle waardigheid te :reden stellen met de rol van zaak
waarnemers van de westerse bourgeoisie." 

Het leger en de staatsgrepen 

Deze omstandigheden worden door het kolonialisme schaamte
loos benut. Zij zetten de Afrikanen met vreugde tegen elkaar 
op, stoken alle tegenstellingen aan en mengen zich zonder 
schroom in de strijd die er binnen de nieuwe staten en onder al 
diegenen die veel over Afrikaanse eenheid praten, ontketend 
wordt. De ontwikkeling in Nigeria is een van de laatste en 
verschrikkelijkste voorbeelden hiervan. 
De eenheidspartij degenereert in de loop van dit proces steeds 
verder. Op haar best is zij nog een apparaat om te zorgen, dat 181 
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de instructies van het ambtelijk be3tuur bij de bevolking terecht 
komen. Op haar slechtst wordt ze een middel voor kleine 
groepjes bevoorrechten om mee te doen "aan de vcrdeling van 
de taart van de onafhankelijkheid". Het volk vertegenwoor
digt ze al lang niet meer. Fanon schrijft: "De partij, een wer
kelijk machtsinstrument in handen van de bourgeoisie, ver
sterkt het staatsapparaat en vcrscherpt zijn greep op het volk, 
de verlamming van het volk. De partij helpt het gezag het volk 
in toom te houden. Het is meer en meer een dw;:cnginstrumcnt, 
duidelijk antidemocratisch." 

Maar zelfs daartoe is deze zogenaamde eenheidspartij niet goed 
in staat. Naarmate de regerende groepen corrupter worden en 
de bevolking meer en meer vervreemd raakt van het regiem, 
krijgt de bourgeoisie er behoefte aan een populaire leider -
liefst met verdiensten in het vcrleden - naar voren te schuiven 
om het bewind te stabiliseren en om het volk van vcrzet tegen 
onderdrukking en uitbuiting af te houden. Met harde woorden 
geselt Fanon deze methoden. "De leider die het leven van een 
militant en een toegewijde patriot achter zich heeft, vormt een 
scherm tussen het volk en de roofzuchtige bourgeoisie, omdat 
hij de onderneming van deze kaste dekt en zijn ogen sluit voor 
de verwatenheid, de middelmatigheid en de wezenlijke immo
raliteit van deze bourgeoisie. Hij draagt bij aan het remmen van 
de bewustwording van het volk. Hij komt de kaste te hulp en 
verbergt haar manoeuvres voor het volk ... Iedere keer dat hij 
zich tot het volk richt herinnert hij aan zijn leven, dat vaak 
heroïsch was, aan de gevechten die hij heeft geleverd in naam 
van het volk, de overwinningen die hij voor het volk heeft be
haald, waarmee hij de massa's te verstaan geeft dat zij hem hun 
vertrouwen moeten blijven schenken. Deze mannen ... staan 
nu, helaas, aan het hoofd van een groep ... die vcrklaart dat 
het de roeping van het volk is te volgen, altijd en ecuwig te 
volgen." 

En als ook dit niet meer lukt, zo gaat Fanon voort, en de on
tevredenheid toeneemt, gaat het leger als onmisbare pijler van 
een systematische onderdrukkingspolitick, de rol van scheids
rechter vervullen. 

Tot zover onze samenvatting van Fanons analyse, die dus al
gemeen gesteld is en niet met veel illustraties gestaafd wordt. 
Maar deze analyse uit het jaar 1961 is sindsdien in een reeks 
gevallen bevestigd. In de laatste zes jaar hebben er in Afrika 
achttien staatsgrepen plaats gehad. Een reeks daarvan had 
plaats in staten, waar de heersende groepen steeds meer afhan
kelijk waren geworden van het leger en uiteindelijk op zij ge
schoven werden door een aantal officieren. Andere dienden om 
leiders, die trouw waren gebleven aan hun idealen uit de vrij
heidsstrijd doch wier positie zwakker werd door het uitecn
vallen van de eenheidspartij en het ontbreken van klasse-orga
nisaties van arbeiders en boeren, te verjagen en de deur wijd te 
openen voor het neokolonialisme. Dit was bijvoorbeeld het ge-
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Vraagtekens 

De argumenten van Fanon, bevestigd als ze zijn door de ge
schiedenis, verdienen dus grote aandacht. Maar er zijn punten 
in zijn analyse, waar marxisten vraagtekens zullen zetten en 
waar een diepergaande analyse vcreist is. 
De nadruk, die Fanon legt op psychische factoren, gaat vaak 
samen met een onderbelichting van de objectieve omstandig
heden, die niet onder de controle van de revolutionairen staan. 
Het lijkt bij hem wel, of de enige voorwaarde die nodig is om 
een hardnekkige, in zijn visie meestal gewapende, strijd te be
ginnen, ligt in het tot stand brengen van een daartoe geschikte 
geestestoestand onder het volk. De kracht van een revolutio
naire zaak ligt echter niet alleen in de "geest", hoe belangrijk 
de subjectieve factor ook moge zijn. Een onderschatting van de 
betekenis van de objectieve factoren, een miskenning van de be
tekenis van krachtsverhoudingen in en buiten het land kan mis
leidend zijn en tot ernstige fouten in de revolutionaire strijd 
leiden. 
In ZIJn behandeling van de internationale factoren, die van 
belang zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe, pas ontstane 
staten, laat Fanon de bijdrage, geleverd door de georganiseerde 
arbeidersklasse in de zogenaamde moederlanden in het optre
den tegen het imperialisme buiten beschouwing. Meer nog, hij 
is van mening, dat alle lagen van de maatschappij in de impe
rialistische landen hopeloos gecorrumpeerd zijn door de kolo
niale uitbuiting. Wel is hij van mening, dat de massa's in de 
Europese landen hulp kunnen verlenen bij de ontwikkeling van 
de derde wereld, maar "daarvoor zouden de Europese massa's 
eerst moeten besluiten wakker te worden en hun hersens te 
schudden ... " 
Het zou onjuist zijn te zeggen, dat Fanon geen oog heeft voor 
de onderlinge verbondenheid van de strijd van de arbeiders
klasse in de imperialistische landen, van de socialistische staten 
en van de nationale bevrijdingsbeweging, maar hij is geneigd de 
problematiek van de onderontwikkelde landen zo naar voren 
te schuiven, dat al het andere zijn betekenis verliest. Zo schrijft 
hij bijvoorbeeld, dat de tegenstelling kolonialisme-antikolonia
lisme, of zelfs die van kapitalisme-socialisme, die de essentiële 
confrontatie leken, steeds minder belangrijk worden. Een her
verdeling van de rijkdommen in het belang van de onderont
wikkelde landen is beslissend, naar zijn mening, anders dreigt 
de mensheid aan het wankelen te worden gebracht ... 

Uit De verworpenen der aarde springt Fanons opvatting naar 
voren, dat in landen wz.ar de nationale onafhankelijkheid het 
gevolg is van een langdurige en felle burgeroorlog alles anders 
zal verlopen dan in de Afrikaanse staten, die ontstaan zijn op 
basis van onderhandelingen en waar het imperialisme het be
heer zonder gewapende strijd heeft overgedragen. Het geweld 
krijgt in zijn visie de betekenis van een therapeutische methode 
om de psychische kwalen die door de koloniale overheersing 
zijn ontstaan, te genezen, terwijl ze in andere landen blijven 183 
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voortwoekeren en het moraal en het zelfrespect van het volk 
ondergraven. 
Door een aantal kritici van Fanon is deze behandeling van het 
geweld beschouwd als een verheerlijking daarvan, welke ver
ontwaardigd moest worden afgewezen. Dit is natuurlijk onjuist. 
Het geweld, zo heeft Fanon duidelijk aangetoond, ligt in het 
wezen van het koloniale imperialisme. Als het koloniale be
stuur door geweld omver geworpen wordt, is dat niet iets om 
bedroefd over te zijn. De strijd van de onderdrukte volken in 
een bevrijdingsoorlog, die de schijnbaar onaantastbare macht 
van grote koloniale rijken tot de nederlaag kan veroordelen, is 
juist inspirerend en bezielend. Maar te denken, dat het geweld 
alle moeilijkheden na de vrijwording zou kunnen voorkomen, 
is natuurlijk een overdrijving. De Algerijnse ervaringen, die 
Fanon veelal gebruikt als illustratie van zijn stellingen, hebben 
dit trouwens, al heeft Fanon dit niet meer meegemaakt - aan
getoond. Ook Algerije is niet gespaard gebleven voor een aan
tal samenzweringen en staatsgrepen. Voor een ontwikkeling in 
socialistische richting is de vorming van zelfstandige klasse
organisaties van arbeiders en arme bocren en de vorming van 
een marxistisch-leninistische partij nu eenmaal veel belangrij
ker dan het antwoord op de vraag, of de staatkundige onaf
hankelijkheid wel of niet door middel van een oorlog is tot 
stand gekomen. 
Fanon wijst in zijn boek herhaaldelijk op de enorme beteke
nis van de boerenmassa's in de onderontwikkelde landen. Dit 
is volkomen juist. Maar dit rechtvaardigt niet de bij hem hier
aan vastgeknoopte onderschatting van het jonge, nog kleine 
proletariaat in deze landen. Hij zegt: "In de koloniale gebie
den is het proletariaat het deel van de gekoloniseerde bevolking 
dat het meest door het koloniale regime in de watten wordt ge
legd. Het embryonale proletariaat uit de steden is relatief be
voorrecht ... Het vormt het 'bourgeoisie-gedeelte' van het ge
koloniseerde volk ... ". Zelfs al zou het jonge proletariaat in 
sommige gevallen( het is niet altijd het geval) een hoger levens
peil hebben dan de in de diepste ontbering levende bevolking 
op het platteland, dan is het nog niet juist, dat ze "het meeSll: 
in de watten wordt gelegd". Dit gebeurt vooral met de directe 
instrumenten van de koloniale macht soldaten, politie, 
staatsambtenaren e.d., die met de handelsbourgeoisie het meest 
vervlochten is met de kolonialistische economie. 
Natuurlijk is het juist, dat de boerenmassa's een enorme rol 
spelen in de bevrijdingsstrijd, maar daartoe is het evenwel no
dig, dat er een nauw bondgenootschap met de arbeidersklasse 
bestaat. Niet omdat het proletariaat over bovennatuurlijke ga
ven zou beschikken, maar omdat het werkzaam is in de mo
derne produktiesector, die voor de toekomst van de onderont
wikkelde landen van beslissend belang is en omdat het het best 
georganiseerde deel van de werkende en uitgebuite bevolking 
is. Te denken, zoals Fanon doet, dat deze rol kan worden ver
vuld door het lompenproletariaat, - "deze horde verhonger
de, uit het stamverband weggerukte elementen" - en dat dit 
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opstandige beweging, lijkt op ZlJn minst overdreven. De ge
dachte, dat een revolutionaire beweging moet uitgaan van en 
geleid moet worden door de armste en meest uitgehongerde de
len van de bevolking, is in wezen een kleinburgerlijke opvat
ting, die ook in de sociaal-democratie diep doorgedrongen is 
en er bijvoorbeeld toe heeft geleid, dat vakbonden onder so
ciaaldemocratische leiding weigeren zich in te zetten voor de 
belangen van beter betaalde arbeiders en andere werkers. 
Deze zwakheden in Fanons werk nemen niet weg, dat zijn 
hartstochtelijke verdediging van de verworpenen en verhon
gerden en zijn eis, dat hun verlangen naar een menselijk leven 
en menselijke waardigheid zal worden ingewilligd, een krach
tige oproep is om de band met de strijd in de onderontwikkel
de landen met de massa's van Azië, Afrika en Latijns Amerika 
te versterken. Dit is een noodzaak van onze tijd en een kracht
bron voor de verandering van het maatschappelijke stelsel, ook 
in de meest ontwikkelde kapitalistische landen. 

W. VLIELAND 
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Uit de tijdshcriften 

De de-amerikanisering in de 
Vietnamese oorlog 

Het verliescijfer van de Amerikaanse troepen is in Vietnam, zo 
werd begin april bekend, thans hoger dan in de Koreaanse oor
log. De agressie-oorlog tegen het Vietnamese volk is daarmee 
dus de grootste oorlog geworden die - buiten de twee wereld
oorlogen - ooit door de Verenigde Staten is gevoerd. 
Bovendien is het steeds duidelijker geworden, dat het een oorlog 
is die ze aan het verliezen zijn. In het bijzonder sinds het voor
jaarsoffensief van 1968 van het bevrijdingsleger is gebleken, 
dat de verliezen van de Amerikaanse agressielegers zo groot 
zijn geworden, dat ze niet in staat zijn de oorlog op dezelfde 
wijze als de laatste jaren het geval was, voort te zetten. De Ver
enigde Staten moesten onder druk van de nederlagen en het 
toenemende verzet tegen hun agressiepolitiek in de gehele we
reld de bombardementen op Noord- Vietnam stopzetten en aan 
de conferentietafel in Parijs plaats nemen. 
Als gevolg van de successen van het Vietnamese volk en zijn 
bevrijdingsstrijdkrachten is het nodig geworden de gehele poli
tiek, die in Vietnam wordt gevoerd, onder de loupe te ne
men. 
Nu het bankroet voor een ieder zichtbaar is en in de Verenigde 
Staten de verontwaardiging over het blijven voortdraaien in 
de "carrousel" van de Vietnamese oorlog toeneemt, worden er 
door de leidende kringen in Amerika nieuwe termen gebruikt. 
Zij spreken nu over de "beperkte verplichtingen" van de Vere
nigde Staten in Vietnam en over de noodzaak van "de-amerika
nisering" van de oorlog. 
Uiteraard is dit een weerspiegeling van de verandering van de 
krachtsverhoudingen, maar betekent het dat er een einde zal 
worden gemaakt aan de neokolonialistische agressiepolitiek? 
Zeker is dat niet het geval, als de leuze van de-amerikanisering 
wordt aangewend als een nieuw rookgordijn, dat moet dienen 
om de voortzetting van de agressie wat te camoufleren. 
In het Vietnamese, in het Engels verschijnende, blad Vietnam 
Courier is (in het nummer van 13 januari 1969) een overzicht 
gegeven van de achtergronden en bedoelir,gen van de de-ameri
kaniseringsplannen. 
Gebruikmaken0 van uitspraken in de <\merikaanse pers wordt 
in hec artikel uiteengezet, dat de-amerikanisenng moet neer
komen op het overbrengen van de oorlogslast op de marionet
tentroepen, terwijl de directe deelna1-."e van Amerikaanse troe
uen aan de oorlog wordt verminderd. Dit komt neer op het 
versterken en reorganiseren van de marionettentroepen, zodat 
?e in staat zijn weerstand te bieden aan het bevrijdingsleger. 
Daartoe zijn reeds methoden in de Amerikaanse pers aangepre
zen. De legers van Thieu en Cao Ky zouden moeten worden 
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vuurkracht moet worden vergroot door de uitrusting met mo
dernere wapens, die nu alleen door de Amerikaanse strijd
krachten worden gebruikt. De marionettentroepen zouden 
tevens een nieuwe opleiding moeten krijgen. Anderzijds zou 
dan het bestuursapparaat van het bewind in Saigon moeten 
worden versterkt en de rijen van de elkaar beconcurrerende 
reactionaire fracties zouden aaneengesloten moeten worden om 
als een iets sterkere grondslag voor het bewind in Saigon dienst 
te kunnen doen. Als dit alles voor elkaar zou zijn, was de tijd 
gekomen om de Amerikaanse legers geleidelijk te verminderen, 
terwijl het neokolonialistische bewind zou blijven bestaan. 
Wat betekent dit de-amerikaniseringsplan nu? 
Het artikel in Vietnam Courier zegt: "In de eerste plaats is 
het van de zijde van verantwoordelijke Amerikaanse autoritei
ten een erkenning in het openbaar, dat ze een fout hebben ge
maakt om zo'n reusachtig expelitieleger naar Vietnam te zen
den. Toegegeven wordt, dat dit een mislukking is geweest. 
De-amerikanisering is echter geen geschikt geneesmiddel voor 
de fatale crisis, waarin de Amerikaanse agressie-oorlog ver
keert. Op de slagvelden van Zuid-Vietnam zijn de Amerikaanse 
troepen en de marionettenlegers steeds meer in het defensief 
gedwongen en zij hebben alle hoop verloren om het initiatief te
rug te winnen uit de handen van de patriotten. Het marionet
tenleger en het Saigonbewind bevinden zich in een wanhopige 
toestand. De manschappen van dit leger en de ambtenaren van 
het marionettenapparaat worden steeds minder de getrouwe en 
te vertrouwen dienaren van de Amerikaanse imperialisten. 
Deze mensen, die een antinationale zaak dienen en getuige zijn 
van de zware nederlagen van de Amerikaanse troepen en van 
de misdaden, die de Amerikaanse agressors en de verstokte 
verraders tegen hun eigen land en hun landgenoten begaan -
waarbij ook zij en leden van hun gezinnen vaak slachtoffers 
zijn van wreedheden die door hen begaan worden -, ontwa
ken door de onvermoeide agigatie van het Bevrijdingsfront. 
Nieuwe aanwijzingen daarvan ZIJn de gevallen van desertie 
van gehele eenheden (tot aan compagnieën toe), van collectieve 
ongehoorzaamheid (van regimenten en bataljons) en van ge
wapend verzet tegen de Amerikaanse en marionettenautori
teiten .... Als resultaat van dit alles is het marionettenleger 
steeds minder in staat om te vechten. Zijn strategische rol wordt 
tot bijna niets teruggebracht en dit laat al van te voren de 
mislukking van de de-amerikanisering zien. 
Wat het bestuur in Saigon betreft, is het een ieder bekend dat 
er felle rivaliteit en openlijke twist heerst tussen de twee top
verraders: Thieu en Ky, en tussen de verschillende reactionaire 
groepen. Hun invloed onder het volk blijft als voorheen zonder 
betekenis en de inwoners van de steden en het platteland koes
teren steeds grotere afkeer van de agressors en hun lakeien. 
Dit alles laat zien, dat de de-amerikanisering in wezen reeds 
is mislukt voor er een aanvang mee is gemaakt. Er zijn geen 
remedies voor de oorlog, die de Amerikanen aan Vietnam heb
ben opgelegd, tenminste niet voor hen die deze oorlog ontke-
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tend hebben. Deze oorlog is voor hen onherroepelijk verlo
ren". 
In een artikel in een volgend nummer van Vietnam Courier 
(van 24 februari 1969) wordt over de nieuwe plannen, die in 
Washington worden uitgebroed gezegd: "De Vietnam-politiek 
van de nieuwe leidende groep in de Verenigde Staten is, om 
het in een noteschaal samen te vatten, de voortzetting van het 
neokolonialisme in Vietnam door onderhandelingen te voeren 
uit een positie van kracht, ten einde aan de conferentietafel 
te verkrijgen wat op het slagveld niet kon worden afgedwon
gen, waarbij tegelijkertijd een militaire strategie wordt gevoerd, 
die de verliezen zou terugbrengen en militaire bases en dicht
bevolkte gebieden vast in handen zou houden". 
Dit is de inhoud van de reclame voor de de-amerikanisering, 
waaraan het bewind in Saigon zijn medewerking verleent. 
Dit heeft in hetzelfde kader reeds aanbevolen 20.000 Ameri
kaanse manschappen onmiddelijk naar de Verenigde Staten 
te laten terugkeren. 
Pogingen om de manoeuvres rondom de de-amerikanisering bij 
de onderhandelingen te Parijs te gebruiken, worden door het 
blad krachtig afgewezen. De enige sleutel naar een regeling in 
Vietnam is de totale en onvoorwaardelijke terugtrekking van 
de Amerikaanse legers en hun marionetten en daarbij is en 
blijft de heldhaftige strijd van het Vietnamese volk de beslis
sende factor. 

Lansdale's plan 

Hoezeer de opvatting JUISt is, dat de de-amerikanisering niet 
tot vermindering van neokolonialistische agressie behoeft te 
leiden, blijkt uit een artikel in het Amerikaanse blad Look 
(van 4 maart 1969), dat geschreven is door generaal b.d. Ed
ward G. Lansdale. Generaal Lansdale heeft, zoals het blad in 
zijn inleidende woorden bij Lansdale's stuk meedeelt, zeven 
jaar in Vietnam vertoefd. Hij heeft deelgenomen aan de onder
drukking van de vrijheidsbeweging in de Philippijnen na de 
tweede wereldoorlog en trad op als adviseur voor de onder
drukking van guerillabewegingen in Zuid-Amerika. Het blad 
noemt hem een van de grote internationale experts in de be
strijding van guerillabewegingen. 
De-amerikanisering komt volgens Lansdale neer op "het isole
ren van de oorlog binnen de grenzen van Zuid-Vietnam", 
waarbij het marionettenregiem met behulp van nog grotere 
Amerikaanse leveranties de strijd moet uitvechten. 
Lansdale doet daartoe de volgende aanbeveling: "Wij zouden 
kunnen beginnen met de vorming van een internationale strijd
macht om de grenzen te beveiligen, waarbij onze eigen strijd
krachten uit de strijd in het binnenland worden teruggetrokken 
en op een bescheiden wijze deelnemen aan zo'n internationale 
strijdmacht". Dit komt er dus op neer, dat de-amerikanisering 
f_elijk staat met het betrekken van andere mogendheden bij de 
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Boekbesprekingen 

Een beeld van twee eeuwen 
Nederlandse geschiedenis 

Bij het lezen van een titel als Zeevarend Nederland en zijn we
reldrijk dringt zich onwillekeurig de opvatting op, dat het wel 
zal gaan om een bock met de zoveelste uiteenzetting van de 
Nederlandse koloniale geschiedenis, geschreven in de bekende 
stijl dat er wat groots verricht werd. Maar het werk dat deze 
titel draagt ::·), brengt geen geschiedschrijving volgens deze 
trant. De schrijver, de Engelse historicus prof. dr. C. R. Boxer, 
geeft eerder een economisch-sociale en culturele geschiedenis 
van ons land in de 17 de en 18de eeuw, waarbij hij uiteenzet 
hoe deze ontwikkeling invloed uitoefende op de overzeese 
expansie in Azië, Afrika en Amerika en hoe handel, scheep
vaart en koloniale uitbuiting van hun zijde de toestand m 
Nederland weer beïnvloedden. 
Prof. Boxers boek behandelt dus de geschiedenis niet in de 
vorm van jaartallen en in de veld- en zeeslagensfeer. In elk 
hoofdstuk komt een probleem aan de orde, waarbij de tegen
stellingen die zich in deze eeuwen op de voorgrond drongen, 
aan de orde komen. De titels van de hoofdstukken geven 
deze weer. Om er enkele te noemen: oligarchen en kooplieden, 
winzucht en godsvrucht, gevestigde arbeiders en zeevarende 
lieden, fort en factorij, assimilatie en apartheid. Daarbij komt 
eerst de toestand in Nederland aan de beurt en vervolgens de 
weerslag daarvan in de tropische gebieden. 
In het hoofdstuk over de levensomstandigheden van de bevol
king worden de lange werktijden en lage lonen beschreven, die 
in deze Gouden Eeuw golden. Daarnaast kwam nog de zware 
belastingdruk. De Engelse consul in Amsterdam, William Carr, 
die in 1968 een lange lijst van de te betalen belastingen en 
accijnsen opsomde, zei daarover: "Melk brengt eerst geld op 
als melk, en opnieuw als er boter van gemaakt is; ja, van de 
karnemelk en de wei betaalt men ook al belasting, waardoor 
men zou denken dat een volk, dat zozeer op zijn vrijheden 
staat, zou gaan muiten en weigeren te betalen". Vooral door 
de rijken werden de belastingen vaak ontdoken; de armeren, 
die vooral de accijnsen moesten betalen, hadden minder gele
genheid daartoe! 
Het leven van de zeevarende bevolking moet nog harder ge
weest zijn dan van hen, die in de industriële of agrarische be
drijven werkten. In weerwil van de gevaren die aan dit beroep 
verbonden waren, leefden hun gezinnen meestal aan de rand 
van een bloot bestaan. 
Op de verre reizen naar de tropen, tijdens welke soms de helft 

''") Prof. dr. C. R. Boxer - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-
1800. Nederlands van Johan W. Schotman, 437 blz. Uitg. A. W. Sijthoff, 
Leiden, 1967. Prijs f 28,75 . 
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van de bemanning stierf, werd ook nog verdiend door het 
leveren van proviand van slechte kwaliteit en door verduiste
ring van de rantsoenen. Ook de harde kustvaart in Europa 
zelf moest worden uitgeoefend met onvoldoende voeding en 
kleding, zodat in de Europese wateren het sterftecijfer even
eens hoog was. 
Herhaaldelijk hebben de matrozen met muiterijen en opstandi
ge bewegingen geantwoord op de uitbuiting, waarvan zij het 
slachtoffer waren. Prof. Boxer wijst op grote bewegingen in 
Amsterdam (in september 1652), die pas onderdrukt konden 
worden na ingrijpen van soldaten en het ophangen van twee 
matrozen, en in Den Briel (in juni 1665). Teruggekeerd uit de 
tropen namen de zeelieden van de Oost-Indiëvaarders soms 
bloedig wraak op de onderdrukking die ze hadden moeten 
ondergaan tijdens de reis. Een kapitein van een Oost-Indië
vaarder kreeg, aldus een in het boek aangehaald ooggetuige
verslag, in de haven van de matrozen te horen "dat hij een 
schoft, een rantsoendief en een bullebak was, en dat zij hem aan 
land nog wel zouden geven wat hem toekwam". Wat zij te 
Middelburg inderdaad deden, waar zij hem bijna tot moes 
sloegen". 
In de 18dc eeuw werd het moeilijker om zeelui te vinden en 
in die tijd nam ook het ronselen van matrozen de grootste 
vormen aan. Soms werden de geronselden weken- en maanden
lang gevangen gehouden in erbarmelijke omstandigheden, zo
dat zij ondervoed en soms doodziek op de schepen werden af
geleverd door de zielverkopers, zoals de ronselaars werden 
genoemd. In Amsterdam waren er tegen het einde van de 18de 
eeuw meer dan tweehonderd van dergelijke ronselaars. 
De wijze waarop "ter liefde van 't gewin" (Vondel) in de 
overzeese gebieden opgetreden werd, is met al zijn hardheid 
een voorbeeld van de gruwelen van wat Marx aanduidde als 
de primaire accumulatie. Een der gouverneurs-generaal van 
de Verenigde Oostindische Compagnie, Rijkloff van Gocns, 
beschreef de gevolgen die dit optreden had in 1655, met de 
woorden dat er " .... niemant in gants India is die ons goed 
gunt, jae werden van alle Natiën doodelijek gebact ... " 
Vooral als er niet veel verzet kon worden geboden, werd 
voor niets teruggedeinsd, zoals in de Molukken bleek. In een 
missive aan de Heeren Zeventien van december 1644 heet het, 
doelend op de bewoners van deze eilanden: "Want deze ey
landers (wij meesters van de zee wesende) altijt te dwingen sijn, 
wanneer quade courssen gaen, mits hen de rijs, deden ende 
andere nootwendigheden onthouden." Om der wille van het 
monopolie in de specerijenhandel werd trouwens na 1620 de 
gehele bevolking van de Banda-eilanden uitgemoord of gede
porteerd. 
Toen er in 1675 in het door de Nederlanders veroverde Ceylon 
een hongersnood heerste en de bewindvoerders in Batavia een 
schip met voedsel hadden gestuurd, kregen zij onmiddellijk 
van de Heeren Zeventien een scherpe berisping. "Voeding van 
de bevolking ligt zeker niet op onze weg", schreven zij bij 
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In de gebruikelijke literatuur we1mg voorkomende gegevens 
worden aangevoerd over het optreden van de VOC in India, 
waar haar invloed in de loop van de 18de eeuw overging op 
de Engelse concurrenten. Het hoofdstuk dat "de taveerne van 
twee oceanen" is getiteld en de ontwikkeling van Kaapstad 
behandelt, brengt veel materiaal, dat geschikt is om de roman
tische opvatting over het ontstaan van de banden tussen Zuid
Afrika en Nederland met de benen op de grond te zetten! 
Het boek van prof. Boxer is - wat niet van alle werken van 
historici gezegd kan worden - in een uitstekende stijl geschre
ven en laat zich vlot lezen. Dit is ongetwijfeld ook te danken 
aan de goede vertaling en aan de fraaie wijze, waarop het boek 
is uitgegeven. Alleen had de Nederlandse uitgever het voor
woord van prof. Plumb, die de ronkende frase niet schuwt, in 
deze editie wel kunnen weglaten. 

S. VAN DONGEN 

Geschiedschrijving vermengd met 
anticommunisme 

Op de omslag van de Geschiedenis van de Verenigde Staten 
van Franck L. Schoell ::-) heet het, dat deze professor een be
kend specialist is betreffende het probleem van de rassen ver
houdingen in de Verenigde Staten. Als dit zo is, heeft hij dit in 
deze geschiedenis goed op de achtergrond weten te houden! 
Van de vierhonderd bladzijden van zijn boek zijn er slechts 
enkele besteed aan de rol van negers in de Amerikaanse ge
schiedenis. Een van de slavenopstanden in de 19e eeuw, - de 
opstand die geleid werd door Nat Turner -, wordt afgedaan 
met een halve bladzijde en wordt, als om de nutteloosheid te 
laten zien, dan nog aangeduid als de oorzaak van de verscherp
te maatregelen tegen de slaven! De deelname van de neger aan 
de_ burgeroorlog van 1861-1865 blijft geheel buiten beschou
wmg. 
Afgezien van de weinige woorden over de negers en van de 
bladzijden die de vernietiging van de Indianen In talrijke 
veldtochten beschrijven, is deze geschiedenis dus lelieblank ge
houden. Lelieblank en voor zover het de nieuwste tijd betreft 
opvallend anticommunistisch en grof propagandistisch voor de 
Amerikaanse "levenswijze". De schrijver verdedigt de Verenig
de Staten tegen beschuldigingen van imperialisme en schrijft de 
macht van Amerika toe aan het "aangeboren dynamisch karak
ter van zijn bevolking" en "zijn talent in het zakendoen". De 
grootste vooroordelen van het Amerikaanse imperialisme zou
den die landen ondervinden, die Amerikaanse investeringen 

''·] Frank L. Schaeli - Geschiedenis van de Verenigde Staten. Vert. door 
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ontvangen .... ! Het Amerikaanse imperialisme zou hoogop 
een "imperialisme van de aantrekkingskracht" zijn. Deze re
clamesfeer is ook in het louter historische deel van het boek 
aan te treffen. 
Ook de geschiedenis van Rusland van Lionel Kochlan >:-::-) ( 

leidt aan de hierboven reeds genoemde kwaal van het anticom- ~· 
munisme. Het deel van het boekje, dat de geschiedenis van en 
na de Oktober-revolutie van 1917 behandelt, geeft als gevolg 
daarvan een geheel vertekend beeld. De schrijver heeft daarbij 
de verdraaiingen van de geschiedenis, die door Chroestsjow te 
berde zijn gebracht, met graagte benut. 

S.v. D. 

Ontwikkeling in Latijns Amerika 

In Revolutie en contrarevolutie ,,_) zijn de inleidingen samen
gebracht, die zijn gehouden op een congresvan het Verbond 
van Wetenschappelijke Onderzoekers in maart 1968. 
Naast dr. Meilinks korte studie over de Wederdopers zijn in 
dit verzamelwerkje de beide uiteenzettingen over de ontwikke
ling in Latijns Amerika van belang. In een ervan zegt dr. Yut
zis, dat een ontwikkeling van Latijns Amerika niet mogelijk is, 
zolang de trend naar contrarevolutie blijft bestaan. Indien een 
in het land zelf gewortelde ontwikkeling en sociale rechtvaar
digheid gewenst wordt, zal de contrarevolutie moeten worden 
vernietigd. Dit zal volgens hem een lang en moeilijk proces 
zijn. Bijzondere aandacht wijdt hij aan de verandering in de 
houding van de katholieke geestelijkheid in de Latijnsameri
kaanse landen. 

S.v. D. 

,,_] Dr. A. F. Mellink e.a. - Revolutie en contrarevolutie. Nautareeks. ui tg. 
N. Samson NV, Alphen aan den Rijn, 1968. 157 blz. Prijs f 4,-. 
,,_,,_] Lionel Kochan - Het ontstaan van het moderne Rusland. Vert. door 
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29e jaargang no. 5 mei 1969 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Oud en zeer oud bij 0'66 
In een gesprek met een journalist bekende onlangs de heer 
Veltman, van het bureau dat voor De Telegraaf zogenaamde 
verkiezingsenquêtes houdt, dat hij in iedere D'66-TV -uitzen
ding liefst steeds weer Van Mierlo zou laten optreden. Dat was 
voor hem, zelf D'66-er, blijkbaar de enige manier om voor D'66 
aan stemmen te komen. 
Veltman is de man die Van Mierlo "gemaakt" heeft, in menige 
zin van het woord. Hij was een van de initiatiefnemers van 
D'66, schreef samen met Van Mierlo het zgn. Democratisch 
Appèl (een bekende naam in deze dagen ... ) en leidde de ver
kiezingscampagne van de nieuwe groep, die sterk op de per
soon van Van Mierlo werd geconcentreerd. 
Het was ook zijn Bureau Veldkamp dat er voor zorgde, dat tel
kens vlak voordat ergens bijzondere gemeenteraadsverkiezin
gen werden gehouden, landelijke "opinie-peilingen" bekend 
werden gemaakt, die voor D'66 fabelachtige winst voorspel
den. Men herinnert zich nog wel het geval van Helmond, waar 
de voorspelling zo opgeschroefd werd dat de feitelijke uitslag 
de hele D'66-club in zak en as deed verkeren. 
Het feit dat de man die (mede) het program voor D'66 schreef, 
nu publiekelijk de wens tot uitdrukking brengt dat hij zijn hele 
reclame liefst op de persoon van Van Mierlo zou toespitsen, is 
nogal veelzeggend. 
Het is natuurlijk een bekende truc, om datgene wat men ver
kopen wil aan een persoon te koppelen. 
We weten allemaal van de voetbalschoenen van Johan Cruyff, 
van de man en zijn bier, van Ko die flesje na flesje van het 
een of andere vocht naar binnen slaat. 
In zijn boekje Nasmaak en voorproef heeft PvdA-voorzitter 
Vondeling zichzelf eveneens tot deze methode van politiek- 193 



maken bekeerd en voorspeld, dat in de toekomst stemmingen 
alleen nog maar zouden gaan over personen, die door de TV 
bekendheid bij het publiek hebben verworven. 
Maar achter Veltmans wens zit waarschijnlijk nog iets anders 
- en wel, dat het Nederlandse publiek na twee en een half 
jaar D'66, en meer publiciteit daarvoor dan andere organisa
ties in een heel mensenleven krijgen, van deze club nog nau
welijks iets meer weet dan dat ze Van Mierlo in de Kamer 
heeft gebracht. 
Voor de rest is D'66 volslagen mist en de sensationele activi
teiten die ons in en buiten het parlement voorspeld waren, zijn 
achterwege gebleven. 
Een mirakel is dat niet, want D'66 is voor 100 procent "esta
blishment". 
De eerste voorzitter was drs. G. Ringnalda, een hoge ambte
naar van het ministerie van buitenlandse zaken voor hulpver
leningszaken, belast met het voorbereiden van de regerings
politiek op dat punt. 
De tweede voorzitter was H. J. van Lookeren Campagne, een 
oud-officier en nieuw-steenfabrikant, die enig gerucht veroor
zaakte toen hij tijdens zijn voorzitterschap een van zijn fabrie
ken sloot om "rendementsredenen", hoewel naar zijn mening 
de totale vooruitzichten van zijn bedrijf uitgesproken floris
sant waren (een soort klein Thomassen en Drijvertje dus). 
De derde voorzitter is een arts, dr. Beekmans, met een archeo
logische hobby. 
Het bijzondere aan deze personeelsbezetting is hoogstens, dat 
ze uit zo'n versteende hoek komt. 
De fractievoorzitter Van Mierlo: zoon van een steenfabrikant; 
de vorige voorzitter: een steenfabrikant; de nieuwe voorzitter, 
een opdelver van oud gesteente. 

Ondernemerspartij 

Direct opvallend is de onopvallendheid van wat D'66 naar 
voren heeft gebracht in het politieke strijdperk. 
Op het gebied van het binnenlands bestuur was een van de 
propagandapunten bij het eerste optreden: de BVD. 
In de Kamer gekozen, werd Van Mierlo onmiddellijk opgeno
men in het streng geselecteerde gezelschap van de BVD-com
missie. Het enige dat men nadien nog heeft mogen horen over 
die zaken is een vinnig rechercheurspleidooi van de D'66-er De 
Goede waarin hij suggereerde, dat de BVD-bewaking van het 
ultra-centrifugeproject niet in orde zou zijn geweest en dat de 
wetenschappelijke werkers die daar iets mee te maken hebben, 
niet voldoende door de molen van de geheime politie zijn ge
haald. 
Op sociaal gebied waren er evenmin verrassingen. 
De heer Van Lookeren Campagne gaf met zijn fabrieksslui
ting-vanwege-het-rendement duidelijk de toon aan. Het plei
dooi van het Kamerlid Nypels voor instelling van een "so
ciale recherche" die steunfraudeurs moest najagen (d.w.z. die-
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naast hun armoe-uitkering een extra'tje bijverdienen met het 
timmeren van een schuurtje of door baby-sitten) was zelfs goed 
voor een demagogisch-verontwaardigde afwijzing van de kant 
van Roolvink. 
Als voorzitter van de sociaal-economische commissie van D'66 
treedt de directeur van de Curaçao'se Handel Maatschappij, 
drs. J. M. Brand, op. 
Voor hem geldt het woord van Van Lookeren: 
"Het leuke is, dat in D'66 veel mensen zitten, die bij het lei
den van bedrijven betrokken zijn. Ik kan er dozijnen opnoe
men, zo uit het hoofd. En zij doen mee, volledig en van har
te". 
Van Lookeren voegde hier een opmerkelijke uitspraak aan toe 
(het was begin december 1967, in het Eindhovens Dagblad): 
"Een grotere deelname van de industriëlen aan de politiek is 
gewoon gewenst. De ondernemer is in onze maatschappij een 
onheroïsche figuur aan het worden. Hij houdt zich op de ach
tergrond en doet zijn mond niet open ... " 
Men vergelijke met deze uitspraak een andere, die een jaar eer
der werd gedaan: 
"Juist doordat de leidende figuren uit het bedrijfsleven, die 
bewezen hebben over moedig initiatief, inzicht en ijver te be
schikken, zich tot dusver politiek afzijdig hebben gehouden, 
hebben ze tegelijkertijd toegelaten, dat hun zakelijke activiteit 
van overheidswege werd gefrustreerd, dat de hoeveelheid ar
beid die zij moeten verrichten, door burocratisch ingrijpen 
werd vergroot en dat door de falende dirigistische economie 
hun zakelijke zorgen zijn verzwaard. Wij doen een dringend 
beroep op hen, om zich niet langer af te wenden van de poli
tiek, die ook als zij er zich niet mee wensen te bemoeien, zich 
wel op zéér ingrijpende wijze met hen bemoeit". 
De verwantschap tussen de twee citaten is opvallend, dat zal 
men met ons eens zijn. 
Het laatste echter is van de heer W. Stam, in het boekje "De 
Boerenpartij" ... 

Model McNamara 

Ook op het gebied van de buitenlandse politiek is D'66 niet 
zeer opmerkelijk uit de hoek gekomen. Ze houdt vast aan de 
NAVO, stemt voor de oorlogsbegrotingen, keert zich, net als 
de overige burgerlijke partijen, noch tegen de Amerikaanse ver
delgingsoorlog in Vietnam, noch tegen de opkomst van het 
Westduitse imperialisme. 
Het verschil met die anderen is, dat bij tijd en wijle - zoals 
tijdens de debatten over het ultra-centrifugeproject - de dui
delijke neiging naar voren komt om als verdediger van gaul
listische belangen op te treden. 
De voornaamste aandacht van D'66, wat de buitenlandse po
litiek betreft, is bij de ontwikkelingshulp terecht gekomen. 
Geen wonder, als de voorzitter Luns' ontwikkelings-helper nr. 
één is. Van Mierlo heeft de stelling ontworpen, dat die ont-
wikkelingshulp afgesteld zou dienen te worden op de beste- 195 



dingsmogelijkheid van de ontvangende landen - en hij is hier
voor wel geprezen als een geweldig radicaal. 
Hoe radicaal deze stelling is vertelde hijzelf in de Tweede Ka
mer op 8 oktober van het vorige jaar: 
"Ik ben daarom zo vrij geweest in het voorjaar (V. M. maakte 
toen op uitnodiging van de Amerikaanse regering een reis naar 
de Verenigde Staten) deze benadering voor te leggen aan de 
hoogste autoriteiten van de Wereldbank en de Verenigde Na
ties. Ik heb gevraagd of die redenering zo naïef was als ik op 
gezag van de Nederlandse overheid moest aannemen. Ik kan U 
zeggen, dat èn mijnheer de Seynes èn mijnheer Hoffman èn 
mijnheer McNamara - toch niet bij uitstek voorbeelden van 
dromerige naturen - een dusdanige benadering onderschreven 
als een fundamenteel juiste, maar ook als een realistische, al
thans wat de noodzaak betreft en wat de technische mogelijk
heden betreft ... " 
De ontwikkelingshulp van Van Mierlo blijkt zo radicaal te 
zijn, dat de hoogste gezagsdragers van het Amerikaanse impe
rialisme haar realistisch en noodzakelijk nocmen ... 

Zo blijkt dus D'66 in haar activiteit met betrekking tot de gro
te, actuele vraagstukken van binnen- en buitenlandse politiek 
een opstelling te zoeken die niet bepaald beantwoordt aan het 
beeld van het vurig steigerende, jonge ros dat de Nederlandse 
staatkundige arena binnengetreden is. 
De jonge mensen waarop D'66 een beroep doet krijgen niet 
veel waar voor hun vertrouwcnsgeld. En het is begrijpelijk dat 
de reclamemannetjes van Bureau Veldkamp aarzelen om iets 
anders te presenteren in hun propaganda dan de heer Van 
Mierlo zelf, al dan niet met bierglas. 

De dodelijke omarming 

Is D'66 dus in haar dagelijkse politieke stellingname niet anders 
dan een doodgewone ondernemerspartij waarin, als het om de 
buitenlandse politiek gaat, Amerikaanse en Franse sympathieën 
beurtelings naar voren komen, een aparte positie blijft deze par
tij nog steeds innemen met haar voorstellen voor staatkundige 
verandering. 
Daar begon het ook mee, destijds. 
In de eerste oproep (september 1966) die tot de vorming van 
D'66 leidde werd gezegd: "Wij zijn van mening dat ons staats
bestuur bedroevend functioneert. Het politieke spel moet nog 
steeds worden gespeeld volgens de regels die dateren uit de 
vorige eeuw. De laatste jaren presenteren de bittere gevolgen 
daarvan zich met steeds grotere frequentie". 
Men was van oordeel, dat de sterke wederzijdse afhankelijk
heid van regering en parlement de voornaamste oorzaak was 
van de onverkwikkelijke situatie waarin de Nederlandse parle
mentaire demoeratic beland heette te zijn. 
Is er eenmaal een regering, dan kan die alleen regeren door 
moeizame compromissen en in "moeilijke situaties" moet ze 
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Daarom, aldus D'66, moest voortaan de minister-president re
gelrecht door het volk gekozen worden. Dat zou de onderlinge 
afhankelijkheid van parlement en regering doorbreken. De 
nieuwe minister-president moet een kabinet samenstellen van 
ministers die op hetzelfde standpunt staan als hij en het kabinet 
kan zijn program aan het parlement voorleggen "zonder de 
remmende vcrtrouwenscis die thans wordt gesteld". 
Het parlement zou dan kunnen beraadslagen, zonder te staan 
voor een coalitiedilemma of zonder te worden gehinderd door 
crisisvrees. De leden van het parlement zouden districtsgewijs 
dienen te worden gekozen. 

Van Mierlo, toentertijd om een toelichting gevraagd door Het 
Parool, vcrklaarde aan deze krant dat "hij er vast van over
tuigd was dat de malaise in onze parlementaire democratie 
haar voornaamste oorzaak vond in de dodelijke omarming 
waarin regering en parlcment elkaar omkneld houden". 
In feite wordt deze zelfde redenering herhaald in het stuk, dat 
0'66 in april 1968 aanbood aan de staatscommissic-Cals
Donner ter "sanering van de centrale punten van ons staatkun
dig bestel". 
In dit programmatische stuk wordt als bezwaar tegen de hui
dige gang van zaken onder meer aangevoerd, dat de wijze 
waarop regeringen tot stand komen "bij voorbaat het aanzien 
van een aldus gevormd kabinet aantast" en dat "de lange duur 
van de formatie het landsbelang schaadt". 
Het kernpunt van de voorstellen van D'66 luidt: 
"Aanvaarding van een zo groot mogelijke wederzijdse onaf
hankelijkheid tussen regering en parlement. In verband hier
mee èn gelet op de rechtstreekse verkiezing van de minister
president, dient de in de staatkundige praktijk gegroeide eis, 
dat het kabinet het vertrouwen van de meerderheid in het par
lement geniet, te vervallen". 
In dit verband is de volgende passage interessant: "De gelden
de regelen, waaronder het parlement - veelal zonder vol
doende zakelijke beweegredenen - een kabinet tot aftreden 
kan dwingen, dan wel de regering bevoegd is het parlement te 
ontbinden, dienen op zijn minst weze;1lijk te worden gewij
zigd". Men vindt dus dat dat wegsturen van kabinetten maar 
eens afgelopen moet zijn. Alleen "zakelijke" redenen gelden 
nog ... 
Onverbrekelijk verbonden met deze opvatting is de zogenaam
de ontploffingsleer. 
Reeds in het eerste "Appèl" werd als doel van D'66 gesteld de 
afbraak der bestaande politieke partijen. Men ging toen nog 
niet verder dan de dreiging met het verlies van stemmen, als 
ze niet wilden doen wat D'66 wilde. 
Later stelde Van Mierlo de noodzaak van "ontploffing" der 
bestaande partijen aan de orde en deze leuze is steeds meer 
naar voren gekomen, toen D'66 stelselmatig weigerde om met 
de PvdA en anderen in zee te gaan in een zogenaamd progres-
sief accoord. 
De ontploffingsdoctrine is wezenlijk voor de opvattingen van 197 



D'66. Ze vloeit voort uit haar eis van een districtenstelsel, 
waarbij niet meer de partij maar de persoon het belangrijkste 
wordt bij de verkiezingen, en uit de voorkeur voor een niet op 
partijen steunende minister-president, wiens tegenspelers in het 
parlement dan ook geen partijen maar 150 personen zouden 
dienen te zijn (150 kleine zelfstandigen, heeft iemand spottend 
opgemerkt). 
Ook het "pragmatisme" van D'66, de opvatting dat men zich 
bij politieke besluiten niet door enigerlei beginsel dient te laten 
leiden maar slechts door feitelijke situaties, ligt in het verlengde 
van deze opvattingen. 
Partijen die beginselen hebben, of zeggen te hebben, en perso
nen die zich op echte of voorgewende beginselen laten kiezen, 
passen niet in een denkschema dat geheel uitgaat van feitelijke 
situaties en van keuzemogelijkheden waarbij het "praktisch 
nut" domineert. 
De houding van mensen als Vondeling, die het ene moment 
hartstochtelijk vrijen naar D'66 en het andere ontgoocheld zijn 
door afgewezen avances, is daarom niet logisch. 
D'66 is wel degelijk consequent in die zin, dat het partijen en 
beginselen - en dus ook een parlement waarin die naar voren 
kunnen komen - verfoeit. 

De consequenties 

Als door D'66 de "verstikkende omarming" tussen regering en 
parlement wordt veroordeeld, tracht men het altijd zeer zorg
vuldig zo voor te stellen dat de indruk ontstaat, dat èn rege
ring, èn parlement een grotere rol moeten spelen. 
Zodra de kreet van de gekozen mi_l!ister-president en van de 
ontploffing der politieke partijen werd aangeheven, begonnen 
ook de wensen voor het parlement te vloeien: betere honore
ring, meer wetenschappelijke staf, groter gebouw. 
In de brief aan de commissie-Cals gaat men, zenuwachtig ge
worden door de stroom van kritiek op de staatkundige denk
beelden van Van Mierlo c.s., nog een stukje verder en stelt 
men dat op het gebied van wetgeving en begroting het inzicht 
van de parlementsmeerderheid beslissend zou dienen te zijn. 
In een constellatie zoals wij die kennen, waarin de uitvoerende 
macht een steeds groter gewicht krijgt en de begrotingsbehan
deling steeds meer een, wat de cijfers betreft, formele zaak 
wordt (die soms nog doorloopt terwijl de volgende begroting 
al neergeschreven is) zijn dat maar schijnstellingen. In werke
lijkheid komt het systeem van D'66 neer op een veel grotere 
macht van de regering ten koste van het parlement, terwijl 
binnen die regering de minister-president een almachtige figuur 
gaat worden. 
Uiteindelijk komt daardoor de opvatting van D'66 neer op het 
volgende: 
Versterking van de positie van de regeringsleider; 
Verzwakking van de positie van het parlement; 
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40 jaar geleden 

In de resolutie van het Partijbestuur van de CPN, die op 9 
april werd aangenomen, wordt aan de opvattingen van D'66 
eveneens aandacht geschonken. 
In deze resolutie wordt o.m. gezegd: 
"Deze oriëntering is niet alleen bijna letterlijk overgenomen 
van het absolutisme van De Gaulle, ze toont eveneens een ont
hullende overeenkomst met de programs van diverse fascisti
sche partijen, die in de twintiger jaren in Nederland bestonden, 
van generaal Snijders tot prof. Gerrctson en Arnold Meyer". 
Dit is een aspect van het optreden van D'66 dat tot nu toe niet 
in discussic is geweest en dat daarom beslist wel de aandacht 
verdient. 
Over de opvattingen van de diverse heel- en half-fascistische 
personen en partijtjes die in Nederland bestonden voor en tij
dens de opkomst van de NSB heeft onlangs mr. A. A. de Jonge 
een bock gepubliceerd, Crisis en kritiek der democratie. 
In dit werk, oorspronkelijk zijn dissertatie als doctor in de ge
schiedenis, gaat De Jonge een eindeloze reeks publicaties na 
die vanuit diverse fascistische hoeken in Nederland het licht 
hebben gezien en vcrtelt hij hoc de personen en groepjes zich 
met elkaar verbonden of van elkaar afsplitsten. 
Voor een begrip van het fascisme is het bock nauwelijks van 
waarde. De schrijver klutst wat definities van Jan Romein, 
Jacques de Kadt en Ernst Noltc dooreen om tot een benadering 
te komen, maar aangezien de diverse benaderingen althans ge
deeltelijk strijdig met elkaar zijn, wordt men er niet wijzer 
van. 
Het bock is bovendien hopeloos oppervlakkig en ontoereikend 
waar het de economische vcrhoudingen schetst, terwijl de poli
tieke strijdvragen in het beschreven tijdperk niet aan de orde 
komen. Tenslotte wordt maar even de gehele ontwikkeling in 
Duitsland van 1919 tot 1933 vrijwel onvermeld gelaten. 
Overziet men nu het geheel van citaten en uittreksels van boc
ken en artikelen dat De Jonge opsomt, dan blijken de verschil
lende groepjes en personen die hij behandelt, voornamelijk dit 
gemeen te hebben gehad: 

zij wilden de zeggenschap van het parlement beknotten; 
- zij wensten een sterke minister-president; 
- zij verklaarden zich tegen het bestaande partijenstelsel. 
De Jo~1ge somt een hele reeks namen op (Valckenier Kips, Bie
mond, Verviers, van der Kam, Snijders, Sinclair de Rochemont 
en vele anderen) die in de geschiedenis ten onder zijn gegaan. 
Hij vermeldt echter ook een groep waarin zulke welbekende 
personen figureren als Wilton, Maas en Stork, geflankeerd door 
hoge militairen en rechters, die constateren dat "ons politieke 
leven ernstig ziek" is en die "de rechtstreekse band tussen kie
zers en gekozene" willen herstellen. D'25-ers dus. Niet al die 
lieden waren fascist. Hun organisatie was echter wel van dien 
aard, dat ze in een fascistische overging. 
Een andere groep, die soortgelijke denkbeelden koesterde en 
die op haar beurt eveneens weer de nodige fascisten zou op- 199 



leveren, had een directeur van Stork en een van de Twentse 
Bank in haar midden, alsmede zulke hoogwaardigheidsbekle
ders als prof. Gcrrctson en jhr. Groeninx van Zoelen. Deze he
ren legden de nadruk op een sterke minister-president, het 
"ontlasten" van het parlement en het terugdringen van de po
litieke partijen. 
Het is alles uit het midden der twintiger jaren, maar De Jonge 
laat zien dat de fascisten die daarna kwamen steeds op het
zelfde thema bleven voortborduren. 
De hele wordingsgeschiedenis van NSB en Zwart Front wordt 
door diezelfde denkbeelden bepaald. Steeds is er weer de roep 
om de sterke minister-president (de voorloper van de "leider" 
van de NSB), om het terugdringen van het parlcment en om de 
afbraak der politieke partijen. 

Van over de grens 

Het is hier niet de plaats om nog eens uitvoerig in te gaan op 
de maatschappelijke ontwikkelingen waaruit deze stromingen 
naar voren kwamen. Bij andere gelegenheden is dat reeds ge
beurd. 
Het optreden van de Storks en de Gerretsons was een directe 
reactie op de staatkundige veranderingen die tegen het eind 
van de eerste wereldoorlog waren doorgevoerd, en die via het 
algemeen kiesrecht volgens evenredigheid aan de arbeiderspar
tijen de gelegenheid hadden gegeven te komen tot een nationale 
v ertc~en woordiging. 
Ze vloeide tevens voort uit de nieuwe ontwikkelingen van het 
kapitalisme, dat in zijn moderne, op concentratic en grensover
schrijding gebaseerde vorm in het parlementaire stelsel, dat het 
zelf had voortgebracht, een hindernis begon te zien - zowel 
wegens het nationale karakter daarvan als vanwege de positie 
die de arbeidersklasse er in veroverde. 
Het tekenende van deze ontwikkeling was echter, dat het niet 
een specifiek Nederlandse was. 
Terwijl bijvoorbeeld De Jonge verschillende parallellen ziet 
tussen geschriften van Nederlandse fascisten en de opvattingen 
van de, in het be~in der twintiger jaren aan de macht gekomen, 
Mussolini-bcwegin?;, ziet hij de invloed vanuit Duitsland geheel 
over het hoofd. 
Maar de Duitse staatsinrichting had al onder de Weimar-repu
bliek een aantal trekken die de Nederlandse reactionairen (die 
met Duitsland vele economische banden hadden en hebben) 
aantrokken. 
De Duitse wet kende aan de (gekozen) president een aanzien
lijke macht toe, o.m. om wanneer hij dat noodzakelijk achtte 
een "presidentieel kabinet" te vormen. Zijn bevoegdheden kwa
men sterk overeen met die welke De Gatdie voor zichzelf schiep 
na zijn machtsgreep van 1958. 
In de crisistijd van de Weimar-republiek werd deze macht 
voortdurend toegespitst. 
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de macht van het parlement in die zin ingekrompen dat de 
oppositie tegen een regering, om die ten val te brengen, een 
duidelijke motie van wantrouwen diende te formuleren. 
Bovendien was het de afgevaardigden niet meer toegestaan om 
voorstellen te doen die kosten met zich meebrachten, zonder 
daarbij aan te geven waar die gelden vandaan zouden dienen 
te komen. 
Maatregelen als deze kwamen tot stand onder invloed van de 
voortdurende antiparlementaire agitatie van de Hitler-partij, 
van de militaristische kringen in het land en van de grote in
dustriële en bankwereld, die omstreeks 1930 met deze beide 
groepen een definitief verbond sloot. En veel van wat hier in 
Nederland te berde werd gebracht, was regelrecht de grens 
overgewaaid. 

Veroordeeld 

De conclusies uit het voorgaande liggen voor de hand. 
Noch de "crisis!" -kreten van D'66, noch de wens tot "sane
ring" van ons staatsbestel, noch ook de middelen die daartoe 
worden aangegeven, zijn in de verste verte nieuw. 
Hun ouderdom nadert reeds de halve eeuw. 
Nu is dat nog geen diskwalificatie op zichzelf. 
Waar het om gaat is, dat die kreten en theorieën opgang de
den in de beweging die tot het fascisme heeft geleid - en dat 
ze daarmee door de geschiedenis veroordeeld zijn. 
Het is geen wonder dat ze opnieuw opkomen; in het wezen 
van het kapitalisme toch is sedert die jaren twintig niets ver
anderd. 
Ook in Frankrijk kon, ruim tien jaar na het einde der tweede 
wereldoorlog, een op fascistische gedachten gebaseerd regiem 
aan de macht komen, waarin dezelfde gediscrediteerde idecëD 
weer opgeld deden. 
En in Nederland kon een door fascisten als Roskam en Adams 
geleide Koekoek-partij met soortgelijke denkbeelden aanhan:~ 
verwerven. 

Het ligt voor de hand dat binnen D'66 verschillende aanhan
gers en mogelijk ook leidende figuren zich van deze samenhang 
niet bewust zijn. 
Onder hen zullen er zijn, die oprecht menen dat ze een hoogsr 
originele vondst hebben gedaan op staatsrechtelijk gebied en 
dat de toekomst hun toebehoort. 
Het is daarom verre van ons, iedere D'66-er fascist te noc
men. Maar het is toch wel bijzonder gewenst, dat zij die sym
pathie voelen voor D'66 zich realiseren welke bagage ze met 
zich meetorsen en wat de historische plaats is van de denkbeel
den die ze aan de man trachten te brengen. 

M. BAKKER 
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Voor de eenheid van de jeugd 

Kanttekeningen bij het ANJV-congres 

In velerlei vormen hebben de jongeren van ons land de laatste 
tijd geprotesteerd tegen de politiek van de regering-De Jong, 
die zich geheel richt op het dienen van de belangen van de gro
te monopolies, terwijl deze politiek voor de bevolking en met 
name voor de jeugd slechts verslechteringen heeft gebracht. 
Werkende jongeren, scholieren en studenten kwamen in bewe
ging tegen het verslingeren van 225 miljoen gulden extra voor 
militaire doeleinden, tegen de golf van prijsstijgingen en tegen 
de weigering democratische verlangens in te willigen. In de be
drijven nemen de jonge arbeiders krachtig deel aan acties voor 
loonsverhoging en treden zij strijdbaar op tegen het sluiten van 
fabrieken. Scholieren hebben o.a. in Haarlem, Amersfoort, Nij
megen en Amsterdam acties gevoerd, die in wijde kring aan
dacht verkregen. 

De studenten voeren krachtige acties voor medezeggenschap 
op alle niveaus. Het succesrijke optreden van de studenten aan 
de Tilburgse Hogeschool was het begin van een grote beweging, 
die alle universiteitssteden ging omvatten. De arbeidersbewe
ging en de arbeidersjeugd hebben hun daadwerkelijke solidari
teit met deze acties betuigd. In Amsterdam zamelde het ANJV 
honderden kilo's levensmiddelen in voor de studenten die het 
Maagdenhuis bezetten om kracht bij te zetten aan hun eisen 
voor medebeslissingsrecht en democratisering, en door een po
litiecordon werden ingesloten. 
Deze ontwikkeling onder de jongeren brengt de groeiende 
strijdwil tegen het optreden van de regering-De Jong tot uit
drukking. De heersende groepen spannen zich daarom tot het 
uiterste in om de jongeren verdeeld te houden en om ze op te 
sluiten in de verschillende hokjes, die zorgvuldig voor hen zijn 
ingericht. 

Om de beweging tegen de regeringspolitiek verder te ont
plooien, is het noodzakelijk de aldus opgerichte scheidsmuren 
te slechten en kunstmatige tegenstellingen te overwinnen. Het 
is nodig te komen tot een gezamenlijk optreden van de Neder
landse jongeren. 

Op het twaalfde ANJV-congres, dat van 5 tot 7 april te Am
sterdam werd gehouden, is over deze vraagstukken van samen
werking en eenheid uitvoerig gesproken. Het congres richtte 
een oproep tot de jeugd om te komen tot gemeenschappelijk 
optreden, - een oproep die op grote schaal wordt verspreid 
en met talrijke groepen van jonge mensen wordt bediscussieerd. 

Ervaringen en tekorten 

Het ANJV heeft op het terrein van samenwerking al een schat 
van ervaringen opgedaan, vooral bij de praktische aanpak 
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Doch op het congres werd er kritiek op uitgebracht, dat deze 
ervaringen nog te weinig worden gebruikt en er onvoldoende 
initiatieven worden genomen. Er zijn afdelingen, ook in grote 
plaatsen, waar de samenwerking en het eensgezinde optreden 
met anderen geen deel uitmaken van het werk van het ANJV 
en het verbond optreedt als een in zichzelf gekeerde organisa
tie. 
Zo worden ook de mogelijkheden tot discussie en gesprek en 
tot een gezamenlijke stellingname in belangrijke vraagstukken 
in de politieke jongerenkontakten verwaarloosd. Het ANJV 
is bij rond vijftien van deze kontakten aangesloten, maar op 
een enkele uitzondering na is van deze organen weinig activi
teit te bespeuren. 
De oorzaken daarvan liggen vaak in een gebrek aan belang
stelling van de organisaties, die er bij zijn aangesloten, maar die 
iedere werkelijke aansluiting bij de jeugd missen. Soms ook zen
den de andere jeugdorganisaties vertegenwoordigers naar deze 
kontakten, die nog aan oude tradities zitten vastgeklonken, of 
die het optreden in deze organen meer beschouwen als een 
oefenperk voor een eigen politieke carrière, volgens het recept 
dat je je wel van het ene orgaan in het andere kunt praten. 
Dit alles kan echter niet verhelen, dat de ANJV-ers ook te 
weinig hebben gedaan om hierin verandering te brengen. In 
vele gevallen is er genoegen genomen met de bestaande toestand 
en is er niet actief opgetreden voor verbeteringen en verande
ringen in het werk van de politieke jongerenkontakten. 
In de achter ons liggende jaren hebben deze politieke jongeren
kontakten evenwel vaak belangrijke bijgedragen geleverd. Den
ken we bijvoorbeeld aan de uitspraken voor het democratische 
recht van de CPN op zendtijd voor radio en televisie en aan 
de moties voor persvrijheid in de kazernes, die ertoe meewerk
ten dat Jeugd en De Waarheid weer in de kazernes kunnen 
verschijnen. 
Ook vandaag de dag zijn er vele belangrijke problemen, die 
een onderwerp van discussie in de politieke jongerenkontakten 
kunnen en moeten zijn. 
Zo zijn er de vraagstukken rondom de democratisering van het 
onderwijs, de kwesties van de vakopleidingen, van de dienst
tijd, de pogingen tot wijziging van het kiesstelsel, waartegen de 
democratische krachten in verzet moeten komen, de zogenaam
de wettelijke regeling van het stakingsrecht, die in wezen een 
aantasting van het stakingsrecht beoogt, en de problemen van 
de internationale politiek. 
Het zijn allemaal vraagstukken, waarbij de discussie tot een 
standpuntbepaling moet leiden en waarbij de ANJV-vertegen
woordigingen in de politieke jongerenkontakten belangrijk 
werk kunnen doen, zodat de democratische druk die uitgaat 
van de jeugd wordt versterkt. 
Door dit optreden kan invloed worden uitgeoefend op het den
ken en handelen van de jongeren en van hun organisaties. Daar
om zal het nodig zijn zich niet met een Jantje van Leiden van 
het werk in de politieke jongerenkontakten af te maken, maar 
er een werkelijk activerende rol in te vervullen. 203 



Initiatieven 

De gezamenlijke actie krijgt thans, nu er ware stroomversnel
lingen zijn ingetreden, meer mogelijkheden. Wat enkele jaren 
geleden nog stilstond, is op het ogenblik in volle beweging. Er 
treden veranderingen in het politieke leven op, waarin de jon
geren een grote rol spelen. Er uit zich een streven naar eenheid 
om de rechtse krachten de weg te versperren en de regering
De Jonb te verjagen. 
Daarbij gaat het om het tot stand brengen van de eenheid van 
socialisten, communisten en radicale gelovigen. Hoezeer onder 
de leden en aanhangers van de PvdA de wil groeit om geza
menlijk met de CPN op te treden tegen de regering-De Jong is 
vooral ook in Amsterdam bij de viering van de Eerste Mei ge
bleken. 
Het optreden van de jeugd kan dit proces versnellen. Jonge 
mensen zitten niet vastgebakken aan tradities; ze hebben min
der hindernissen te overwinnen die voortkomen uit verdeeld
heid in het verleden, dan de ouderen. 
Het ANJV heeft op vele gebieden reeds praktische samenwer
king tot stand gebracht met jongeren, die georganiseerd zijn in 
de FJG, welke nauw verbonden is met de Partij van de Arbeid. 
In Amsterdam werd herhaaldelijk tezamen gedemonstreerd; er 
is gezamenlijk geld opgehaald voor het Vietnamese volk. In 
talrijke comité's hebben ANJV -ers en F ]G-ers elkaar gevonden 
op gcmeenschappelijke verlangens en eisen. 
Vanzelf is dat niet gegaan. Er moest daarvoor veel werk wor
den verzet. 

Vele vraagstukken gelden voor deze groepen vaak als volko
men nieuw en wat zij als een geheel nieuw idee lanceren, is dat 
voor het ANJV soms al lang niet meer. Ons verbond heeft 
daarover reeds eerder standpunten en meningen ingenomen. 
Toch mogen we niet vcrlangen dat anderen daarom direct de
zelfde posities gaan innemen. Hun uitgangspunten liggen vaak 
anders. Zij steunen niet op ervaring, die het ANJV reeds ver
kregen heeft. De noodzaak van verandering van de maatschap
pij door strijd tegen het kapitalisme is voor het ANJV duide
lijk, terwijl anderen door ervaringen in deze tijd en vaak tegen 
de stroom van hun eigen organisatie of partijleiding in tot deze 
conclusies komen. Ook is in hun omgeving klassenstrijd een 
vreemd woord geweest; door het toenemen van de tegenstellin
gen in de maatschappij worden zij thans echter geconfronteerd 
met de botsing tussen de klassen, die met mooie woorden niet 
weg te redenen is. 

Juist omdat eigen ervaringen van beslissend belang zijn, moet 
het ANJV van zijn kant nooit remmen opwerpen bij de vormen 
van eenheid die zich ontwikkelen, maar alle initiatieven nemen 
om deze eenheid te stimuleren. 

Dat wil niet zeggen, dat we kritiekloos tegenover andere orga
nisaties moeten staan. Integendeel, we kunnen rustig en als dat 
nodig is hard de waarheid zeggen, maar tegelijkertijd moeten 
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gen een gemeenschappelijk front van linkse krachten te vor
men. 
In de beweging zelf zullen de goede krachten overeind blijven 
en de slechte afvallen. Dat is ook gebleken met de zogenaamde 
provo's, die een jaar geleden een plotselinge opgang maakten, 
maar nu totaal uit het politieke leven zijn verdwenen. Wel 
blijft het nodig de jonge mensen te waarschuwen voor dit soort 
avonturiers en tegen agenten die de reactie onder de jeugd 
stuurt om de beweging af te leiden en in een tot niets leidende 
hoek te werken. Ook dit blijkt uit de gang van zaken bij de 
provobeweging. Talrijke jonge mensen hebben zich indertijd tot 
haar gericht en hun kritiek op de maatschappij 111 brieven 
gespuid en verlangens ten aanzien van revolutionaire verande
ringen kenbaar gemaakt. En wat doen nu de zogenaamde liqui
dators van de provobeweging? Ze hebben hun hele archief, de 
hun toegezonden brieven inbegrepen, verkocht, zodat de BVD 
zonder enige moeite toegang en inzicht gegeven wordt in alles 
wat jonge mensen, die misschien binnenkort sollicitatiebrieven 
naar allerlei instellingen moeten schrijven, op het hart had
den. 
Ook moeten we ons teweer stellen tegen degenen die met op
vattingen komen, volgens welke iedere vorm van organisatie 
en discipline overbodig zou zijn. Dat zijn oude en in het ver
leden door de arbeidersbeweging reeds overwonnen standpun
ten. Ze komen hoogstens de reactie, die zelf wel goed georga
niseerd is en weet dat georganiseerdheid nodig is voor het ver
krijgen van macht, van pas. 
In het bijzonder is het echter van belang om op te treden tegen 
iedere vorm van passiviteit in de jeugdbeweging. De actie moet 
worden gestuwd en overal - ook in kleine plaatsen - dient 
getracht te worden tot gezamenlijke initiatieven te komen. 

Program van de Jeugd 

Vele groepen van jonge mensen zijn bereid tot actie. Dat bleek, 
toen rondom de verhoging van de NAVO-uitgaven ook 111 

plaatsen waar lange tijd niets gebeurd was, jongeren de straat 
op kwamen met eigen eisen en leuzen. Dat bleek bij de protest
uitingen tegen het generaalsregiem in Indonesië, dat honderd
duizenden doden op zijn geweten heeft en door de Nederlandse 
regenng en de grote ondernemers beschouwd wordt als een 
waardevolle bondgenoot. Ook is het aan de dag getreden bij de 
vele acties voor democratisering van het onderwijs. 
Een belangrijke rol speelt in deze acties de snel groeiende groep 
van scholieren, studenten en jonge intellectuelen. Hun capaci
teiten en studiemogelijkheden worden volledig ondergeschikt 
gemaakt aan de belangen van de monopoliebedrijven, waarte
gen zij zich in toenemende mate verzetten. Deze jongeren bren
gen herhaaldelijk naar voren, dat ze tezamen met de werkende 
jeugd willen optreden. 
Het ANJV, dat voornamelijk een organisatie van werkende 
jeugd is, is van zijn kant bereid om daaraan alle medewerking 
te verlenen en wil zelf het initiatief nemen om zich tot deze 
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groepen te richten ten einde tot gemeenschappelijke actie te 
komen. 
Het ANJV is voor eenheid van werkende en studerende jon
geren, voor eenheid met allen die een einde willen maken aan 
het bewind van de regering-De Jong, die willen protesteren te
gen onderdrukking en willen vechten voor democratie, die een 
verandering van de maatschappij tot stand willen brengen. Het 
ANJV wil deze gehele brede stroom van demonstraties en ac
ties samen doen vloeien en haar doen worden tot een positieve 
en actieve beweging. 
Het Program van de jeugd, dat door het ANJV is opgesteld, 
kan bij het tot stand brengen van de eenheid van optreden een 
belangrijke functie vervullen. In dit program staan de uitgangs
punten van het ANJV omschreven en deze geven een goede 
grondslag voor de discussie met jongeren in de bedrijven en in 
de buurten of dorpen. Dit program is reeds besproken op acht 
goed geslaagde manifestaties van het verbond, waar enkele 
duizenden jongeren bij aanwezig zijn geweest. Het biedt ook 
een grondslag voor de discussie in de NVV-jongcrenkontaktcn, 
waarbij vooral de vraagstukken van de vakopleiding en de 
jeugdlonen aan de orde kunnen komen. 
Tevens kan het een uitgangspunt bieden voor acties, waarbij een 
aantal verbeteringen die in het program aan de orde worden 
gesteld, worden verwezenlijkt. Vooral de vcrkorting van de 
arbeidsdag wordt door vele jongeren op de voorgrond ge
plaatst. 
Bij de vijfdaagse werkweck is een negenurige arbcidsdag een 
vrij algemeen verschijnsel. Dit is te lang en de jongeren zijn 
daar in het bijzonder de dupe van. Vele duizenden jongens en 
meisjes zijn, doordat bij de negenurige werkdag nog eens een 
groot aantal reisuren komt, 12 tot 13 uur van huis om te wer
ken voor hun baas. De mogelijkheid voor ontspanning in de 
avonduren is hierdoor praktisch vaak afwezig, terwijl avond
studie voor deze jongeren vrijwel geheel uitgesloten is. In een 
reeks bedrijven staan jongens en meisjes negen uur per dag aan 
de lopende band, waarbij het tempo voortdurend wordt op
gevoerd door dit te laten bepalen door de handigsten en snel
sten. Er zijn meisjes, die geheel overspannen de band moeten 
verlaten, waarbij - er is met zulke gebeurlijkheden reeds reke
ning gehouden - reservemeisjes hun plaats moeten innemen. 
Als eisen staan in het Program van de Jeugd o.a. aangegeven: 

een vacantie van vier weken; 
optrekking van de jeugdlonen; 
gelijk Io~n voor gelijk~ .arbeid, voor Jongeren en ouderen 
en voor Jongens en meiSJes. 

Democratisering van het onderwijs 

Niet alleen de jeugd op de bedrijven stelt zijn eisen, maar ook 
de scholieren, waarvan het aantal belangrijk gegroeid is. Er zijn 
op het ogenblik in ons land meer dan een miljoen scholieren 
tussen de 12 en 18 jaar. 
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gene wat ze moeten leren. Daarbij verlangen zij, dat de leer
boeken en leermiddelen worden aangepast bij de stand van 
deze tijd en dat het voortdurende geknibbel aan gelden, die 
voor onderwijs worden uitgetrokken, wordt gestaakt. Het op
treden van minister Veringa, die reeds een aantal verslechte
ringen op dit gebied heeft laten ingaan, wordt door hen ge
kritiseerd. 
Democratisering van het onderwijs is niet zo maar een uit het 
niet te voorschijn getoverde leuze. Deze eis houdt een heel pak
ket van verbeteringen in, die nodig zijn voor een goede school
opleiding. En dan niet alleen voor de jeugd, die afkomstig is 
uit de beter gesitueerde kringen, maar voor een ieder die de 
capaciteiten en de wil heeft om, ongeacht de inkomsten in het 
ouderlijk huis, te gaan leren. 
Dit recht op onderwijs wordt op velerlei wijzen aangetast. Niet 
alleen door louter financiële moeilijkheden, maar ook door de 
slechte vooropleiding. Het lager onderwijs schiet vooral in de 
arbeidersbuurten vaak te kort om een verdere opleiding op 
middelbaar niveau, dat nodig is om naar de universiteit te 
gaan, te kunnen volgen. Het grootste deel van de jongens en 
meisjes gaat daardoor naar de LTS of de industrieschool, waar 
ze zo snel mogelijk worden klaar gestoomd voor de grote in
dustrie. 
Nee, een werkelijke democratisering van het onderwijs heeft 
nog in geen enkel opzicht plaatsgevonden en de actie die door 
scholieren en in het bijzonder door studenten voor democrati
seringsmaatregelen wordt gevoerd, is daarom van zeer groot 
belang. 
De studenten treden op voo;- medezeggenschap op de univer
siteiten. Zij willen niet behandeld worden als kindertjes van de 
kleuterschool. Voor hun eisen komen de studenten in het ge
hele land in beweging en zij verdienen de steun van de wer
kende jeugd in hun beweging, die een eerlijk gevecht tegen de 
reactie en voor de democratie betekent. 

Vraagstukken van de soldaten 

Het leger is een van de grootste verzamelplaatsen van jongeren. 
Leeftijdsgenoten zitten tezamen in dienst en kunnen daar het 
gesprek voortzetten, dat buiten de kazerne vaak reeds begon
nen was. 
De militaire diensttijd is voor vele jongeren een sta-in-de-weg 
voor hun verdere ontplooiing, vooral omdat de diensttijd on
gemotiveerd lang is en voor het grootste deel bestaat uit her
halen van wat al eerder is herhaald. Ook onder de militairen 
leeft een sterke drang naar democratie; zij willen niet zonder 
meer doen wat een of andere meerdere beveelt, zonder dat deze 
de redelijkheid daarvan aantoont. De legerleiding is echter van 
democratie in het leger niet gediend en wijst de democratische 
verlangens van de hand. Alles wat er op dit gebied bereikt 
wordt, moet worden afgedwongen. De stem van de soldaat 
past nu eenmaal niet in de drilmethoden; daarin passen eerder 
de zogenaamde realistische oefeningen en een reglement op de 207 



krijgstucht, dat sterk verouderd is en een harde discipline moet 
handhaven. 
Toch kan het ANJV veel voor de soldaten bereiken, met name 
door de vraagstukken van de soldaten in de openbaarheid te 
brengen en de publieke opinie te mobiliseren. 
Op dit vlak ligt er een grote taak voor het ANJV, zowel in 
het kader van belangenbehartiging (op welk terrein ook de 
Vereniging van Dienstplichtige Militairen werkzaam is), als 
vooral op het gebied van de politieke voorlichting. 
Weliswaar is dit laatste een doorn in het oog van minister Den 
Toom, maar het behoort tot de belangrijkste taken van het Ver
bond. Vooral ook omdat de militarisering in ons land voort
durend toeneemt. 
Actie tegen deze regering, die van ons land een kruitvat heeft 
gemaakt, is dringend noodzakelijk. 
Want in Limburg zetelt het NAVO-hoofdkwartier met de 
Westduitse generaal Bennecke. In Budel· zijn Westduitse sol
daten gelegerd. In de kanalen liggen Westduitse munitiesche
pen. Op de militaire vliegvelden zijn Amerikaanse luchtstrijd
krachten gestationeerd. Op Volkei en Soesterberg en misschien 
ook nog wel elders liggen atoomkoppen. En daarbij komt dan 
nog, dat de regering het project om verrijkt uranium te produ
ceren volgens de ultra-centrifugemethode tot uitvoering wil 
brengen in samenwerking met West-Duitsland. In de te bou
wen fabriek in Almelo zal West-Duitsland een groot aandeel 
krijgen. Dit is vooral een gevaar, omdat het verrijkte uranium 
gebruikt kan worden voor de vervaardiging van atoomwa
pens. 
Tegen de politiek van de regering-De Jong en met name tegen 
haar steeds verder toegeven aan de \X'estduitse druk moet 
krachtig stelling worden genomen, ook door de jongeren van 
ons land. 
We mogen niet berusten of onze acties laten afebben, zoals bij 
andere groepen wel merkbaar is. De opheffing van het "co
mité-1961 voor de vrede" en het verdwijnen van de 7ogenaam
de Paasmarsen zijn voorbeelden van dat laatste. 
De Volkeitochten en de Pinkstermanifestaties, waarbij het 
ANJV zich tot het uiterste inspande, waren en zijn gericht op 
bestrijding van de directe gevaren die ons land bedreigen. Het 
gaat hier niet om in algemeenheden verzandende bewegingen, 
waarbij de werkelijke vijanden van de vrede niet bij name wor
den genoemd. Degenen die zulke algemeenheden naar voren 
brachten, zijn duidelijk in het slop geraakt. Kijk wat nu het 
PSP-Eerste Kamerlid Boetes doet, die altijd zo in de weer was 
met demonstraties tegen het atoomwapen in abstracta. Kortge
leden bracht hij een excursiebezoek aan het NA VO-hoofdkwar
tier in Limburg. Daar mocht hij in de NAVO-keuken komen 
kijken, terwijl wij weten dat je niet door de hekken heenkomt 
als je niet absoluut zuiver op de NAVO-graat bent! 

Niets mag ons weerhouden! 
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ncn voortzetten concentraties door. In hun partijen, in hun 
pers, zoals ze dat ook doen in de grote bedrijven en banken. 
Het gaat hun daarbij om een politiek, die steeds meer vrijheden 
onderdrukt, de lonen laag houdt, de nationale onafhankelijk
heid vertrapt en de jeugd geen enkel perspectief geeft. 
In de Oproep van het ANJV-congres wordt daarom gezegd: 
"Het zijn alle ernstige gevaren die ons bedreigen. De strijd te
gen de politiek van de regering-De Jong en haar steunende 
groepen moet daarom nu met de grootst mogelijke kracht ge
voerd worden. Dat kan alleen als we alle oude scheidsmuren 
afbreken en ongeremd door de vooroordelen en tradities van 
de ouderen de eenheid van de jeugd tot stand brengen. Niets, 
maar dan ook niets mag ons daarvan weerhouden!" 

HANDELEEUW 
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Minister Udink - heraut van de 
"ontwikkelingshulp" 

Het gaat er de laatste jaren steeds meer op lijken, dat minister 
Udink in het maken van buitenlandse reizen Luns naar de 
kroon probeert te steken. Sinds hij onder de weidse naam "mi
nister zonder portefeuille belast met de aangelegenheden be
treffende de hulp aan ontwikkelingslanden" in het kabinet be
landde, heeft hij al vele delen van de wereld bezocht en kwis
tig met wijsheden over "ontwikkelingshulp" gestrooid. 
Zijn wijsheden wel te verstaan, waarin men een opvallende ge
lijkenis vindt met die van de grote concerns, die hun kapitalen 
in de ontwikkelingslanden winstgevend willen maken. 
Udink reist rond en wie een lijstje opmaakt van de bezochte 
landen, zal al gauw ontdekken dat daar een reeks van militaire 
dictatuurstaten onder voorkomt, waar de generaals maar al te 
graag door middel van guldens of dollars op de been worden 
gehouden: Indonesië, Peru, Brazilië, Pakistan ... 
Gevoelvolle woorden over ontwikkelingshulp zijn daar wel 
op hun plaats, omdat per slot van rekening die generaals hun 
grenzen wijd open zetten voor buitenlands kapitaal. En of er 
dan tienduizenden in gevangenissen en concentratiekampen zit
ten, omdat zij als democraten een werkelijke ontwikkeling van 
hun land wensen - een kniesoor die daar op let. 
Udink is echter niet de enige, die over ontwikkelingshulp 
praat. 
Dat gebeurt meer in ons land, waar men kan bogen op een 
bourgeoisie met een eeuwenlange koloniale ervaring en daarom 
genoeg deskundigen heeft om er hun zegje over te zeggen. 
Dikke boeken, studies en rapporten met stellingen, statistieken 
en grafieken rijgen zich aaneen en bijeenkomsten en conferen
ties over ontwikkelingshulp volgen elkaar op met de regelmaat 
van een klok. En het blijkt dan, dat het toch allemaal niet zo 
eenvoudig is als het er soms wel uitziet en dat de meningen vaak 
ui teenlopen of zelfs botsen. 
Er is duidelijk weer zo een golf van discussies op gang geko
men. 
Zij startte met een artikel van prof. dr. Brugman in het Hol
lands Maandblad, dat aanleiding werd voor een uitgebreide 
polemiek over de aard en de zin van "ontwikkelingshulp", die 
nog eens een extra dimensie kreeg door het gereedkomen van 
het rapport Evaluatie van de Nederlandse ontwikkelingshulp, 
waaraan een groep hoogleraren, onder leiding van dr. L. H. 
Jansen s.j. (Tilburg) drie jaar heeft gewerkt. Dit laatste rap
port, in vaak haast onverteerbare zinnen neergeschreven, leidde 
tot vele reacties, al treft men er als geheel een bekend neo
koloniaal patroon in aan. 
Het werd uitgebracht op verzoek van de Nederlandse rege
ring, maar verwekte daar toch - vanwege talrijke zeer kriti
sche opmerkingen - weinig enthousiasme. Getracht werd dan 
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Omvattende thematiek 

De thematiek van de ontwikkelingshulp is zo alomvattend en 
zo veelzijdig, dat het zeer moeilijk is om er in het kader van 
één artikel uitputtend op in te gaan. 
De discussic ontstaat kennelijk omdat er - zoals dat in de ter
minologie van de schrijvers over dit probleem heet een 
"nieuwe wercldontwikkelingsstrategie" moet worden uitge
werkt, nu de eerste decade (1960-1970) van de ontwikke
lingsplannen voor de landen in de tropische gebieden ten einde 
loopt en de tweede decade (1970-1980) gaat beginnen. 
Vraagt men zich af, waarom de uitwerking daarvan noodza
kelijk wordt geacht, dan lijkt het voor de hand liggende ant
woord: omdat uit de onweerlegbare cijfers blijkt, dat de eer
ste decade, ondanks alom en luid verkondigde frases, niet tot 
een werkelijke ontwikkeling heeft geleid. 
In het afgelopen jaar kwam ruwweg 92,2 procent van de we
reldproduktie op het conto van de industrieel hoog ontwikkel
de landen, terwijl dat percentage in 1958 91,6 was geweest. 
Het aandeel van de ontwikkelingslanden in de wereldproduk
tie was slechts 7,8 procent tegen 8,4 procent tien jaar geleden. 
Er is dus sprake van een verwijding van de kloof, die tussen de 
industriële landen en de tropische gebieden bestaat. 
Het getheoretiseer over ontwikkelingshulp gaat echter onver
droten voort. En dat is ook weer niet zo verwonderlijk, want 
het begon pas goed op gang te komen na de tweede wereldoor
log en viel samen met de toenemende strijd van de koloniale 
volkeren tegen hun overheersers. 
De imperialisten wilden deze vrijheidsstrijd indammen - aan
vankelijk met direct wapengeweld, en toen dat steeds minder 
succesvol bleek, trachtten zij die strijd van binnen uit te onder
mijnen en hun politieke en economische posities in de tropische 
landen op andere wijze te behouden. Vele landen verkregen 
hun staatkundige souverciniteit, maar de buitenlandse greep op 
de belangrijkste bestaansbronnen bleef gehandhaafd. 
Uit die beginperiode, die men de periode Truman en Dulles 
zou kunnen noemen, stammen de banvloeken tegen iedere be
weging en groepering, die zich maar tegen de overheersers 
durfden verzetten. Zij ging gepaard met dreigementen en steun 
aan directe marionettenregiems in Thailand, Zuid-Korea, Zuid
Vietnam, de Philippijnen, enz. 
In het midden van de vijftiger jaren valt hierin een verandering 
te bespeuren. Het is de tijd, waarin internationale organisaties 
(meestal aangeduid met afkortingen waarvan de betekenis nau
welijks algemeen bekend is) zich beginnen te ontwikkelen. De 
wereldbank met affiliaties als IDA (International Develop
mcnt Association) en IFC (International Finance Corporation), 
het IMF (International Monetary Fund), UNO-organisaties als 
Unctad (Unitcd Nations Conference on Trade and Dcvclop
ment). 
Het evaluatierapport vermeldt, dat er twee consortia en tien 
consultatieve groepen onder leiding van de Wereldbank, twee 
consortia onder leiding van de OECD (Organisation for Eco- 211 



nomic Coöperation and Dcvelopmcnt) zijn en één consultatieve 
groep onder leiding van de organisatie voor Inter-Amcrikaan
se ontwikkeling, terwijl er nog de groep geldschieters voor In
donesië is. 
Zorg dat je er bij komt was het devies van de Nederlandse ko
lonialen en Nederland is lid geworden van al deze zestien groe
peringen, hoewel de financiële bijdrage in de meeste van deze 
groepen nihil is. 
In ons land verschenen in de loop der jaren organisaties en in
stellingen als NOVIB (Nederlandse Organisatie voor Interna
tionale Bijstand), NIO (Nederlandse Investeringsbank voor 
Ontwikkelingshulp) en SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilli
gers). De regering ging zelfs speciale nota's publiceren en de 
motivering voor de "hulp" evalueert met de ontwikkeling 
mee. 
In 1950 wordt nog als een van de voornaamste motieven ge
noemd het verlangen om internationale spanningen niet tot een 
uitbarsting te laten komen. In 1956 heet het om behoud van 
economische welvaart te gaan en in 1962 komt daar het "wel
zijn" van de inwoners in de tropische landen bij. 
Enkele jaren geleden tenslotte - in 1966 - heeft de "sociaal 
economische verheffing van de bevolking"(!) voorrang gekre
gen. Er wordt dan ook sinds enige tijd niet meer over "arme 
landen" gesproken, maar over "ontwikkelingslanden". 

Brugman en Tinbergen 

De meeste schrijvers bij de nu 111 gang zijnde discussie komen 
eveneens tot de conclusie, dat aan de verwachtingen welke 
rondom de ontwikkelingshulp werden gewekt, niet is vol
daan. 
Enkelen, onder wie prof. dr. Brugman, leiden daaruit af, dat 
deze daarom maar geheel zou moeten worden gestaakt. Prof. 
dr. Brugman prijst de Nederlandse kolonialen om hun verle
den en meent, dat "de economische prestaties" van de kolonis
ten vroeger niet gering zijn geweest. Hij zoekt de verantwoor
delijkheid voor de geringe vooruitgang in de jonge landen niet 
in de e..:rste plaats bij de internationale concerns en de impe
rialistische regeringen, maar wijt die uitsluitend aan corrupte 
regiems in die landen. 
Het is echter een algemeen verschijnsel, dat de corrupte re
giems (Saigon!) door de imperialistische staten op de been wor
den gehouden en dat de corruptie in de hand wordt gewerkt 
door het bedrijfsleven, dat prof. Brugman in de ontwikkelings
landen onbeperkt zijn gang wil laten gaan. Prof. Brugman, 
wiens rechtse, reactionaire opvattingen uit bijna elke regel van 
zijn artikel spreken, geeft voor te polemiseren met prof. Tin
bergen. Hij schrijft: 
"Men kan Tinbergens redenering - die die van talloze andere 
apostelen van de ontwikkelingshulp is - ietwat cru zo samen
vatten: laten we zorgen dat die andere landen niet zo erg cre-
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eveneens ietwat cru, zou men eerder het omgekeerde kunnen 
verdedigen: wanneer men ze ongevaarlijk wil houden moet men 
zorgen, dat ze bllj'ven creperen. Want in de geschiedenis kun
nen we leren, dat een bevolking waarvan de welvaart toeneemt 
daardoor juist vaak agressiever wordt". 
Gaat men tot op de kern van beider opvattingen, dan blijkt 
het uitgangspunt elkaar nauwelijks te ontlopen en is het tot één 
noemer te herleiden: hoe voorkomen we de revolutionaire strijd 
van de volkeren in de koloniale landen. 
Prof. Tinbergen laat zich gelden als een specialist in ontwik
kelingszaken en is lid van talrijke nationale en internationale 
comité's en commissies. Hij heeft veel studie gemaakt van de 
vraagstukken van de economische ontwikkeling en zijn activi
teiten liggen in dit opzicht al jaren her. Hij verkondigde -
verrassend genoeg in 1942 - de theorie, dat men het probleem 
kort samengevat als volgt zou moeten aanduiden: hoc ontwik
kelen zich de produktie, de werkgelegenheid, de volkswelvaart 
en dergelijke onder de invloed van de bevolkingsgroei, de tech
nische ontwikkeling en het accumulatieproces? ::-) 
Prof. Tinbergen is nu voorzitter van de UNO-commissie, die 
de nieuwe wereldontwikkelingsstrategie moet ontwikkelen en 
zal tijdens het congres van de socialistische internationale 111 

Londen een speciale inleiding mogen houden over de "ontwik
kelingshulp". Hij is een vurig pleitbezorger van financiële steun 
aan het bloedige generaalsbewind in Indonesië - eveneens een 
troetelkind van minister Udink. De Nederlandse leningen en 
kredieten voor ontwikkelingslanden gaan voor het grootste ge
deelte naar Djakarta (in 1%9 een bedrag van 125 miljoen gul
den) en Udink treedt nu al enkele jaren op als voorzitter van de 
conferenties van imperialistische geldschieters (zijn mooie neo
koloniale term daarvoor is "donorlanden"), die geregeld in Ne
derland worden gehouden. 
Tegen deze gang van zaken rijzen in ons land echter meer en 
meer bezwaren en protesten. Het evaluatierapport keert zich 
te!~en de "exclusief bevoorrechte positie" van Indonesië bij het 
verlenen van kredieten en leningen en tegen de rol van gang
maker en leider van Nederland bij de groep van geldschie
ters. 
Het Financieel Dagblad antwoordde hierop gebelgd, dat Ne
derland "juist V;J.nwege zijn oude relaties met en 1.ijn oude ken
ms van Indonesië (hoezeer die ook verouderd 1s en vermeu
wing behoeft) een leidende instantie was, die vertrouwen kon 
wekken bij de mededonors en bij de Wereldbank en het 
IMF". 
De studenten in Nijmegen en Tilburg begrepen beter waarom 
het gaat. Zij veroordeelden scherp de terreur van het generaals
bewind en de financiële steun daarvoor vanuit Nederland. 

::-) Dr. J Tinbergcn, Ministcrialrat im Niedcrländischcn Statistischen Zen
tralamt, Den Haag, Zur Theorie der langfristigen Wirtschaftsentwicklung, 
We!twirtschaftlichcs Archiv - Zeitschrift des Instituts für Weltwinschaft 
an der Univcrsiüt KieL Vcrlag Fischer - Jena - Januar 1942 - Mai 
1942. 213 
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In het parlement treden de communisten steeds op tegen lenin
gen voor het generaalsbewind in Djakarta (en tegen leningen 
aan de marionettenkliek in Saigon). Financiële steun aan zulke 
landen is een premie voor democratenvervolging. 

Ethisch-humanitair aspect 

In de huidige discussie over ontwikkelingshulp treft men vele 
ethisch-humanitaire overwegingen. Het is begrijpelijk, dat voor
al jonge mensen getroffen worden doo!" de schrille toestanden 
in die landen; de foto's van broodmagere, hongerende kinde
ren, die een begeleidend verschijnsel zijn geworden van de ont
wikkelingshulpmythe, missen in dat opzicht hun uitwerking 
niet. Velen voelen zich werkelijk zo bewogen, dat zij concreet 
iets willen doen. Kunnen zij dat echter? 
In navolging van de Amerikaanse president Kennedy, die in 
1963 het zogenaamde peace-corps oprichtte, deed Luns on
middellijk soortgelijke stappen. Het peace-corps bleek echter 
alras een organisatie, waarin de CIA de meeste zeggenschap 
had en die de bevrijdingsbewegingen moest ondermijnen. Als 
hulporganisatie had zij geen nut en zij heeft na haar ontmas
kering geen praktische betekenis meer. 
Wat Luns werkelijk met zijn Jongeren Vrijwilligersprogram 
heeft gedaan is nooit helemaal duidelijk geworden, maar feit is 
wel dat het program als ontwikkelingshulp nooit van enig be
lang is geweest. 
Tegenwoordig bestaat de Stichting Nederlandse Vrijwilligers 
(SNV), maar het evaluatierapport oefent veel kritiek op haar 
werkzaamheden. Er wordt gesproken over gebrekkige voor
bereiding van de uit te zenden krachten, over teleurstellingen 
onder de met veel idealistische opvattingen vertrokken jonge
ren. Het rapport merkt op, dat 20 procent van de jongens en 
30 procent van de meisjes vroegtijdig terugkeren (voor hen ook 
de term "spijtoptanten"). 
In brede kring wordt thans echter twijfel uitgesproken wat be
treft het nut van twee tot drie jaar uitzending van vrijwillige 
krachten, omdat het - onder de huidige omstandigheden -
geen zoden aan de dijk zet. 
Het ethisch-humanitaire aspect speelt ook in andere opzichten 
een rol, er wordt in de neokoloniale propaganda gretig gebruik 
(beter gezegd misbruik) van gemaakt. Zo is er de opvatting, 
dat de bewoners van de industrieel ontwikkelde landen "offers" 
moeten brengen ter. gunste van de ontwikkelingslanden. 
De arbeiders zouden maar brood uit hun eigen mond moeten 
sparen, wat van hun "welvaart" moeten afstaan en geen loon
eisen moeten stellen, er zouden ook maar wat minder openbare 
werken moeten worden aanbesteed. (Over vermindering van 
de militaire uitgaven wordt in dit verband natuurlijk niet ge
sproken!) 
Deze opvatting leidt tot discussies over een procentje meer of 
minder, dat van het nationale inkomen ter beschikking moet 
worden gesteld v0or ontwikkelingshulp. De praktijk leert ech-



ter, dat de ontwikkelingslanden in de afgelopen jaren steeds 
meer bij de westerse staten in het krijt kwamen te staan. Zij 
moeten vaak al meer aan rente en aflossingen van kredieten be
talen, dan ze aan hulp ontvangen. (Het evaluatierapport geeft 
een voorbeeld in de verhouding tussen Nederland en India, die 
steeds meer ten nadele van India verandert.) 
Een andere veel gehoorde opvatting - en daarbij ligt dan een 
verwijt in de richting van de ontwikkelingslanden - is het 
bevolkingsvraagstuk. 
De vrouwen in de tropische landen baren te veel kinderen. De 
pil is onderwerp van discussic geworden bij de ontwikkelings
hulp. Nu zal nauwelijks iemand bezwaar maken tegen een ver
standige geboorteregeling, maar overbevolking (als men het zo 
ten minste noemen wil) kan toch niet de beslissende factor wor
den genoemd voor het achtcrblijven in ontwikkeling en voor 
de moeilijke voedselsituatie. 
In Nederland wonen meer mensen per vierkante kilometer dan 
in welk tropisch land ook. Toch is er sprake van een industriële 
explosie in ons land sinds de tweede wereldoorlog. 
Bij de gehele discussie over ontwikkelingshulp blijven twee pun
ten van wezenlijk belang op de achtergrond: in de eerste plaats 
het feit, dat in de tropische landen zolang daar het feodalisme 
voortduurt, de maatschappelijke voorwaarden voor een econo
mische en industriële ontwikkeling ontbreken. 
Natuurlijk treden er wat veranderingen in de tropische landen 
op: er komen meer fabrieken, de infrastructuur breidt zich uit 
en er ontwikkelt zich een binnenlandse bourgeoisie. De arbei
ders blijven echter ontrecht. En de grote massa van boeren, in 
de greep van de landheren, blijft uitgeschakeld bij het produk
tieproces en neemt door gebrek aan koopkracht geen deel aan 
de markt. 
En dan is er natuurlijk het feit, dat de werkelijke doeleinden 
van de concerns helemaal niet op ontwikkelingshulp i'.ijn ge
richt. 

Winst voor particulier kapitaal 

Waar gaat het de concerns in werkelijkheid om? 
Dat bleek duidelijk tijdens een internationaal forum van des
kundigen op het gebied van buitenlandse particuliere inves
teringen in ontwikkelingslanden in februari 1969 in Amster
dam. Er was daar een illuster gezelschap bijeen bestaande uit 
onder meer Thomas Bata van het Bata-schoenenconcern, mr. 
David Rockefeller van de Chase Manhattanbank, en prof. dr. 
P. Kuin van Unilever, dat werd gecompleteerd door wat ver
tegenwoordigers uit Indonesië, India, Iran en Chili. 
Minister Udink, die zoveel ontwikkelingshulp m ZIJn retzen 
doet, mocht er de openingsredevoering uitspreken en oreerde: 
"Ver ligt de tijd achter ons, dat men het particuliere geldwezen 
over één kam kon scheren met woeker of uitbuiting. Steeds 
minder wordt geluisterd naar diegenen, die graag - om welke 
reden dan ook - de excessen uit het verleden projecteren op 
heden en toekomst". 215 



De minister mocht voor de concerns willen dat het zo was! 
Want de volkeren in de tropische landen geloven deze schone 
bespiegelingen over het particuliere buitenlandse kapitaal juist 
niet. Daarom immers worden er van die conferenties gehouden 
en vragen de buitenlandse beleggers niet alleen om garanties te
gen nationalisatie in de ontwikkelingslanden, maar ook om ga
ranties van hun eigen regeringen tegen de "risico's". 
De conferentie was geheim, maar Udinks ministerie en ook een 
enkele deelnemer waren tijdens een persconferentie of in een 
vraaggesprek zo vriendelijk er iets over mee te delen. 
"Gediscussieerd werd", aldus Internationale Samenwerking van 
het ministerie, "over de wenselijkheid van het nemen van bila
terale en multilaterale maatregelen ter bevordering en bescher
ming van de buitenlandse investeringen, zoals het oprichten van 
centra voor bevordering van investeringen, verzekering tegen 
investeringsrisico' s, principe-afspraken over arbitrageregelin
gen." 
Maar bij oud-minister, oud-NAVO-secretaris, oud-directeur 
van Heineken en commissaris van een reeks andere concerns, 
dr. U. Stikker, kwam de werkelijke aap uit de mouw. 
Met betrekking tot de vraag welke winst als redelijk te be
schouwen is, deelde hij mee, dat het gemiddelde rendement van 
de investeringen in de ontwikkelingslanden bezien over een 
aantal jaren 9,4 procent heeft bedragen. "Dit cijfer is gelijk aan 
het gemiddelde rendement op de investeringen in de ontwikkel
de landen", zo werd daaraan toegevoegd. 
En in een vraaggesprek met de Nieuwe Rotterdamse Courant 
meende prof. dr. Kuin, dat het streven naar rendement als mo
tief voor particuliere investeringen niet is betwist. "Integendeel, 
de ontwikkelingslanden (d.w.z. die enkele vertegenwoordigers 
op de conferentie ... ) hebben juist proberen aan te tonen, dat 
het rendement van vestigingen in hun landen niet onderdoet 
voor dat in het Westen." 
Dan volgt een nog preciesere mededeling dan die van Stikker 
- het gemiddelde rendement is wel 9,4 procent, maar de olie
industrie en de mijnbouw zijn daarbij buiten beschouwing ge
laten. Daar wordt meer verdiend en het zijn ook de terreinen 
waarop het buitenlandse kapitaal, het Amerikaanse en Neder
landse bijvoorbeeld, zich in het bijzonder richt. 
De directe Nederlandse investeringen met inbegrip van de olie
industrie beliepen in 1963 en 1964 ongeveer 50 miljoen dollar, 
maar werden in 1965 en 1966 meer dan verdubbeld. Deze ver
hoging echter was vrijwel uitsluitend te danken aan de olie
industrie (ongeveer 70 miljoen dollar zowel in 1965 als in 
1966). Indien men de olie buiten beschouwing laat zouden de 
directe investeringen zijn teruggelopen in deze vier jaar. 
(Mededelingen van het ministerie van buitenlandse zaken 111 

een rapport Development Assistance E /forts and Policies of 
the Netherlands). 
In ditzelfde rapport wordt vastgesteld, dat de directe investe
ringen in de ontwikkelingslanden voornamelijk komen van vier 
concerns: de Koninklijke Olie, Philips, Unilever en AKU. 
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Omvang en structuur van de Nederlandse particuliere kapi-
taalsstroom van 1963 tot 1966. 

in miljoenen Amerikaanse 
dollar 

1963 1964 1965 1966 
Privé-investering 
en leningen, netto 89,2 48,4 125,7 139,6 

Directe investeringen 48,9 49,5 108,6 102,6 
waarvan 

Olie (-8,4) ( 13,5) (70,0) (72,0) 

Aankoopaandelen 39,5 2,5 19,4 37,0 

Internationale Bank 0,8 -3,6 -2,3 -

Vijftig jaar geleden schreef Lenin al, dat de export van kapi
taal "een van de meest essentiële economische bases van het im
perialisme" is en dat met de heerschappij van de monopolies 
"uitvoer van kapitaal kenmerkend is geworden". En al is er 
sinds vijftig jaar veel veranderd in het imperialistische stelsel 
en in de wereld dat een nadere analyse noodzakelijk maakt, de 
aard van het imperialisme is onveranderd gebleven: de nood
zaak van kapitaalexport blijft, al gaat die zeker niet alleen in 
de richting van de tropische landen! 
Nu zijn de werkelijke cijfers van de grote concerns een goed 
bewaard geheim. In de jaarverslagen treft men daarvan slechts 
een vage weerspiegeling aan. Géén overzicht is er bijvoorbeeld 
van de teruggevloeide winsten uit de tropische landen en de 
aflossingen, laat staan van de extra wmsten die de concerns 
hebben behaald als gevolg van de daling v~1n de grondstoffen
priJzen. 

Solidariteit 

Opvallend is, dat al diegenen, die hun licht over de ontwikke
lingshulp voor de tropische landen laten schijnen en er te pas 
en te onpas hun theorieën over verkondigen, met geen woord 
reppen over enkele landen, wa::tr een eind is gekomen aan de 
imperialistische overheersing. 
De Chinese Volksrepubliek, Noord-Vietnam, Noord-Korea en 
Cuba worden in al deze beschouwingen niet vermeld, maar het 
zijn tot nu toe de enige staten in Azië en Latijns Amerika die 
de weg naar een werkelijke economische ontwikkeling hebben 
ingeslagen. Zij hebben landhervormingen doorgevoerd die de 
produktiekrachten vrij moeten maken en de basis voor de op
bouw van een eigen industrie gelegd. 
Ondanks ups and downs van hun economische groei zijn het 
bovendien staten, waar de bevolking behoorlijk wordt gevoed 
en waar sprake is van een redelijke medische verzorging. Het 
analfabetisme is er overwonnen. 

• 

217 



218 

Voor de industriële staten bestaan er zeker mogelijkheden voor 
economische betrekkingen met deze landen, als deze maar op 
basis van gelijkheid en niet-inmenging in de binnenlandse aan
gelegenheden plaatsvinden. 
Waarom dan daarvoor zo weinig belangstelling bij de ontwik
kelingshulppredikers? Omdat deze landen niet de mogelijkhe
den voor een ongebreidelde winst van het buitenlandse kapitaal 
willen scheppen en hun voorbeeld aantrekkelijk is voor de vol
keren in andere tropische landen. 
Het is namelijk zo, dat deze volkeren zèlf ook steeds meer de 
werkelijke aard van "ontwikkelingshulp" zoals die thans plaats 
heeft, gaan inzien. Zij strijden tegen kolonialisme en neokolo
nialisme en de beste hulp die zij vanuit de industriële landen 
kunnen ontvangen, is solidariteit met hun praktische strijd. 
Het vraagstuk van de ontwikkelingshulp is een klassenvraag
stuk en men moet het daarom vanuit het klassenstandpunt be
naderen. Dit geldt zowel voor de westerse landen als voor de 
ontwikkelingslanden. 
Want "het Westen" praat veel over ontwikkelingshulp. Maar 
de produktiemiddelen zijn daar nog altijd het bezit van de con
cerns en kapitalisten aan wie de arbeiders hun arbeidskracht 
verkopen. In "de ontwikkelingslanden" bestaan de regeringen 
veelal uit vertegenwoordigers van die klassen, die maar al te 
vaa!'- bereid zijn het met deze kapitalisten op een aceoordie te 
gomen. 
In dit opzicht is er dus sprake van een gemeenschappelijke 
strijd van de volkeren in de ontwikkelingslanden en de in
dustriële landen tegen dezelfde kolonialisten, die met het woord 
ontwikkelingshulp manipuleren. 

JOOP MORRmN 



De onzichtbare hand 
in Zwitserland 

... en de enorme reserves van Nestlé 

In de reeks fusies, reorganisaties en bedrijfssluitingen, waar
mee de grote ondernemers in ons land de laatste tijd proberen 
hun economische machtsposities uit te breiden en hun winsten 
te vergroten, komt een bedrijfsconcentratie voor die enige spe
ciale belangstelling verdient. Niet zozeer vanwege de omvang 
van deze operatie als wel omdat het hier een niet veel voor
komend geval betreft van bedrijfssluitingen door een buiten
lands concern en omdat er een openlijk conflict uit is voort
gevloeid tussen de concerndirectie en het bestuur van de bij 
deze bedrijfsconcentratie betrokken vakbond, hetgeen eveneens 
nog niet vaak is voorgekomen. 
Het betreft de bedrijven van de Koninklijke Hollandia te 
Vlaardingen, die een twaalftal zuivelfabrieken 111 ons land 
heeft, waar in totaal 1200 mensen werk hebben. De aandelen 
zijn indertijd overgedaan aan het grote internationale levens
middelenconcern Nestlé, dat in ons land onder meer ook de 
Maggi-fabrieken bezit waarvan VVD-leider Toxopeus com
missaris is. Het concern is in handen van de rijksten onder de 
rijken in Zwitserland. 
De directie van Hollandia Vlaardingen heeft aangekondigd 
dat men de produktie gaat concentreren in de bedrijven 111 

Bolsward en Oud-Gastel (Noord Brabant) en dat de fabrieken 
in Vlaardingen en Bergen op Zoom worden gesloten. Zij wei
gert een regeling te treffen met de vakbeweging voor maatrege
len bij fusies, samenvoegingen en sluitingen van bedrijven, zoals 
die bestaat bij andere zuivelfabrieken in ons land. Dat heeit 
geleid tot een conflict met de Algemene Nederlandse Agrari
sche Bedrijfsbond, aangesloten bij het NVV. (De bestuurde•·s 
van de confessionele bonden in deze bedrijfstak reiken de di
rectie van Hollandia Vlaardingen de helpende hand.) 
Het bestuur van de ANAB keerde zich tegen "de onzichtbare 
hand in Zwitserland", die alles beslist, ook het sociale beleid 
bij het Nederlandse bedrijf, en tegen het feit dat er nauwelijks 
enige informatie is te verkrijgen omtrent de stand van zaken 
in het concern. 
Het aantal bedrijven in ons land, dat aan grote internationale 
concerns toebehoort en dat bestuurd wordt door "onzichtbare 
handen" in het buitenland, neemt snel toe. De ervaringen met 
Nestlé vormen dan ook een veelzeggend voorbeeld van de wil
lekeur en wetteloosheid, waarmee buitenlandse bezitters den
ken te kunnen omspringen met de belangen van de arbeiders in 
hun Nederlandse bedrijven, een willekeur en wetteloosheid die 
noch typisch Zwitsers zijn, noch typisch voor de levensmidde
lenbranche, maar alle monopolistische machtsgroepen in deze 
maatschappij eigen zijn. 
De arbeidersbeweging zal zelf paal en perk moeten stellen aan 
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de schadelijke praktijken van zulk vreemdelingen-financiers
kapitaal en zelf de "onzichtbare handen" moeten binden. Van 
de regering is niets te verwachten - haar "vreemdelingenwet" 
regelt de rechteloosheid van de buitenlandse arbeiders, zij laat 
de buitenlandse bankiers en concernbezitters volkomen vrij. 

Van kindermeel naar instant-produkten 

Nestlé is na Unilever (Nederland) en National Dairy Products 
(USA) het grootste levensmiddelenconcern in de kapitalistische 
wereld ':·). Het neemt een overheersende positie in op de inter
nationale markten voor "instant" -koffie, "instant" -cacao e.d., 
voor chocolade en suikerwaren, voor kinder- en dieet-voeding, 
kaas en andere zuivelproduktcn, voor soepen, bouillons, specc
rijen en diepvriesprodukten. Tien procent van de totale pro
duktie van chocolade en van gecondenseerde melk in de kapi
talistische wereld wordt voortgebracht in bedrijven die in het 
bezit zijn van Nest!é en het aandeel van dit concern in de wc
rcldproduktie van oplosbare koffie is zelfs nog aanzienlijk gro
ter. De omzet van Nestlé overtrof vorig jaar de zeven miljard 
gulden. 
Een eigenaardigheid van de houdstermaatschappij aan de top 
van dit concern Nestlé Alimentana SA, Cham et Vevey is, dat 
zij haar hoofdkwartier in twee Zwitserse plaatsen heeft geves
tigd, Vevey en Cham. Dat heeft een historische achtergrond en 
een nog steeds zeer actueel en laag-bij-de-gronds motief. In 
1866 begon de apotheker Henri Nestlé in Vevey aan het Meer 
van Genève een kleine gezinsonderneming, waar volgens een 
door hemzelf samengesteld recept een nieuw, fabrieksmatig 
kindervoedsel werd vervaardigd uit tarwemeel, melk en sui
ker. In datzelfde jaar begon de Anglo Suisse Condensed Milk 
Company een door Amerikanen geleide fabriek voor de pro
duktie van gecondenseerde melk in Cham. In 1905 fuseerden 
beide ondernemingen, waarmee de grondslag voor het huidige 
concern was gelegd. 
Maar niet alleen piëteit voor de historie heeft Nestlé ertoe ge
bracht er twee hoofdkantoren op na te houden. Vevey en Cham 
liggen namelijk in verschillende kantons van de Zwitserse 
Bondsstaat en het is een publiek geheim in dat land, dat de 
Nestlé-directie met de regeringen van deze kantons onders
handse overeenkomsten sluit over het belastingbedrag dat zij 

':-) Nestlé behoort tot de grootste concerns ter wereld en neemt op de alge
mene internationale ranglijst van alle concerns in de kapitalistische wereld 
de 35ste plaats in. Op de markt voor voedingsmiddelen is zij in grootte 
het derde wereldconcern. In de Verenigde Staten is er slechts één concern, 
de op zuivelprodukten en consumptie-ijs gespecialiseerde N ational Dairy 
Products, die een grotere jaaromzet maakt ( 2,3 miljard dollar tegen 1,7 
miljard dollar door Nestlé). In Europa wordt Nestlé alleen overtroffen 
door het Brits-Nederlandse concern Unilever dat echter zowel levensmid
delen als wasmiddelen en cosmetica verkoopt en daarmee een totale omzet 
van maar liefst 5,6 miljard dollar bereikt. De omzet van Nestlé is meer 
dan tweemaal zo groot als die van de grootste Britse, Canadese en Japanse 
levensmiddelenconcerns en meer dan tienmaal zo groot als die van alle 
andere concurrenten in Europa. 



zal betalen en daarbij het dreigement achter de hand houdt de 
zetel v~n het concern te vcrplaatsen als de korting niet groot 
genoeg 1s. 
Nestlé is een van de meest internationale van alle internatio
nale concerns: 98 procent van de bedrijven, 97 procent van het 
personeelsbestand en 96 procent van de omzet, staat, werkt en 
is bereikt buiten de grenzen van Zwitserland! Een overzichtje 
uit 1967 leert dat er Nestlé-bedrijven voorkomen in alle vijf 
werelddelen - 120 in West-Europa, 50 in Latijns Amerika 
(Brazilië!), 13 in Afrika (Ghana en Nigeria), 11 in de Verenig
de Staten, 9 in Azië (waarvan 4 in Japan), 8 in Australië, 4 in 
Canada en 3 in Nieuw Zeeland. 
Juridisch zijn vrijwel alle bedrijven uiteindelijk ondergebracht 
bij een van de vijf dochters van de Zwitserse houdstermaat-· 
schappij: Unilac lncorporated (die alle bedrijven op het wes
telijk halfrond beheert), Ncstlé Products (Westeuropese vaste
land), Nestlé Holdings (sterlinggebied), Maggi Enterprises en 
Findus International. De oudste dochters hebben zich geves
tigd in Panama, Gibraltar en Nassau (Bahama's) - een voor 
Nestlé typische voorkeur voor kleine staatjes, waar de macht
hebbers graag met de monopolisten meeëten en in ruil daarvoor 
zeer lage belastingen aanbieden en zeer gunstige rechtsposities 
bij de vele internationale juridische geschillen waarmee een 
concern met zoveel fabrieken en handelskantoren in zoveel lan
den te maken heeft. 
Nestlé is technisch en commercieel ook een van de meest agres
sieve internationale concerns op de wereldmarkt. Dat begon 
al toen de commercieel niet zo succesvolle Henri Nestlé zijn 
bedrijf aan een aantal Zwitserse zakenlieden moest overdra
gen, die honderd jaar geleden reeds een modern aandoende re
clamecampagne startten om het weinig populaire kindervoed
sel aan de man te brengen. Zij hielden de naam van de apothe
ker eraan verbonden en bevalen het voedsel aan voor alle zie
kenhuizen, kindertehuizen, pensionaten en andere instellingen 
waar kinderen werden verzorgd. Zij richtten voor deze recla
me zelfs een crèche voor zuigelingen op in Vevey. 
Veertig jaar later kwam de fusie met de onderneming voor ge
condenseerde melk in Clum en ging men ertoe over melk
chocolade te maken. 
De uitbreiding van het concern buiten de grenzen van Zwitser
land begon tijdens de eerste wereldoorlog, toen Nestlé in de 
omringende oorlogvoerende landen - Duitsland, Frankrijk en 
Italië - aan beide zijden van het front, fabrieken voor gecon
denseerde melk en chocolade bouwde. In de jaren '20 en '30 
breidde het concern deze activiteit uit tot alle landen in West
Europa en betrad het ook de Amerikaanse markt. In 1937 be
zat het 86 melkchocolade- en koffiefabrieken in 26 landen en 
was het al een van de voornaamste levensmiddelenconcerns van 
de wereld geworden. 
Aan de vooravond van de tweede wereldoorlog vond een van 
de chemici van Nestlé een methode voor de vervaardiging van 
snel oplosbare poederkoffie, de alom bekende "nescafé". Dit 
produkt - en later de andere "instant"-produkten - zijn een 
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steeds grotere plaats in de Nestlé-omzet gaan innemen en heb
ben de oorspronkelijke produktie van kindervoeding, gecon
denseerde melk en chocolade binnen het concern overvleugeld. 
Tot tien jaar geleden namen de drie traditionele Nestlé-pro
dukten nog tweederde van de totale omzet van het concern 
voor hun rekening, thans nauwelijks meer dan veertig pro
cent. 
De grote opmars van de instantkoffie van Nestlé vond in de 
tweede wereldoorlog plaats, toen het concern een deel van zijn 
activiteit overplaatste naar de Verenigde Staten en van daar
uit de geallieerde legers van haar instantprodukten voorzag. 
Overigens werkten de Nestlé-bedrijven in Duitsland, de 
door de nazi's bezette landen en Zwitserland zelf op volle toe
ren voor Hitiers legers - een Amerikaanse journalist ontlokte 
dat in die tijd de opmerking: "De hele weck werken de Zwit
sers voor Duitsland en 's zondags bidden zij voor de overwin
ning van de geallieerden". 

"Natuurlijk aroma" 

Na de tweede wereldoorlog verwierf Nestlé door een drietal 
spectaculaire overnemingen belangrijke nieuwe posities op de 
levensmiddelenmarkt. In 1948 werd het Duitse Maggiconcern 
met zijn vijftien fabrieken in diverse landen in Europa over
genomen, waardoor Nestlé in dit werelddeel een overheersende 
positie op de soepen- en bouillonmarkt verkreeg. In 1960 werd 
het Britse concern Cross and Blackwell overgenomen, een van 
de grootste producenten van vlees- en visconserven met elf fa
brieken. In 1962 kocht Nestlé tachtig procent van het aande
lenkapitaal van Findus International op, de grote Scandinavi
sche diepvriesproducent, die over vijftien fabrieken beschik
te. 
Andere fabrieken die tot het Nestlé-concern zijn gaan behoren 
zijn: deSarotti-chocolade-en de ]opa-ijsfabrieken in Duitsland, 
de Locatelli-kaas- en vleesfabrieken en Gragncse-tomatenfa
brieken in Italië, de Spaanse zuivelfabrieken Derivttdeos Lac
teos en een aantal Franse kaas- en melkfabrieken. 
In totaal kocht Nestlé in twaalf na-oorlogse jaren vijftig fa
brieken van buitenlandse concurrenten op en bouwde het zelf 
er nog eens vijfenzestig bij. 
Eén van de belangrijkste factoren voor de groeiende invloed 
van Nestlé op de levensmiddelenmarkt is de traditionele be
kwaamheid van dit concern nieuwe produkten te ontwikkelen, 
in het bijzonder geconcentreerde levensmiddelen, die gemakke
lijk bewaard, opgeslagen en getransporteerd kunnen worden. 
Van het bedrag dat de wereldbevolking thans meer dan vroe
ger aan voedingsmiddelen besteedt, is het leeuwendeel bij de 
levensmiddelenconcerns terecht gekomen en niet bij de voort
brengers van agrarische produkten bij Nestlé niet in de 
laatste plaats. 
Daar droegen ook hun grondige reclamecampagnes, die aan 
Nestlé-produkten begrippen als kwaliteit en gezondheid moes-
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De reputatie die Nest!é had opgebouwd, kreeg echter een ge
voelige knauw, toen in de jaren '50 in Zwitserland een grof 
schandaal aan het licht kwam rond de kwaliteit van de nes
café. Op verzoek van een aantal achterdochtige handelaren 
werd de samenstelling van de nescafé nauwkeurig onderzocht. 
Daarbij bleek dat de nescafé allerminst een "extract van na
tuurkoffie" was zoals de reclame wilde doen geloven, maar dat 
slechts de helft van de inhoud uit natuurkoffie afkomstig was 
en de rest katalysators waren voor de versterking van het aro
ma! De Nest!é-directie zette alles op haren en snaren om van 
de reputatie te redden wat er te redden was, maar werd uit
eindelijk toch veroordeeld en verplicht alle bijvoegsels uit de 
poederkoffie te verwijderen. De reclamecampagne moest wor
den gewijzigd - "zuiver extract van koffiebonen" werd "poe
der met natuurlijk koffie-aroma". De verpakking en de pro
duktiemethode moesten eveneens veranderd worden. Maar er 
was geen enkele reden voor medelijden - al die tijd had men 
de oploskoffie kunnen verkopen voor prijzen die 70-80 pro
cent hoger lagen dan die van de overeenkomstige hoeveelheid 
natuurkoffie! 
Het voortdurend verruimen van het assortiment en het schep
pen van nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe markten daar
voor, blijven een hoofdlijn vormen in de concurrentiestrategie 
van Nest!é. In Zwitserland heeft het concern het grootste we
tenschappelijke onderzoekingscentrum op het terrein van de 
voedingsmiddelen ter wereld opgezet. Een van de jongste ge
bieden van onderzoek wordt gevormd door de voedingspasta's, 
nu reeds met 23 smaakvariaties - voorlopig alleen voor 
maanreizigers en Apollobemanningen, maar wie weet binnen 
afzienbare tijd ook voor een nieuwe door Nestlé geschapen 
ruimte in de wereldhandel. 

Band met banken en staatsapparaat 

Een stel steenrijke Zwitserse kapitalistenfamilies, die bekend 
staat onder de naam "de Zürichse groep" en nauw verbonden 
is met de grote internationale banken die dit land kent, heeft 
de beslissende aandelenpakketten en de leidende posities in het 
concern in handen. 
De belangrijkste figuur is Karl Abegg, die voor de oorlog reeds 
vice-president werd, en onder wiens leiding de decentralisatie 
over dochtermaatschappijen en de internationale spreiding van 
juridische risico's tot stand werden gebracht. Van 1948 tot en
kele jaren terug was hij president van het concern en thans 
wordt over hem gezegd dat inmiddels alleen zijn familie het be
slissende aandelenpakket in handen heeft. Abegg is bovendien 
de grootste aandeelhouder in twee van de vijf grootste Zwitser
se banken, de Schweizerische Kreditanstalt en de Züricher 
Rückversicherung Gesellschaft. De andere banken zijn trouwens 
ook vertegenwoordigd in de topleiding van Nest!é. Vice-presi
dent S. Schweitzer is tevens president van de Schweizerische 
Bankverein en P. Reinhard is vice-president van de Schweizeri-
sche Bank Gesellschaft. Voorts zijn er nauwe verbindingen tus- 223 
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Enige gegevens over de grootste internationale levensmid
delenconcerns, ontleend aan Fortune (september 1968) en 
gebaseerd op gegevens uit de jaarvcrslagen over 1967 
(omzet en winst worden uitgedrukt in miljoenen dollar): 

omzet winst per-
soucel 

Unilever (Brits-Ned.) 5.560 209 304.000 

National Dairy Products [USA) 2.319 76 47.060 

Nestlé [Zwitserland) 1.796 37 86.982 

General Foods (USA] 1.652 99 32.000 

Ranks Hovis en McDougall [Brits] 910 21 62.500 

Canada Packers [Canada) 712 7 13.000 

T:~ijo [Japan) 684 6 21.805 

sen de Nestlé-lciding en die van de Geneefse banken. 
Deze Zwitserse banken zijn alle zeer vertrouwd met belangrijke 
internationale operaties en goed op de hoogte van de ontwik
kelingen in de kapitalistische wereld. Vandaar dat de Nestlé
leiding in eigen kring ook wel wordt genoemd "het concilie dat 
de macht van de Zwitserse frank belichaamt". 
In het kleine Zwitserland is Nestlé een economische reus ver
geleken waarmee alle andere ondernemingen dwergen zijn. Men 
ziet er op kleinere schaal hetzelfde verschijnsel als in ons land: 
de enorme verstrengeling van grote internationale monopolies 
met de banken en met het staatsapparaat (Koninklijke Olie, 
Unilever en Philips in ons land) en het concentreren van de 
leiding en de wetenschappelijke research in het moederland, 
terwijl het merendcel van de produktie en verkoop van het 
concern naar het buitenland wordt verlegd. Tekenend voor de 
toestand in Zwitserland is de rolverwisseling van de heer Petit
pierre, die eerst minister van buitenlandse zaken was, toen pre
sident van de Bondsstaat werd, enige jaren terug "wegens ge
zondheidsredenen" aftrad en prompt daarop opvolger van 
Karl Abegg werd als president van Nestlé! 
Nestlé heeft zelfs in de financiële wereld altijd een reputatie 
van ondoorzichtigheid gehad. De juridische structuur van het 
concern is ook voor aandeelhouders een raadsel, de officiële 
mededelingen van de stand van zaken in concernberichten, 
jaarverslagen en redevoeringen op aandeelhoudersvergaderin
gen waren internationale voorbeelden van botte nietszeggend
beid. De leiding kon zo optreden, omdat de wetten van Pana
ma, Gibraltar en de Babama-eilanden hun alles toestaan wat zij 
maar wensen en omdat de Zwitserse wetten hun weinig minder 
veroorloven. Maar dit jaar - 103 jaar na oprichting! - is 
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althans in de internationale financiële pers, enige waardering 
kreeg voor de voor Nest!é ongewone "openheid". 
In de eerste plaats maakt de directie daarin een voorspoedige 
groei van het concern qekend: omzettoename in 1968 acht pro
cent, personeelsbestand opgelopen tot ruim negentigduizend en 
produktie per hoofd toegenomen van ruim 90.000 Zw. frank 
in 1967, ruim 94.000 Zw. frank in 1968. De geconsolideerde 
resultatenrekening brengt een stijging van de nettowinst voor 
de dag van maar liefst 21,5 procent. Allemaal in één jaar. 
Maar de geconsolideerde balans verbergt enorme reserves. De
ze zijn waarschijnlijk vooral vcrscholen in de posten "Onroe
rende en roerende goederen" (die voor 1911 miljoen frank op 
de balans staan, maar voor een waarde van 4160 miljoen 
frank zijn verzekerd!) en in de post "Gereserveerd voor belas
tingen" (waar een bedrag staat vermeld dat anderhalf maal zo 
groot is als de over 1968 werkelijk betaalde vcnnootschaps
winstbelastingen), zoals de Neue Zürcher Zeitung van 19 
april 1968 berichtte. Een onderzoek van het Westduitse tijd
schrift Der Spiegel enige jaren geleden leidde tot de slotsom 
dat de inkomsten van de bezitters van Ncstlé in werkelijkheid 
ï.cker tienmaal zo hoog moesten worden aangcslagen als zij zelf 
voorgaven. 

Keerzijde van de Nestlé-medaille 

Op een internationale vakbondsconferentie, die enkele weken 
geleden in Genève werd gehouden, kwam iets van de keerzijde 
van deze Nestlé-medaille aan het licht. Uit de rapporten die 
daar werden uitgebracht over de toestanden in Europese Nest
lé-bedrijven, bleek dat "de onzichtbare hand in Zwitserland" 
zich in het buitenland onder en boven de wet waant net naar 
het uitkomt. Bij een staking van zuivelarbeiders in een van de 
Nestlé-bedrijven 111 Frankrijk, vong par, werd bijvoorbeeld 
vanuit Vevey tot ontslag bevolen op grond van Zwitserse anti
stakingswetten ... Verder bleek, dat de onzichtbare hand in 
Zwitserland zich inderdaad met alles bemoeit en zelfs cao
overeenkomsten met plaatselijke directies aan hem moeten wor
den voorgelegd. 
Een ander opmerkelijk feit uit deze vakhondsrapporten was, 
dat de toestanden in de verschillende Nestlé-bcdrijven sterk 
uiteenlopen naarmate de werknemers in deze bedrijven zwak 
dan wel goed georganiseerd zijn. In zwak georganiseerde be
drijven werd in zes tot zeven dagen 54 uur per week gewerkt, 
in beter georganiseerde 40 uur gedurende vijf dagen. In zwak 
georganiseerde bedrijven is sprake van zeven vacantiedagen, in 
beter georganiseerde van vierentwintig. In West-Duitsland ble
ken de loonverschillen tussen zwak en goed georganiseerde be
drijven 15 tot 28 procent te bedragen, in Denemarken, waar 
in alle Nestlé-bedrijvcn honderd procent van de werknemers 
georganiseerd is, waren deze loonvcrschillen maximaal 5 pro
cent. 
Deze recente ondervindingen in Nestlé-bedrijven bevestigen de 225 



oude internationale ervaring van de arbeidersbeweging met alle 
binnenlandse en buitenlandse, zichtbare en onzichtbare, grote 
kapitalisten: door strijd en organisatie kunnen de arbeiders zich 
teweer stellen tegen de willekeur die de grote bezitters op hun 
toepassen en verbeteringen afdwingen. >:-) Dat geldt ook voor 
Nestlé en de vele andere grote internationale concerns, waar
mee de Nederlandse arbeidersbeweging in toenemende mate te 
maken heeft gekregen. 

G. VERRIPS 

In zijn pleidooien voor de vorming van een vakbeweging op EEG-basis 
heeft NVV-voorzitter Kloos als argument aangevoerd, dat "de nationale 
politieke instituten hun greep op de internationale concerns verliezen". Een 
vreemde voorstelling van zaken. De kwestie is dat niet de "nationale poli
tieke instituten" greep hebben op de internationale concerns en die greep 
dreigen te verliezen, maar dat de internationale concerns zoveel greep heb
ben op "nationale politieke instituten" en die greep behoren te verliezen. 
Machtsvorming tegen de internationale concerns vereist in de eerste plaats 
actieve strijd op nationale schaal. Internationale samenwerking op dit punt 
zonder concre:e strijd op sociaal, economisch en politiek terrein in eigen 
land tegen deze concerns, kan slechts leiden tot een nieuwe sector in de 
internationale bureaucratie, die praktische strijd in eigen land bemoeilijkt 
en waarin de directies van de internationale concerns zich als vissen in het 
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Adieu, De Gaulle! 

Aan de vooravond van de Franse presidentsverkiezingen, op 
een ogenblik dat het zicht verduisterd wordt door het opwar
relende stof van de politieke strijd, is het niet ondienstig eraan 
te herinneren, dat de val van De Gaulle na zijn nederlaag bij 

het referendum van 27 
april duidelijker dan ooit 
de diepte heeft laten zien 
van de crisis waarin de 
kapitalistische maatschap
pij in de Westeuropese 
landen verkeert en tevens 
de macht van het volks
verzet heeft aangetoond. 
Hoe de bourgeoisie en de 
monopolistische boven
laag ook pogen een uit
weg uit deze crisis te vin-

00 
den, zeker is dat er nieu-

t.r.I,C/>~1/' -~ r/:?i:',: we mogelijkheden zijn ge-
~~ opend voor hen die een 

democratische ontwikke
ling voorstaan en zich 
daarvoor inspannen. Dit 
geldt niet alleen voor 
Frankrijk, maar tevens 
voor andere landen waar 
dezelfde crisis - zij het 
in andere omstandighe
den en verschillende vor-
men - aan de orde is, 

dus zowel voor Engeland als voor Italië, voor West-Duitsland 
zowel als voor ons land. 
In alle landen van het ontwikkelde kapitalisme groeit 
de ontevredenheid en rijpt de strijdvaardigheid. De po
gingen van de grote ondernemers en van de regeringen om de 
uitbuiting te verscherpen en de werkende mensen krachtiger 
onder de duim te houden, stuiten op toenemende weerstand. In 
Frankrijk, waar het gaullisme een autoritair bestuurssysteem 
heeft geschapen, dat de druk op de werkende bevolking ver
grootte en oudragelijk maakte, kwam het vcrzet tot uiting in 
een enorme massastrijd. 
De uitbarsting van mei-juni 1968, tijdens welke tien miljoen 
Fransen staakten en de fabrieken en universiteiten bezetten, is 
het begin geweest van de val van De Gaulle. Deze werd nog 
wat vertraagd door de campagne van angstaanjaging en drei
gementen, waarmee in de zomermaanden van het vorige jaar 
een verkiczingssuccesje kon worden behaald, maar alle tegen
stellingen bleven bestaan en doorwerken. Ondanks alle wan-
hopige pogingen om zich te handhaven en nieuwe veiligheids- 227 



riemen om te gorden door bestuurshervormingen in corpora
tieve geest af te dwingen, bleek de val niet tegen te houden. In 
april belandde De Gaulle met een plof op de harde bodem van 
de realiteit. Het Franse volk toonde overduidelijk aan, dat het 
er genoeg van had! 

Man van de monopolies 

Bijna elf jaar heeft het bewind van De Gaulle geduurd. Het 
nam zijn aanvang op 13 mei 1958, toen de opstand van de ge
neraals in Algiers uitbrak, die als resultaat had dat De Gaulle 
aan de macht werd gebracht, eerst als premier en daarna als 
president. 
De weg was voor hem vrijgemaakt door een lang proces van 
uitholling van de parlementaire democratie en aantasting van 
de democratische rechten. De oorlog in Algiers, steeds bloedi
ger en uitzichtslozer, ondermijnde door de vergroting van de 
invloed van het leger en vooral van de koloniale ultra's ook de 
laatste façades van de na de tweede wereldoorlog tot stand ge
komen staatsvorm. Voor de heersende kringen van het Franse 
monopoliekapitaal - in een tiental sterke groepen samenge
bald - was dat evenwel nog niet voldoende. Het voortbc
staan van enkele formele resten van het sinds 1945 geldende 
systeem belemmerde hen no~ in hun vrijheid van handelen. Zij 
wilden de staat geheel in handen hebben en ongehinderd voor 
hun belangen laten optreden. Andere klassen en het niet-mono
polistische deel van de groep van bezitters wilden zij elk aan
deel in de staatsmacht ontnemen om dit apparaat geheel dien
stig te maken aan hun belangen en in te schakelen voor de uit
breiding van hun macht en de vergroting van de uitbuiting van 
de werkers. De gebeurtenissen in Algiers, die weldra vergezeld 
werden door het dreigement in Frankrijk een burgeroorlog te 
ontketenen, waren een welkome gelc~;cnheid om deze operatic 
ten uitvoer te brengen. 
Door politieke tekenaars en conferenciers is De Gaulle vaak 
geschetst als een ouderwets mannetje die permanent naar het 
verleden keek en Loclewijk XIV uit de periode van het 
Franse absolutistische koningsschap - als zijn directe voor
ganger zag. Er konden aardige caricaturen over gemaakt wor
den, maar als dit royalistische sprookje ernstig genomen wordt 
- zoals b.v. in ons land ook De Buch en Groen in hun hoofd
zakelijk aan het anticommunisme gewijde boek over de Franse 
mei-juni-gebeurtenissen lijken te doen - ontstaat een opper
vlakkig, vertekend en vals beeld. De Gatdie en het gaullisme 
gaven in werkelijkheid uitdrukking aan de heerschappij, die 
het monopoliekapitaal in zijn huidi?e vorm voor Frankrijk no
dig achtte en de generaal trad voor de belangen van deze mono
polies zonder enige reserve op, zowel in het binnenland als op 
het terrein van de buitenlandse politiek. 
De Gaulle trad uit de beslotenheid van zijn woning in Colom
bey-les-deux-Eglises naar voren in een periode - de tweede 
helft van de jaren vijftig -, waarin in het kapitalistische deel 
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volutie voelbaar begon te worden en het monopoliekapi
taal op basis van de nieuwe techniek een sprong voorwaarts 
wilde doen. De monopolisten, die met De Gaulle als president 
de touwtjes van de politieke leiding volledig in handen had
den gekregen, wilden in snel tempo een nieuwe industriële ba
sis vormen om daarmee in de concurrentieslag op de interna
tionale markt hun mannetje te kunnen staan en reuzenwinsten 
te behalen. 
Staatsbijdragen en staatsplanning waren daartoe noodzakelijk 
en het bewind van De Gaulle verleende deze op ruime schaal. 
Alle andere belangen werden tezelfder tijd ten achter gesteld 
en er trad op andere gebieden een ware stagnatie in, zo bijvoor
beeld in de plattelandsgebieden - 43 procent van de platte
landsgemeenten heeft geen waterleiding -, de woningbouw en 
het verkeer - in 1963 had Frankrijk snelwegen met een totale 
lengte van slechts 240 km, terwijl dit getal in Nederland 792 
km was! Het levenspeil van de arbeiders werd laag gehouden. 
In de eerste plaats door de monetaire operatie, die De Gaulle 
eind 1958 doorvoerde en waarbij hij een devaluatie met maar 
liefst 17 procent doorvoerde, die het prijspeil in Frankrijk sterk 
deed stijgen, terwijl de loonsverhogingen die pas na veel strijd 
werden afgedwongen, daarbij steeds ten achter bleven. Vak
hondsactiviteiten werden belemmerd; een van De Gaulle's mi
nisters stelde zelfs een keer voor de vakbonden maar te verbie
den, doch het uitzichtloze van zo'n stap was te overduide
lijk. Wel probeerde De Gatdie in maart 1963 een staking van 
de mijnwerkers te breken door hen te bevelen het werk onvoor
waardelijk te hervatten op grond van een regeling, die hem de 
mogelijkheid gaf de mijnwerkers in dienst te roepen. De mijn
werkers weigerden evenwel en zetten hun strijd met morele en 
financiële ondersteuning van de arbeiders in andere bedrijfs
takken meer dan een ma<1.nd voort, tot de regering hun eisen 
moest inwilligen. 
De economische politiek van het gaullisme legde de onderne
mers geen windeieren. De industriële produktie steeg van 1958 
tot 1968 met ongeveer 60 procent en de arbeidsproduktiviteit 
ging met 50 procent omhoog, terwijl de koopkracht van de ar
beiders praktisch gelijk bbef. In het bijzonder de grote onder
nemingen groeiden snel. Volgens cijfers uit 1962 werkte toen 
reeds een derde deel van de Franse loon- en salaristrekkers in 
bedrijven met meer dan 1000 man personec:l. Het blad Entre
prise berichtte, dat in 1965 12 procent van alle werknemers 
werkte in de honderd grootste bedrijven! 

Aderlating als enig geneesmiddel 

Toen in de loop van 1967 de concurrentie op de internationale 
markten - ook op de Gemeenschappelijke Markt van de zes 
landen van de EEG - scherper werd en in Frankrijk de werk
loosheid snel steeg, tastte het gaullistische bewind de sociale re
gelingen aan en probeerde het de lonen verder onder druk te 
zetten. In mei-juni 1968 toonde de bezetting van fabrieken en 229 
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Deze grafiek geeft een dui
delijk beeld van de daling 
van De Gaulle's invloed. 
Ze laat zien, hoc het per
centage "ja" -stemmen bij 
enkele belangrijke referen
dums en de stemmen voor 
De Gaulle bij de presi
dentsverkiezing van 1955 
(tweede ronde) daalde. 

universiteiten hoe de werkers dachten over de maatregelen van 
De Gaulle en zijn team van economische dokters, die als in een 
toneelstuk van Molière, maar één geneesmiddel kenden: de 
aderlating. 
Door de stakingsbeweging werd een loonsverhoging van om
streeks 14 procent afgedwongen. Dit was evenwel slechts het 
inhalen van een in een reeks jaren opgelopen achterstand. Door 
de prijsstijgingen in de maanden nadien werd trouwens de helft 
van de bereikte loonsverhoging snel opgeslokt. Maar dit wil 
niet zeggen, dat de ondernemers daarmee ook hun verlies, ge
leden door de loonsverhogingen, voor de helft behoefden goed 
te maken. Zij slaagden erin hun winsten volledig te handhaven 
en zelfs verder te doen stijgen. Met name ook door de rege
ringsmaatregelen om de grote ondernemers belastingfaciliteiten 
te verlenen, tot een bedrag dat naar schatting een tien miljard 
Franse frank bedroeg, en door het verlenen van extra rege
ringshulp. De stappen, die ondernomen werden rondom de cri
sis van de frank in november 1968, gaven hun bovendien nog 
een extra mogelijkheid om op de buitenlandse markten te con
curreren. De beurskoersen stegen in het eerste kwartaal van 
1969 dan ook met gemiddeld 30 procent als aanduiding van de 
te verwachten reuzenwinsten! 
De arbeiders voerden een krachtige strijd om te verhinderen, 
dat de ondernemers zouden terugnemen wat in de massasta
king van mei-juni 1968 was bereikt. Dit leidde tot een alge
mene staking op 11 maart van dit jaar, die opnieuw aantoonde 
dat de technische kaders en de beambten in de bedrijven even
als de wetenschappelijke werkers en de studenten tezamen met 
de industrie-arbeiders de strijd aanbinden. De acties kregen ook 
steeds meer het stempel van een beweging voor de democrati
sering van het politieke leven en voor het verdwijnen van De 
Gaulle. Het referendum van 27 april moest deze beweging ver-
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Technisch-wetenschappelijke kaders en studenten 
I I 

I 
De botsing met het gaullistische regiem was reeds lang niet ! 

t meer alleen een zaak voor de industrie-arbeiders. Ook de tech- I 

nische kaders, die met de toenemende invoering van de nieuwe 
\ techniek in de industrie snel in omvang en gewicht groeien, 

bleken zich tegen de ondernemers en het gaullistische autori-

I taire regiem te richten. Opvallend was bijvoorbeeld, dat tijdens 
de stakingen van mei-juni 1968 ingenieurs, beambten en tech-
nici deelnamen aan de stakingscomité's en mede leiding gaven 

I 

I aan de strijd. 
Hoe groot deze nieuwe delen van de arbeidersklasse 111 de I breedste zin van het woord zijn, blijkt uit enkele gegevens over 

I Parijs. In Parijs en omgeving werken ongeveer 2 miljoen werk-
nemers. Daarvan doen er 440.000 het werk van ingenieurs, 

I kaders en technici, nl. 170.000 als ingenieurs en hogere kaders 
en 266.000 als technici en middenkaders. Terwijl er voorheen 
bij Renault slechts enkele ingenieurs werkten, die elke ochtend 
richtlijnen kregen en optraden als de rechterhand van de on-
dernemer, werken er nu in dit bedrijf alleen al 1800 ingenieurs 
en duizenden technici, die in wezen in precies dezelfde positie 

,I 
verkeren als de produktie-arbeiders. Zij worden zich daarvan 
in toenemende mate bewust en hebben dit in de afgelopen pe-
riode in de strijd bewezen. 
Dezelfde redenering geldt voor de studenten. Ofschoon deze 
uit verschillende klassen van de bevolking afkomstig zijn, wordt 
hun positie mede bepaald door wat reeds van hun toekomst te 
zien is en zij richtten zich tegen de concerns en trusts en het 
autoritaire regiem van De Gaulle op politiek gebied. De dyna-
mische kracht van deze groep is nog vergroot door de snelle 
groei van hun aantal: het aantal studenten is namelijk in en-
kele jaren gestegen van 200- tot 650 duizend en de verouderde 
structuur van het hoger onderwijs staat zowel hun studie als 
hun democratische verlangens in de weg. 
Scherpe tegenstellingen ontstaan ook doordat er naast enkele 
moderne industrieën, die in handen van de monopolies zijn, 
vele bedrijven bestaan, die nog met de oude techniek moeten 
werken en geen enkele ste:Jn van regeringszijde ontvangen, zo-
dat ze een willige prooi zijn voor het concentratiestreven van 
de grote ondernemingen. Bovendien wordt de landbouw, die 
in Frankrijk een voor West-Europa nog zeer groot percentage 
van de beroepsbevolking omvat, ondergeschikt gemaakt aan de 
belangen van de monopolistische bedrijven, wat reeds herhaal-
delijk tot explosies van ontevredenheid van de boeren heeft 
geleid. 
De Gaulle heeft zich in de jaren van zijn bewind vooral bezig 
gehouden met de ontwikkeling van de atoomindustrie, die zich 
evenwel hoofdzakelijk richtte op het produceren van e1gen 
atoomwapens, op de force de frappe. Ook al omdat alle aan-
dacht gericht werd op de produktie van verrijkt uranium vol-
gens de dure gasdiffusiemethode is een tekort aan grondstof-
fen voor kernreactors voor de opwekking van elektrische ener-
gie ontstaan. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat de fa- 231 
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brieken in Pierrelatte eveneens verrijkt uranîum voor de kern
centraies zouden leveren en zelfs op de internationale markt 
met de Verenigde .Staten zouden gaan concurreren. Van deze 
droom is door de eenzijdige militaire gerichtheid van het atoom
program niets terecht gekomen. Vandaar dat er in Frankrijk 
de laatste tijd een streven van een aantal grote monopolistische 
bedrijven aan de dag is getreden om met hulp van Amerikaan
se bedrijven nieuwe kernreactors te gaan bouwen. 
De aandacht die besteed werd aan de atoomprojecten door het 
gaullistische bewind ging trouwens samen met een opmerkelijke 
ongeïnteresseerdheid voor de computerindustrie, zoals bleek bij 
het schandaal rondom de Bull-fabrieken die zonder enige moei
te door de Amerikaanse General Electric konden worden opge
kocht. 
Voegen we hieraan nog toe, dat er in de Franse bourgeoisie 
scherpe meningsverschillen bestaan over de houding, die De 
Gaulle ten aanzien van West-Duitsland aannam, als ook over 
zijn optreden in de kwesties van de EEG, dan wordt het be
grijpelijk dat de eensgezind gevoerde strijd van de werkende 
massa het gaullistische regiem ook intern verzwakte en zelfs 
delen van de gaullistische partij deed afbrokkelen. 

Eenheid van links bracht democratische overwinning 

Hoe zeer de conflicten zich ook toespitsten in de toppen van de 
monopolies en onder diegenen die als steunpilaren van het gaul
listische regiem golden, zeker is dat het "neen" van twaalf mil
joen Fransen de afwijzing was van het gehele systeem van over
heersing door een groepje van de allerrijksten en van de auto
ritaire, antidemocratische regeringsmethoden. Daarom ook is 
de nederlaag van De Gaulle een belangrijke democratische over
winning, die voor de reactie in Nederland - die zo graag wij
zigingen naar gaullistisch model in ons kiesstelsel zou willen 
invoeren - een koude douche is geweest! 
Het verdwijnen van De Gaulle is afgedwongen door de een
heid van de werkers, van de linkse krachten. Wie zich daarom 
onder de huidige omstandigheden keert tegen de eenheid, werkt 
nieuwe pogingen van de monopolistische kringen om op een 
andere wijze de macht weer vast in handen te krijgen, in de 
hand. 
De ervaring van het failliet van De Gaulle en het sissend leeg
lopen van de mythes over de "sterke man" en de "sterke staat", 
is daarom vooral een aansporing om de strijd voor democrati
sche vernieuwing met kracht voort te zetten, in het besef dat 
de eenheid van links in staat is om alle hinderpalen te overwin
nen! 

JAAP WOLFF 



Uit de tijdschriften: 

Filosofie voor de ondernemer 

In ondernemerskringen is onlangs op grote schaal een speciaal 
nummer van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief gratis ver
spreid. De ontvangers van het blad, die het best hadden kun
nen betalen, maar zich blijkbaar niet verdrongen om het aan 
te schaffen, genoten dit voorrecht dank zij de "onbekrompen" 
financiële steun van het Prins Bernhardfonds. Het nummer 
(9de jaargang, nr. 3) is gewijd aan het onderwerp Filosoferend 
ondernemen en besturen. Dit zal tevens het onderwerp zijn van 
een symposion dat op 7 juni in Noordwijk wordt gehouden. 
Daar zullen ook minder filosofisch ingestelde, maar in de prak
tijk werkzame figuren het woord voeren, zoals ir. Bakker van 
de Raad van Bestuur van Hoogovens en mr. Maitland, secre
taris van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen. 
Het gcfilosofeer van de medewerkers aan dit nummer zal de 
ondernemers trouwens deugd doen! Inzonderheid geldt dit voor 
de bijdrage van prof. Ernest Zahn, die de leiders van de onder
nemingen van deze tijd beschrijft als een "nieuwe elite", be
paald door bekwaamheid, opleiding en kennis. Om meteen 
maar duidelijk te maken, dat zij alle beslissingen in handen 
horen te hebben en te houden, voegt hij eraan toe, "dat het be
grip elite centraal staat in de problematiek der economische 
ontwikkeling". Met behulp van een uitspraak uit een boek van 
een team Amerikaanse geleerden onder leiding van Clark Kerr 
wordt dit nog eens extra onderstreept. Zij verklaarden, dat de 
ondernemingsleiding "de grootste rol speelt bij en de grootste 
verantwoordelijkheid draae;t voor het vorm geven aan de in
dustrialisering", terwijl de factor arbeid de maatschappij 
slechts zelden naar de toekomst zou leiden. 
Zo zijn de arbeiders afgeschreven en moet alle eerbetoon ge
reserveerd blijven voor de industriële elite! Bepaald origineel 
is deze verheerlijking van de managers natuurlijk niet. De 
Engelse econoom Ure noemde in 1835 de managers reeds "de 
ziel van ons industriële systeem" ... 
Nu verklaart prof. Zahn daar direct bij, dat er geen tegenstel
ling mag worden geschapen tussen arbeiders en managers. Deze 
laatsten, aldus vertelt hij met behulp van wat gegoochel met 
de Engelse woorden ,Iabour' en ,work', verrichten werk dat 
ook een aspect is van industriële arbeid. Weer geen opzienba
rende ontdekking. Marx reeds onderstreepte, dat alle gecombi
neerde maatschappelijke arbeid aan beoaaide personen taken 
van toezicht en leiding oplegt, die zij als produktieve functies 
dienen te vervullen. De bijzondere en tegenstrijdige aard van 
deze functies in het kapitalistische stelsel komt juist voort uit 
de verstrengeling van leidinggevend en toezichthoudend werk 
dat nodig is voor het produktieproces, met de werkzaamheden 
die voortvloeien uit de noodzaak om meerwaarde voort te 
brengen en de uitbuiting te verscherpen. Elk leidinggevend 
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werk in een kapitalistisch bedrijf heeft daardoor een tweeslach
tig karakter. 
De Amsterdamse hoogleraar in de economische en bedrijfs
sociologie laat het evenwel niet bij het uitroepen van de onder
nemers tot arbeiders. Hij wil tevens even laten zien hoezeer 
Marx ongelijk had met zijn oproep tot de aaneensluiting van 
de arbeiders van alle landen. De enigen die zich daaraan gehou
den hebben, zijn de ondernemersleiders! Deze storen zich niet 
aan nationale grenzen en de principes van het "management" 
gaan uit boven land, volk en taal. Maar bij de handarbeiders 
gelukte dit niet, zij lieten zich niet "anti-nationaal" maken, 
zoals het dan plotseling heet, omdat hun situatie - interna
tionaal gezien - ongelijkwaardig is. Marx' leuze "Proletariërs 
aller landen, verenigt U" zou uiteindelijk alleen door de mana
gers van alle landen ten uitvoer kunnen worden gebracht ... 
Het is alles aardig bedacht. De gang van zaken ligt echter an
ders. Juist omdat het kapitaal optreedt als een internationale 
macht, werd het noodzakelijk dat ook de arbeidersklasse inter
nationaal optreedt. Haar strijd blijft zich echter altijd vooral 
binnen het eigen land afspelen, waar zij zich tot de leidende 
klasse wil constitueren. Het internationalisme van de arbei
dersklasse is niet "anti-nationaal" of strijdig met de belangen 
van de natie; het gaat hiermee samen en dient de nationale be
langen op de beste wijze, wat zeer zeker niet het geval is met 
het optreden van de zich over de grenzen uitstrekkende en met 
elkaar verbonden monopolistische groepen. 
Nu heeft prof. Zahn uiteraard een bijbedoeling. Hij wil met 
zijn managerstheorie een bijdrage leveren tot de gedachten over 
de convergentie van socialisme en kapitalisme - de opvattin
gen dat socialisme en kapitalisme uiteindelijk zullen veranderen 
tot een zelfde soort industriële maatschappij. Daartoe wordt 
ook Granicks boek dat in de Nederlandse vertaling De rode 
directeur heet, door hem geciteerd, evenals de boeken van Gal
braith die graag op dit aambeeld hamert. Het fundamentele 
verschil in managersfuncties in een socialistische en een kapi
talistische maatschappij, zoals dat te voorschijn springt uit 
Marx' behandeling van dit onderwerp, wordt daarbij zorgvul
dig buiten beschouwing gelaten. 
In de Nieuwe Rotterdamse Courant (5 april 1969) is prof. 
Zahn geprezen, omdat hij in zijn uiteenzetting zo dicht bij de 
werkelijkheid bleef. De lof zal eerder betrekking hebben ge
had op de verdediging van het mammoethbedrijf, waaraan het 
leeuwendeel van zijn bijdrage in het speciale nummer is ge
wijd. Hij belooft, zonder daar evenwel bewijzen voor aan te 
voeren, het kleine en middenbedrijf nieuwe kansen onder het 
systeem, waarin de concerns en trusts de beslissende en over
heersende rol vervullen. Ook vindt hij, dat er vaak te veel in 
simplificaties gesproken wordt over de macht van het grote 
bedrijf. Deze macht kan volgens hem niet eenvoudig worden 
afgeleid uit gegevens omtrent de omvang van een onderneming; 
ook moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 
economische betekenis en politieke invloed. Samenvattend ver-
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differentieerd en diffuus verschijnsel" is. De werkelijkheid is 
evenwel duidelijker en helderder dan in de diffuse belichting 
van prof. Zahn tot uiting komt en veel succes zal hij niet heb
ben met zijn poging om met het vervormende schijnsel van een 
flauw kaarsvlammetje te werken. 
Dit blijkt prof. Zahn zelf trouwens ook wel te beseffen. Na 
enige vriendelijke zinnen over het grootbedrijf, geeft hij toe, 
dat "natuurlijk deze reuzen een geweldig economisch machts
potentieel vertegenwoordigen". En als hij uiteengezet heeft, dat 
volgens hem de macht van de institutionele beleggers wel over
dreven wordt, voegt hij daar onmiddellijk aan toe, dat even
wel niet mag worden gezegd, dat de grote aandeelhouders en 
de institutionele beleggers "helemaal geen invloed hebben in 
het economische leven". 
Alles is gelardeerd met het in artikelen over concerns en trusts 
bijna volgens recept voorgeschreven sausje Berle en Means, de 
Amerikaanse economen, die hun leven gewijd hebben aan het 
verheerlijken van de maatschappij die rust op het fundament 
van de grote monopolies. Braaf wordt aangevoerd, dat het mo
derne bedrijf niet alleen denkt aan winst, maar ook aan zijn 
sociale verantwoordelijkheid. Doch wie denkt er dan niet aan 
bedrijfssluitingen bij Thomassen en Drijver/Verblifa? En al 
wordt prof. Kuin van het Unilever-concern als kroongetuige 
aangevoerd met zijn verklaring, dat de macht van de onder
nemingsleidingen zeer wordt overschat en dat de ondernemers 
deze zelf wel eens onderschatten, overtuigend klinkt dit nu niet 
bepaald. 
Aan het eind van het artikel komt de aap uit de mouw. Het is 
verkeerd om teveel aandacht te besteden aan een politiek be
grip als medezeggenschap, want een steeds groter deel van de 
werknemers neemt deel aan managementsfuncties ... Op het 
allerlaagste plan mag inderdaad meegepraat worden over pro
duktiviteitsverhoging e.d. en in een reuzenbedrijf moeten uiter
aard een aantal beslissingen, vooral van technische aard, ge
decentraliseerd genomen worden, maar de werkelijke beslissin-· 
gen waarom het gaat worden door een klein groepje econo
misch en politiek machtigen genomen, die daarbij alle inspraak 
van de hand wijzen en pas bereid zijn tot overleg als er niets 
meer te overleggen valt ... 
Zo is de werkelijkheid en die dringt zich zo scherp op, dat -
ook al zwijgt prof. Zahn daarover - de andere schrijvers in 
dit speciale nummer er toch niet omheen kunnen gaan. Dr. Ph. 
A. Idenburg laat dit bijvoorbeeld uitkomen door op gezag van 
een andere onderzoeker mede te delen, dat "de geheimen van 
het huwelijksbed grondiger onthuld zijn dan wat zich in de 
directiekamer afspeelt". (H. A. Becker - Management als be
roep, Den Haag 1968) ... 
In de besluitvorming in het grote bedrijf 1s democratie een 
uiteraard onbekend verschijnsel. Of zoals Marx het reeds zei 
in Het Kapitaal: de leiding die het kapitaal uitoefent is naar 
haar vorm despotisch. Het kapitaal kan een aantal loonarbei
ders gelijktijdig werk laten verrichten. "De samenhang van hun 
functies", aldus Marx, "en hun eenheid als een produktief ge- 235 



heel liggen buiten hen om in het kapitaal, dat hen samenbrengt 
en bijeenhoudt. De samenhang van hun arbeid manifesteert 
zich voor hen ideëel als plan en praktisch als gezag van de 
kapitalist, als de macht van een vreemde wil die hun daden 
ondergeschikt maakt aan zijn doel." 
Dr. Idenburg vertelt ook, dat de managers iedere idee dat er 
in hun functie een verandering zou kunnen intreden, op emo
tionele wijze afwijzen. Zij beschouwen zich zelf als stimulators 
van hogere welvaart bij uitnemendheid, als motorische wel
vaartscheppende figuren, als mensen die als leiders van een 
strijdorganisatie risico's durven te nemen. Om het te formule
ren met de cliché-opmerking van H. M. van Mourik Broekman 
van de Koninklijke Zout-Organon, ze zien zich zelf als "rid
ders van deze tijd". Daaraan kan dan worden toegevoegd, dat 
de bevolking die het proces van onafgebroken prijsstijgingen 
gadeslaat en tegelijkertijd het verzet tegen loonsverhoging uit 
die hoek ziet, in diezelfde richting gaat denken, zij het dan dat 
ze eerder aan roofridders denkt die iedere voorbijganger pro
beren uit te schudden. 
Interessant is de uiteenzetting van dr. Idenburg over de ge
volgen die de automatisering kan hebben voor het management 
van een bedrijf. Hij verwacht, dat vele zogenaamde midden
managementsfuncties vervangen kunnen worden door compu
ters. Als gevolg van het toenemende gebruik van computers 
om beslissingen te nemen, zullen naar zijn mening de verhou
dingen in het bedrijf nog onpersoonlijker en formalistischer 
kunnen worden, met een verregaande vervreemding van het 
werk als resultaat. 
De groeiende mogelijkheid om een deel van de managers door 
machines te vervangen, begint reeds nu onder degenen die mid
denfuncties vervullen en niet direct met het machtsapparaat 
van het grote bedrijf verbonden zijn, ongerustheid te verwek
ken. 
Prof. B. C. J. Lievegoed, die zich bezighoudt met sociale pac
dagogie, ziet voor de moeilijkheden die kunnen voortvloeien 
uit deze voortschrijdènde vervreemding, alleen een uitweg als 
er "echte medemenselijkheid" wordt geschapen. Dit is een ethi
sche term om de Amerikaanse bedrijfssociologische opvattingen 
over de "menselijke relaties" (human relations) in het bedrijf 
weer te geven. Ofschoon hij onmiddellijk bezweert, dat het be
drijf natuurlijk in de eerste plaats een economische prestatie 
moet leveren, bezweert hij de grote ondernemers toch meer oog 
voor deze kant van de zaak te hebben. Vooral de studenten
bewegingen blijken hem tot deze opvatting gebracht te hebben. 
Deze zijn als het ware seismografen, die naderende veranderin
gen aankondigen. De ondernemers behoeven, naar zijn mening, 
niet zo zeer beducht te zijn voor het grote deel van de mensheid 
dat honger heeft, als "voor de opstand van binnen uit 
tegen maatschappelijke instituties, die alleen maar econo
misch-technologische waarden kennen"; hij signaleert een "af
keer van de jongere generatie zich voor een baan in de in
dustrie te laten voorbereiden". Prof. C. A. van Peursen - de 
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in hetzelfde kader bij de ondernemers op aan zich voor te be
reiden op heroriëntaties en te zoeken naar alternatieve oplos
singen van de problemen die door de huidige tijd worden ge
steld. 
De onrust over de ontwikkeling in de kringen, die de techni
sche en wetenschappelijke kaders moeten leveren voor de grote 
monopolistische bedrijven, blijkt hand-over-hand toe te nemen. 
Het schrikbeeld dringt zich op, dat ze geen getrouwe dienaren 
van het kapitaalsbelang zullen willen zijn. Was het bij de sta
kingen van mei-juni 1968 in Frankrijk reeds niet zo ver ge
komen, dat ingenieurs en administratieve kaders tezamen met 
de produktie-arbeiders staakten en tezamen het bedrijf bezet
ten en leidden? Deze ontwikkeling heeft ook onder de onder
nemers in ons land ontzetting gewekt en deze kan door de be
weging onder de Nederlandse studenten alleen maar groter zijn 
geworden. 
In de monopolistische kringen zoekt men daarom naarstig naar 
nieuwe methoden om remmen op te leggen aan deze gang van 
zaken en naar middelen om de wetenschappelijke en technische 
kaders nauw te integreren in de discipline van het kapitalisti
sche grootbedrijf. Filosofisch denkwerk moet daarbij klaarblij
kelijk behulpzaam zijn. 
Veel succes zal het niet opleveren! 
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Boekbespreking: 

Bij het lezen van Het Kapitaal 

Na het verschijnen van een nieuwe Nederlandse vertaling van 
het eerste deel van Het Kapitaal is de belangstelling voor het 
economische hoofdwerk van Marx toegenomen. Betekende de 
hoge prijs van deze uitgave nog een rem, de voorgenomen uit
gave in een goedkopere paperback-editie zal de aandacht onge
twijfeld vergroten. 
Degene die Marx' boek gaat lezen, stuit aanvankelijk op vele 
moeilijkheden. Enige voorkennis neemt een reeks problemen 
weg. De uitgeverij Pegasus heeft de laatste tijd een aantal werk
jes herdrukt en uitgegeven, die als inleiding op het lezen van 
Het Kapitaal kunnen dienen. In de eerste plaats natuurlijk 
Marx' lezing Loon, prijs en winst, waarin de belangrijkste con
clusies uit het eerste deel van Het Kapitaal zijn samengevat. 
Ook Marx' Loonarbeid en kapitaal, ofschoon uit een vroegere 
periode, is goed te benutten om Marx' benadering van de eco
nomische vraagstukken te begrijpen. 
Engels heeft na het verschijnen van Het Kapitaal veel moeite 
gedaan om de hoofdgedachten uit dit wetenschappelijke werk 
in populaire vorm uiteen te zetten. Hij deed dit o.a. in boek
besprekingen, die hij voor verschillende bladen schreef. Twee 
artikelen in het Duitse Demokratische W ochenblatt zijn in dit 
opzicht van bijzonder belang. Zij zijn nu herdrukt onder de 
titel Engels over Het Kapitaal. Engels wijst er hierbij op, dat 
de verhouding tussen kapitaal en arbeid, "de spil om welke ge
heel ons huidig maatschappelijk stelsel draait", door Marx we
tenschappelijk werd ontleed. 
Daarnaast is een artikel van de Franse marxist Louis Althusser 
in vertaling gepubliceerd, dat enkele raadgevingen en verdui
delijkingen geeft voor de lezer van Marx' bock. Ook geeft hij 
een aanwijzing betreffende de volgorde, waarin de hoofdstuk
ken het beste gelezen kunnen worden. 
Althusser maakt een aantal opmerkingen, die zeker nuttig kun
nen zijn. Het is jammer, dat de prijs van dit kleine boekje zo 
hoog moest zijn. 
Verder heeft Pegasus in een serie fotografische herdrukken twee 
artikelen van Lenin en de eerste drie hoofdstukken van zijn 
polemiek De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky 
uitgegeven. Dat het hier om een deel van het boek gaat, wordt 
op de omslag echter niet meegedeeld. 

':-) Kar! Marx - Loonarbeid en kapitaal. Prijs f 3,-. 
Kar! Marx - Loon, prijs en winst. Prijs f 3,-. 

JAAP WOLFF 

Engels over Het Kapitaal. Twee artikelen van Fricdrich Engels bij het 
verschijnen van Het Kapitaal. Prijs I 0,80. 
Louis Althusser - Enkele summiere maar nuttige vingerwijzingen bij het 
lezen van Marx' Het Kapitaal. Prijs I 2,25. 
W. I. Lenin - Ons program; Marxisme en revisionisme. Prijs 1 0,65. 
Lenin over De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky. Prijs f 2,-. 



Partijdocument: 

Mededeling van het Dagelijks 
Bestuur van de CPN 

Het Dagelijks Bestuur van de CPN heeft op zijn jongste zit
ting ruime aandacht besteed aan de plannen voor een z.g. m
ternationale conferentie op 5 juni a.s. te Moskou. 
Zoals bekend is het initiatief tot deze conferentie uitgegaan 
van een aantal partijen, die ook in 1967 in Karlovy-Vary bij
een waren en die toen een dergelijke nieuwe bijeenkomst in het 
vooruitzicht stelden. 
Het Dagelijks Bestuur van de CPN heeft reden om te ver
wachten, dat er - nu het tijdstip van deze geplande confe
rentie nadert - zowel van de zijde van de openlijke reactie 
als van de revisionistische kant aanvallen op de CPN zullen 
worden gedaan en dat pogingen ondernomen zullen worden om 
onze partij verdacht te maken. 
Dit juist op het moment dat de partij zich inspant om de re
solutie van het partijbestuur inzake de nieuwe toestand in Ne
derland in praktijk te brengen, de strijd voor lotsverbetering 
nieuwe impulsen te geven en de eenheid van alle linkse krach
ten te bewerkstelligen. 
De eerste resultaten van deze politiek kunnen zelfs in een on
langs gehouden NIPO-onderzoek, gehouden in opdracht van 
de PvdA, niet geheel worden verdoezeld. Vastgesteld werd dat 
de CPN onder de kiezers aan vertrouwen won. 
Een aanwijzing van het recept dat bij de aanvallen op onze 
partij gevolgd zal worden komt van de zijde van de rechtse 
sociaal-democraten. 
Het Uitvoerend Bureau van de Socialistische Internationale, 
dat op 14 april in Amsterdam bijeen was, heeft zich namelijk 
uitvoerig bezig gehouden met het uitwerken van een strategie 
voor de bestrijding van communistische partijen. Volgens het 
schema van de rechtse socialistische internationale moeten de 
communistische partijen in de wereld ingedeeld worden in 
Moskou-gezinden of Peking-gezinden. 
Dit is typisch een redenering van Washington- of Bonn-gezin
den! 
Het deelnemen aan de juni-conferentie in Moskou zou een 
partij "pro-Moskou", en het niet-deelnemen zou een partij "pro
Peking" doen zijn. 
Het is zonneklaar, dat deze campagne ten doel heeft de massa 
in verwarring te brengen, binnen de internationale communis
tische beweging wantrouwen te zaaien, partijen tegen elkaar 
op te zetten en ook om in de verschillende partijen afzonder
lijk een tegenstelling te suggereren of te construeren tussen le
den en leiding van de partij, die geheel gericht zou zijn tegen 
de Leninistische organisatie-beginselen. Alles precies naar het 
voorbeeld van de socialistische partijen, waar leidingen inder- 239 
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daad vervreemd zijn van de leden, een diepe kloof gaapt tus
sen besluiten van de partij als zodanig en de praktijken van de 
leiding, en waar de dienstbaarheid aan het imperialisme door 
bijeenkomsten van een schijn-internationale bedekt worden. 
Pogingen om van de noodzakelijke strijd tegen rechts de aan
dacht af te leiden zullen echter niet gelukken. 
Het Dagelijks Bestuur van de CPN wijst er - in vcrband met 
de situatie in de communistische wereldbeweging - op, dat de 
CPN zich als autonome partij herhaaldelijk bereid verklaard 
heeft om contacten te onderhouden met zusterpartijen op 
grondslag van erkenning van de autonomie, waarbij de ene 
partij zich niet in de zaken van de andere partij mengt en waar
bij niet getracht wordt universele bindende voorschriften voor 
de activiteit van een partij op te dringen. 
De CPN is voorstander van contact met alle partijen, die het
zelfde standpunt innemen en die daar in de praktijk ook naar 
handelen. Jammer genoeg is dit echter op het ogenblik niet het 
geval met de meeste communistische partijen in socialistische 
landen in Oost-Europa en met de communistische partij van 
China. 
Het Dagelijks Bestuur besprak in zijn jongste zitting ook de 
uitwerking van het eerder door het partijbestuur genomen be
sluit tot een massale viering van het 50-jarig bestaan van de 
partij. Een manifestatie zal plaats hebben op zaterdag 4 okto
ber in Amsterdam. 
Alle afdelingen en districten van de partij worden opgeroepen 
nu reeds de voorbereidingen voor deze belangrijke gebeurte
nis te treffen. 

Amsterdam, 12 mei 1969. 
(De Waarheid, 12 mei 1969). 



SCHWEJK 
de Tsjechische Tijl Uilenspiegel 

staat voor lJ klaar! 

Alle avonturen van de brave soldaat Schwejk 
nu in één machtige omnibus: 

deel 1 - In het achterland 

deel 2 - Aan het front 

deel 3 - In krijgsgevangenschap 

Met de oorspronkelijke illustraties van Josef Lada 
872 bladzijden, gebonden, prijs f22,50 

Uitgeverij Pegasus, Leidsestraat 25 Amsterdam 



Zojuist verschenen I 

Theun de Vries 

DE 
GESPRENKELDE 
VOGEL 
VERHALEN
OMNIBUS 

Linnen band met stofomslag, 364 blz. f 14,90 

Gericht I Sint·Eiisabeth I Saskia I Fragment van heugenis I Paling 
I Das wohltemperierte Klavier I Muziek voor Potemkin I Gastvrij· 
heid I De sterkste vrouw ter wereld I Een kamer vol ogen I Keizers· 
bloed I Kapitein ter zee I Fascisme is mo I De kinderen I De hond 
sloeg aan I Rassenwaan I De ongenade I Cordon bleu I De zilveren 
telefoons 

De titel van Theun de Vries' hier bijeengebrachte vertellingen werd gesuggereerd 
door de kenschets, onlangs door een kritlkus aan de auteur gegeven: - 'een zeld· 
zame literaire vogel '. Deze uitermate boeiende verhalenomnibus begint en eindigt 
met een visioen: het eerste dat van de gekwelde middeleeuwer die schreeuwt om 
verlossing uit zijn alzijdige horigheid, het laatste dat van een man van vandaag, die 
leven en lot ziet vervloeien voor de onmenselijkheid van afgeleefde machthebbers, 
die de wereld willen regeren met hun 'zilveren telefoons'. Daartussen liggen In 
rijke veelvormigheid verhalen uit verleden en heden: men vindt er een over de St. 
Elisabethsvloed, over Spinoza's vervolgde leerling Adriaan Koerbagh, over het Pa· 
lingoproer; er zijn enkele Russische 'anekdoten', waarin de schrijver zijn afschuw 
jegens elke vorm van barbarij vastlegt; vervolgens een aantal novellen over kinder· 
en jongensleven, nu eens niet in een Fries dorp, maar denkbaar in elke kleine 
Nederlandse stad; verhalen die overgaan in herinneringen aan oorlog en verzet. De 
laatste vertellingen van de omnibus zijn geladen met hedendaagse tematiek: rasse· 
waan, vervreemding, de gruwel begaan aan het volk van Vietnam. 
Ontstaan In een tijdvak van ruim dertig jaar (1936-1968) voegen deze verhalen 
een aantal nieuwe 'sprenkelingen' toe aan het beeld van de prozaïst Theun de 
Vries, in wie het creatieve en het revolutionaire element zich op zo uitnemende 
wijze versmelten. 
Zo luidt de tekst van de omslag van dit geheel nieuwe verhalenboek van de grote 
schrijver. Het is werk dat voor een deel nooit eerder werd gepubliceerd en voor 
een deel verscheen in letterkundige en algemene tijdschriften. 
Elke trouwe lezer van Pegasus-boeken zal zich zonder enige twijfel dit boek willen 
aanschaffen. Uw boekverkoper heeft 't! 

PEGASUS LEIDSESTRAAT 25 AMSTERDAM 
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Arbeiders en intellectuelen 

In de resolutie, die het partijbestuur van de CPN op 9 april 
publiceerde en die een positiebepaling gaf van de Communis
tische Partij tegenover de veranderingen welke zich in de poli
tieke toestand binnen Nederland voltrekken, werd begrijpe
lijkerwijs ook geschreven over de studentenbeweging. 
De resolutie wees er op dat door de vorming van mammoet
bedrijven, of dat nu banken, fabrieken, verzekeringen of trans
portondernemingen zijn, en trouwens ook bij de overheid, de 
mensen met een wetenschappelijke of hogere beroepsopleiding 
net zozeer radertjes worden in het grote geheel als de hand
arbeiders dat altijd geweest zijn. 
Het stuk vervolgt dan - en het lijkt nuttig, om de desbetref
fende passage in haar geheel aan te halen -: 
"Het is mede deze ontwikkeling die ertoe geleid heeft dat stu
denten en jonge mannen en vrouwen met een wetenschappe
lijke of hogere beroepsopleiding tot rebellie komen tegen het 
bestaande systeem, tegen zijn vertegenwoordigers zowel als te
gen zijn uitwassen. 
Vele malen nemen zij zelfs het initiatief tot de actie en er blijkt 
een duidelijke wil om de banden met de arbeidersbeweging, 
waartoe zij in feite behoren, aan te halen. 
Wat D'66 (waarover in een eerder deel van de betrokken reso
lutie uitvoeriger gesproken werd - MB) hen te bieden heeft 
is alleen, dat zij van de regen in de drup komen. Het gehate 
machtssysteem van de concerns zou dan volledig naar de poli
tiek worden overgebracht. 
De arbeidersbeweging, en de communistische partij in het bij
zonder, heeft tot taak het verbond tussen jonge intellectuelen 
en arbeiders tot stand te brengen en alle hindernissen die daar
bij bestaan, uit de weg te ruimen. Zij ziet in hen een bron van 
nieuwe energie en geestdrift en zal voor hun belangen evenzeer 
moeten opkomen als voor die van de andere werkers. 
Zij moet ook bereid zijn haar volle overtuigingskracht in het 
geding te brengen om deze belangrijke groep onder de bevol
king vertrouwd te maken met haar beginselen en organisatie
opvattingen, opdat op die wijze vele belangrijke strijders voor 
de zaak van het socialisme onze gelederen komen versterken." 

De Communistische Partij is dus van mening dat niet in de 
eerste plaats subjectieve factoren en min of meer toevallige 
omstandigheden verantwoordelijk zijn voor de geweldige groei 
van de studentenbeweging, maar dat daaraan een bepaalde 
ontwikkeling in de maatschappij - de concentratiebeweging 
in de economische en ook in de politieke sfeer - ten grond
slag ligt. 
Dat wil echter niet zeggen dat men met deze constatering zou 
kunnen volstaan en dat die bij alle ontwikkelingen als een sim
pele formule te hanteren valt. 
Wij hebben gewezen op één factor, naar onze mening de be
slissende. In werkelijkheid zijn er echter meerdere, sommige in 
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nauw verband met die ene, s01mmge daarmee slechts in een 
verwijderde betrekking. 
Bovendien zou het onjuist zijn om, terwijl men de objectieve 
factoren opzoekt, niet tegelijk oog te hebben voor de subjec
tieve krachten die soms een belangrijke rol spelen - personen 
zowel als denkbeelden. Communisten hebben altijd grote na
druk gelegd op de ideeënstrijd, omdat zij de grote betekenis -
zij het in positieve dan wel in negatieve zin - inzien van het 
persoonlijke optreden in grote maatschappelijke ontwikkelin
gen en van de denkbeelden die daarbij onder de massa of in 
leidende groepen leven of gepropageerd worden. 

Intellectueel en massa 

De fundamentele verandering is, zoals gezegd, die in de positie 
van de door universiteiten en instellingen voor hoger beroeps
onderwijs afgeleverde intellectuelen. 
Nog slechts een generatie terug was studeren een bijzonderheid 
en de afgestudeerde nam, over het algemeen genomen, een spe
ciale plaats in binnen de samenleving. De advocaat, de inge
nieur, de arts en de lyceum-leraar vormden in de maatschappij 
in zekere zin een elite. Ze waren wel niet de machthebbers zelf, 
maar de kloof tussen hun betrekkelijk kleine groep en de over
grote meerderheid van het volk was diep. Zij woonden apart 
- in speciale buurten en langs hoofdwegen - en hadden een 
eigen levenspatroon. De scheiding werd van bovenaf zorgvul
dig in stand gehouden. 
De verandering van die positie is even snel gegaan als de 
schaalvergroting van de bedrijven en de overheidsdiensten. 
Het aantal academici bij Shell en Philips, ieder bezig met hun 
eigen detail, loopt in de vele duizenden. In kamertjes aan 
weerszijden van lange gangen in ministeries en andere over
heidsinstellingen zitten honderden juristen en andere afgestu
deerden, elk van hen doende met een minuscuul onderdeeltje in 
een gigantisch apparaat. In scholengemeenschappen van dui
zend of meer leerlingen werken grote aantallen leraren, waar
van sommigen elkaar hoogstens van naam en gezicht kew 
nen. 
Buiten de plaatsen van het werk vervagen de elite-kenmerken 
eveneens. In de tien tot vijftien verdiepingen der flatgebouwen 
zijn geen aparte "intellectuelen-buurtjes" meer, daar zijn de af
gestudeerden eveneens deel van de massa geworden. Ook hun 
voertuig en hun sportclub zetten hen niet meer apart van de 
anderen. 

Er is echter niet alleen de massaficatie van de intellectueel, er 
is ook de intellectualisering van de massa. 
Iedere functie in een steeds ontwikkelder en ingewikkelder sa
menleving vraagt een hogere schaal van scholing dan vroeger 
het geval was. De deelname aan het voortgezet onderwijs, in 
al zijn vormen, neemt toe en de handenarbeid, vooral de onge-
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razendsnelle ontwikkeling van de techniek bij een zich uitbrei
dende produktie het aantal produktie-arbeiders langzaam maar 
zeker terugloopt, wordt het peil van diezelfde arbeiders voort
durend hoger. De afstand tussen wetenschapsman en arbeider 
wordt niet alleen overbrugd doordat de wetenschapsman steeds 
meer in de positie van een loonarbeider komt te staan, maar 
tevens doordat de arbeider steeds meer intellectuele vorming 
nodig heeft om in het huidige produktie-apparaat zijn grootste 
nut af te kunnen werpen. 
Kortom - de intellectueel wordt deel van een massa, die op 
haar beurt in haar geheel gezien steeds dichter bij de intellec
tueel komt te staan. 
Maar bij dit hele proces blijven de bezitsverhoudingen onge
wijzigd, beheerst een kleine groep alle rijkdom en kennis en 
g~~dt het winstmotief als voornaamste norm in de maatschap
PIJ. 

De machthebbers 

Het is dit besef, dat bij de studenten is gaan doordringen. 
De meest vooruitstrevende onder hen zijn er zich van bewust, 
dat zij als intellectuelen een wezenlijk andere positie innemen, 
en ook in de toekomst zullen bekleden, dan in de vroegere 
maatschappij het geval was. 
Daarbij komt dan, dat de universiteit zelf reeds de afspiegeling 
vormt van deze nieuwe positie. 
Voor de grote kapitaalgroepen is de universiteit zowel een, met 
belastinggelden betaalde, uitloper van de eigen laboratoria en 
personeelsbureaus, als een leerschool voor de kaders van de aan 
hen onderhorige maatschappij. Zij wensen dat de universiteit 
mensen aflevert die op hun denktrant zijn afgericht, zij eisen 
via met hen vcrbonden hoogleraren en curatoren de eerste keus 
onder de afgestudeerden, zij willen het verrichte wetenschap
pelijke onderzoek gebruiken voor de eigen winst. En zij ver
langen bovendien dat het allemaal zo goedkoop mogelijk ge
beurt. 
Vandaar de doordringing van het universitaire apparaat met 
hûn mensen, vandaar de op elkaar volgende structuurontwer
pen die stuk voor stuk aan de monopoliebelangen beantwoor
den. 
De studenten gaan deze opzet doorzien, zoals gebleken is: eerst 
bij hun oppositie tegen het structuurrapport-Maris, daarna bij 
hun actie tegen het veel geraffineerder plan van Posthumus. 
Interessant is, dat bij het conflict in Tilburg deze monopolie
macht, namelijk de openlijke invloed van Shell, Philips en de 
grote katholieke ondernemers, de directe inzet vormde. 

Meer en anders 

Naast deze algemene veranderingen in de maatschappelijke 
positie van de intellectuelen zijn er nog een reeks andere fac- 5 



toren die een relatie hebben met de beweging onder de studen
ten. 
Daar is hun geweldige toename in getal. 
Het aantal ingeschrevenen aan de universiteiten en hogescho
len steeg van 30.000 in 1955 en 41.000 in 1960 tot 85.000 op 
dit ogenblik. 
De oude, besloten academies van voorheen, met hun unieke 
onder-onsjes-sfeer en hun curieuze, door de eeuwen heen over
geleverde rituelen, zijn in korte tijd geweldige instituten ge
worden waarin zowel de persoonlijke banden als de zin van 
oude gebruiken onder de voet zijn gelopen. 
Ook de samenstelling van de studentenwereld is veranderd. 
Nog steeds is slechts een gering deel daarvan afkomstig uit ge
zinnen van handarbeiders of van de laagst betaalde employés, 
maar toch komt liefst een derde deel van de studenten voor een 
studietoelage van het Rijk in aanmerking; dat wil zeggen, dat 
hun ouders zelf de studie niet of niet geheel kunnen bekostigen. 
Gezien het uiterst geringe bedrag dat in het schema voor de 
studietoelagen wordt aangehouden voor wat de ouders voor 
eigen behoeften nodig hebben, kan men veilig vaststellen dat 
minstens een derde deel van de studenten-ouders niet meer ver
dient dan 20.000 gulden per jaar. 
Uit een onderzoek dat door de sociologie-student Methorst is 
gedaan en dat gepubliceerd is in het blad Student, zou men de 
conclusie kunnen trekken dat het vooral de jonge mensen uit 
dit milieu zijn die in de Studenten Vakbeweging actief zijn. 
Methorst meent overigens te kunnen stellen dat van een derde 
deel der studenten de vader niet meer dan lager of hoogstens 
lager technisch onderwijs heeft genoten. Bij de SVB-leden zou 
dit cijfer nog belangrijk hoger liggen. 
Zeker is, dat de schimpscheuten over de "vaders-zoontjes", die 
nog wel eens gehoord worden over de studenten, en die een 
jaar geleden in Parijs nog gericht werden aan het adres van de 
opstandige universiteitsbevolking, steeds meer met de werke
lijkheid in strijd blijken te zijn. 

Onherbergzaam 

Deze massale studentenaanwas uit milieus die of een deel zijn 
van de arbeidersklasse, ofwel daar niet ver vanaf staan, be
landt op de dag van intekening in een volstrekt onherberg
zaam leerklimaat. 
Weliswaar zijn de laatste jaren de uitgaven voor hoger onder
wijs belangrijk toegenomen, maar ze zijn ver achtergebleven 
bij wat nodig was, èn in relatie tot de toename der studenten, 
èn in verband met de snelle vordering van de wetenschap. 
Meer studenten vragen meer docenten, meer wetenschappelijke 
staf, meer ruimten - waaronder laboratoria en ziekenhuis
bedden -, meer studietoelagen. 
Maar de ontwikkeling van de wetenschap zelf en van de vele 
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gaven vragen, zelfs indien het studentenaantal gelijk zou blij
ven. 
Ook al heeft een student geen enkele maatschappelijke belang
stelling, dan komt hij zodoende in botsing met een overheid die 
hem weliswaar een universitaire opleiding laat volgen, maar 
die hem daarin te kleine lesruimten, een te gering aantal do
centen en verouderde wetenschappelijke apparatuur aanbiedt. 

Daar komt dan de verouderde leermethodiek bij. Volwassen 
en actieve geesten kunnen er moeilijk in berusten dat hun op
leiding bestaat in het klakkeloos aanhoren van (voor het leven 
benoemde) hoogleraren, waaronder er zijn die iedere bekwaam
heid missen om onderwijs te geven, waaronder zich hobbyisten 
bevinden die er alleen op staan dat hun eigen steriel gemaakte 
specialisatie gekend wordt - en waarvan meer dan een enke
ling, vooral in de maatschappijwetenschappen, zijn onaantast
bare voordrachten houdt op grond van een benepen horretjes
uitzicht op onze wereld. 
Zulks is natuurlijk altijd al gebeurd. Maar de jonge generatie 
van dit ogenblik is nu eenmaal een andere dan die er altijd al 
was. 

Veranderde jeugd 

Natuurlijk is niet iedere jongere van nu wezenlijk verschillend 
van wat zijn vader in 1940 was. Wel is er echter een enorm 
verschil tussen de wijze waarop de jeugd een generatie geleden 
moest leven en zich presenteerde, en de huidige. 
De levensomstandigheden verschillen zeer. Toen massale werk
loosheid, nu na een langere leertijd al sedert jaren geen of vrij
wel geen werkloosheid. Toen een (ondanks alle wereldproble
men) sterk provincialistische sfeer - nu een bestaan met Viet
nam in de huiskamer en een vacantie in de Balkan met een 
tweedehands-Volkswagentje. 
Een wereld waarin een deel van de commercie op de jeugd is 
ingesteld en waarin hele reeksen oude gebruiken - sexuele bij
voorbeeld - overboord worden gegooid. 
Een wereld waarin grote, deels gezichtsloze machtskalossen 
gedachten en daden manipuleren. Niet ogenblikkelijk herken
bare krachten zetten stinkfabrieken neer, geven miljarden uit 
aan bewapening, trekken aan TV- en pers-touwtjes, schieten op 
negers, gooien napalmbommen en schuiven jou zelf in het vak
je dat je levensbestemming heet. 
De jonge mens van nu wordt vroeger volwassen, hij ziet ook 
vroeger de rotzooi die achter het mooie speelgoed verborgen 
gaat. 
Hij rebelleert op duizend en een manieren. 
Op de universiteiten, waar alle tegenstellingen op elkaar bot
sen, waar niet alleen letter- en formuleslaven maar ook jonge 
denkers naar toe trekken, waar de jongeren massaal bijeen zijn, 
gelijke problemen ontmoeten en gelijke belangen hebben, komt 
die rebellie het eerst tot uiting. 

I 

• 
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Ontwikkeling der beweging 

Zoals de oorzaken van de studentenbeweging veelvuldig en uit
eenlopend zijn, zo zijn het ook de vormen en de doelstellingen. 
Ook hier moet men niet naar dat ene hoedje zoeken waaronder 
alles te vangen zou zijn. 
De studentenactie in Nederland is feitelijk op gang gekomen 
toen een jaar of vijf geleden de Studenten Vakbeweging werd 
opgericht. De naam laat zien dat het de oorspronkelijke be
doeling was, te komen tot een soort studenten-syndicalisme, 
een beweging voor de belangenstrijd. De SVB was een nieuw 
type organisatie, totaal anders dan de tot dan toe bestaande 
gezelligheidsverenigingen en de (kleine) organisaties op poli
tieke of andere ideële grondslag. 
Haar eerste acties waren een duidelijke weerspiegeling van deze 
opzet en ze hebben de SVB haar massale aanhang verschaft. 
Men herinnert zich de goed opgezette campagnes voor huisves
ting der studenten, tegen verhoging van de mensa-prijzen en 
vooral voor verbetering van de Rijksstudietoelagen. Bij deze 
laatste actie, die een hoogtepunt vond in een reusachtige de
monstratie in Den Haag, bleek eerst recht welke geweldige 
energieën er onder de studenten aanwezig waren. 
Ieder van deze stukken strijd echter toonde de studenten met 
welke grote maatschappelijke krachten zij te maken hadden. Al 
hadden ze het niet gewild, ze werden gedwongen zich te reali
seren waar de tegenstand vandaan kwam - en te zoeken naar 
oplossingen waarbij de bestaande belemmeringen niet zouden 
bestaan. 
Zo ging een sterk antikapitalistische stroming ontstaan. 
Factoren van buitenaf speelden hierbij eveneens een rol. Aller
lei lieden met spitzei-geesten vragen zich, in de Telegraaf en in 
de Tweede Kamer, steeds maar weer af welke invloeden van 
buiten er mogelijk in de studentenbeweging gaande zijn. Wel, 
er zijn er zo een paar op te noemen. De strijd der Vietnamezen, 
die aangetoond heeft dat mensen met succes voor vrijheid kun
nen strijden tegen de machtigste tegenstanders, is de belang
rijkste geweest. Maar de Amerikaanse negerbeweging komt als 
goede tweede naar voren. Ieder stuk onderdrukking en ieder 
stuk strijd daartegen roept op zijn beurt strijdlust op. Zij die 
"invloeden van buiten" willen weren, moeten film en TV ver
bieden en onze grenzen dichtplakken met oud pakpapier (geen 
oude kranten s.v.p., want daar kan ook nog wel eens een be
richtje instaan). 
Bij dit alles komt dat de studenten overal in de wereld met 
grote belangstelling zien naar wat hun collega's elders doen. 
De discussie over de doelstellingen is allesbehalve nationaal be
perkt, geslaagde strijdvormen elders worden ook hier be
proefd. 
Dat is noch bijzonder, noch ook verwerpelijk. Het is nog altijd 
het kapitalisme geweest dat het eerste voorbeeld heeft gegeven 
van internationale modellen en internationale coördinatie, en 
de beste delen van de arbeidersbeweging hebben altijd begrepen 
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nalisme dienden te plaatsen. De wijze waarop Lenin de lessen 
van de Parijse Commune heeft verwerkt, blijft een schoolvoor
beeld van dit internationale denken. 
De universiteitsbezettingen in Tilburg en Amsterdam zijn dan 
ook geen mirakels. Ze waren voorafgegaan door soortgelijke 
acties in Noord- zowel als Latijns Amerika, in Frankrijk en 
zelfs in Spanje. 
De grondgedachte bij deze strijdvorm is: protest tegen het feit 
dat het overgrote deel van de universiteitsbevolking, volwas
sen mensen, geen enkele vorm van zeggenschap hebben over 
inhoud en beheer van hun instituut. De actie is fundamenteel 
democratisch. 

Eigen strijdvormen en solidariteit 

Daarmee is het nog niet zo, dat het gerechtvaardigde van de 
strijdvormen der studenten automatisch zou inhouden dat die 
strijdvormen een model vormen voor alle overige groepen, spe
ciaal de arbeidersklasse. 
Men ziet die neiging wel in studcntenkringen, de mening dat 
wat op de hogeschool gebeurt zo snel mogelijk dient te worden 
overgenomen door de bedrijfsarbciders. De opvatting is in haar 
eenvoud onjuist en kan zelfs een negatieve uitwerking hebben 
doordat ze leidt tot pessimisme, tot minachting voor arbeiders 
die niet het studentenvoorbeeld volgen, of zelfs tot misplaatste 
leidersaansprakcn. 
Terwijl de universiteiten instituten zijn van een door het kapi
talisme bcheerste staat, z;jn namelijk de bedrijven de organen 
waarop de kapitalistiëchc machtspositie direct berust. De actie 
op een bedrijf tast onmiddellijk de winst aan, stakingen en be
drijfsbezettingen zijn directe aanslagen op de heerserspositie 
van het kapitaal. Ze bedreigen, anders dan universiteitsacties, 
het bezit. Dat vcrschil mag men nooit uit het oog verliezen. 
Bovendien is de positie van studenten wezenlijk anders dan die 
van bedrijfsarbeiders. 
Er is geen reden om het leven van een beursstudent te verheer
lijken. Hij leidt een pover bestaantje, zit op een duur en vaak 
ellendig kamertje en is bezig met een jarenlange, soms uitzicht
loos lijkende, studie. Grote aantallen studenten leven in alle 
opzichten op de grens van het bestaansminimum. 
Maar het verschil met de arbeiders is, dat die laatsten iedere 
dag hun arbeidskracht verkopen, omdat zij de volgende dag 
(met hun gezin) moeten eten. 
De beslissing van arbeiders om in actie te gaan, is de beslissing, 
om op dat ogenblik niet hun arbeidskracht te verkopen. Zo 
ligt de beslissing bij studenten niet. De bezetters in Tilburg en 
Amsterdam verloren geen loon en konden niet ontslagen wor
den. En dat zijn nu juist de factoren die maken, dat iedere 
automatische gelijkstelling van strijd op universiteiten en strijd 
op bedrijven mank gaat. 
Dat wil niet zeggen dat arbeiders en studenten niet op gelijk
soortige wijze strijd k u n n en voeren. De mei-beweging van 
1968 in Frankrijk, waarbij universiteitsbezettingen door be- 9 



drijfsbezettingen werden gevolgd, is het schoolvoorbeeld van 
het tegendeel. Doch daar was dan ook sprake van een omvang 
en een intensiteit van de strijd, zoals men maar zelden heeft 
waargenomen. 
Zulke stukken strijd zullen zich in de toekomst vaker en op 
meer plaatsen voordoen, maar men kan ze niet opcommande
ren. 
Waar het om gaat is, dat de arbeidersklasse de studentenstrijd 
moet beschouwen als een deel van haar eigen actie en dat zij 
daarmee solidair is. Het hiervoor geschrevene moge voldoende 
zijn, om dat duidelijk te maken. 
Natuurlijk moeten delen van de arbeidersklasse, die door De 
Telegraaf of Achter het Nieuws misleid worden en die door de 
reactie gevoede bekrompen en ouderwetse opvattingen over 
studenten en hun beweging hebben, daarvan overtuigd wor
den. Maar bewuste arbeiders mogen geen ogenblik aarzelen 
met steun aan wat in vele opzichten ook hun strijd is. 

Die steun is ook nodig in het directe belang van die arbeiders 
zelf. 
Men hoeft de regering en de hele verzamelde reactie maar te 
horen, om te weten hoe zij door de studentenacties in verwar
ring geraken. 
De aanvallers zijn nu eenmaal jonge mensen, die voorbestemd 
zijn om belangrijke functies in de kapitalistische maatschappij 
van morgen in te nemen. Dat verklaart mede de ruzies die bij 
iedere studentenrebellie onder de machthebbers uitbreken. Men 
wil die rebellie bestrijden, maar men wil de massa der rebellen 
niet geheel van zich vervreemden. 
Het is zonneklaar, dat de arbeiders die voor hun belangen 
strijden, van een aldus geschapen verwarring bij de bourgeoisie 
gebruik kunnen en moeten maken. Verzwakte tegenstanders 
zijn nu eenmaal gemakkelijker te overwinnen of tot concessie 
te dwingen. Zowel de solidariteit als het directe eigenbelang 
vragen daarom dat de arbeidersklasse zich achter de groeiende 
studentenbeweging schaart. 

De houding der CPN 

Al deze overwegingen - en nog andere, die we hier niet alle
maal hebben kunnen behandelen omdat dat te ver zou voeren, 
bepalen het standpunt van de Communistische Partij, zoals dat 
in het begin van dit artikel is aangehaald en zoals dat in daad
werkelijke steun aan de studentenacties tot uitdrukking is ge
bracht. 
In het bijzonder de bezetters van het Maagdenhuis in Amster
dam hebben die steun tot in den lijve kunnen ervaren. 
De communisten (en de ANJV-ers niet te vergeten) lieten het 
niet bij woorden. Ze waren er van het begin af op uit om de 
band tussen studenten en werkers op zeer praktische wijze tot 
stand te brengen. 
Het succes van dit streven is een van de redenen geweest voor 
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De Communistische Partij heeft zich er daarbij wel voor ge
hoed, te trachten aan de studenten hun manier van strijden voor 
te schrijven. Als dan ook naderhand een van de mensen uit de 
studentenactie de CPJ',,J in een interview met het Algemeen 
Handelsblad vcrwijt dat ze niet tevoren heeft opgeroepen tot 
b~ze~ting van het Maagdenhuis, dan is dat kinderachtig en on
zmmg. 
De CPN geeft ook bij de actie op een of ander bedrijf geen 
aanwijzingen over de manier, waarop die zich precies zou die
nen af te spelen. Dat zijn nu juist de zaken die bepaald moeten 
worden door hen die de actie voeren. Want tenslotte moet ook 
de democratische verantwoording voor de vorm van de actie 
uiteindelijk gcschicden door de studenten tegenover de studen
ten. De CPN kon opwekken tot actie, wat ze gedaan heeft, ze 
kon de actie steunen en beschermen, wat ze ook gedaan heeft. 
Ze kon de actie niet ontketenen en niet haar vormen bepalen, 
evenmin als ze haar kon hebben afgebroken als ze dat zou heb
ben gewild. 
Dat alles was de zaak van de studenten zelf. 
Het is niet zo belangrijk dat een enkeling tegenover een krant, 
die van het begin af de actie veroordeeld heeft, met zulke flau
we opmerkingen komt. Het laat alleen zien dat het feit van de 
actie niet alle anticommunisme in één klap opheft, en dat som
migen naar uitvluchten blijven zoeken als ze de moed zouden 
moeten opbrengen, nu ook eens precies te zeggen hoe de zaken 
staan. 

Brutaal 

Heel iets anders is de manier, waarop een Lammers, sedert kort 
partijbestuurder van de PvdA, plotseling uit de hoek komt. 
Lamroers is in de PvdA-leiding gekozen als Nieuw Linkser en 
men herinnert zich hoc hij Van der Louw tot dansen bracht. 
De Nieuw Linksers in het PB van de PvdA zijn toen het op 
spreken aankwam tijdens de politie-acties rondom en in het 
Maagdenhuis, muisstil geweest, ook Lammers. Later hebben ze, 
mèt Den Uyl, de bezetting veroordeeld en zich neergelegd bij 
Vondelings karakteristiek dat daarbij "gore BVD-methodes" 
werden toegepast. 
In een interview met De Tijd (31 mei 1969) nu doet Lamroers 
opeens een heftige aanval op de CPN. We citeren: 
Vraag: "Wat zegt U van de reactie van politiek Nederland, 
van de Tweede Kamer over het Maagdenhuis?" 
Lammers: "Slecht, beneden alle peil. Ik heb het gevoel dat ze 
schotsjc springen, langs de zaak heen gaan. Niet alleen in deze 
zaak. Het standpunt van de CPN vind ik het meest brutaal. 
Om zich achter de democratisering te stellen. Hoe kunnen ze 
dat, gezien hun achtergrond, waar maken? Als in hun partij 
bijvoorbeeld een Nieuw Links zou ontstaan, dan zou je ze moe
ten horen!" 
Er gaat een wereld open in deze woorden, maar geen Nieuwe 
Wereld. 
De meerderheid van de Tweede Kamer, waar het hier over 11 



gaat, heeft zich achter Veringa, Beernink en Samkalden gesteld. 
Dat wil zeggen dat ze onder meer het grove politie-optreden, 
het traangas, de waterkanonnen, de vingerafdrukken en de ge
rechtelijke vervolging heeft goedgekeurd. 
Voor Lammers is dat "schots je springen". Bij naam en toe
naam veroordelen doet hij slechts de CPN, de enige partij die 
de studenten openlijk èn praktisch gesteund heeft, en die in het 
parlement n i et de houding van een politierechter heeft aan
genomen. 
Die CPN is "het meest brutaal". Brutaler dus dan Vondeling 
("gore BVD-methodes"), dan Den Uyl die op aanmaning van 
de VVD en de CHU openlijk zijn partijgenoten afviel, dan 
Beernink van de politie, dan Samkalden van het traangas, dan 
de hele huilende reactionaire sprekersrij die politie en justitie 
te hulp riep. 
Hoe kon de CPN zich achter de democratisering stellen, ge
zien haar achtergrond? Die achtergrond is o.a. strijd tegen 
Mussert, Februaristaking, strijd tegen koloniale oorlog. 
Een democratisch visitekaartje dat er zijn mag. 
Er zijn er in Nederland die minder te bieden hebben. 
Maar Lammers heeft iets anders op het oog. 
"Als in hun partij bijvoorbeeld een Nieuw Links zou ontstaan, 
dan zou je ze moeten horen". 
Dat zou je zeker, maar slechts korte tijd. Want het zou in een 
mum van tijd uit de partij verdwenen zijn. Mensen die één lijn 
trekken met Piet de Jong tegen de bezetters van het Maagden
huis, die Samkalden verheerlijken (zoals Lammers in hetzelfde 
interview doet) worden bij ons niet welkom geheten. 

Open discussie 

Zo is het natuurlijk niet met al die anderen, die in eerlijke 
strijdwil bij onze partij komen en die wel degelijk èn nieuwe, 
èn linkse denkbeelden meebrengen, speciaal over de democra
tie. 
Van hen vragen we een open oog voor de betekenis van de ge
weldige ervaringen van de democratische en arbeidersstrijd, die 
in de CPN belichaamd zijn. Maar terzelfdertijd verwelkomen 
wij hun bijdrage aan de grote discussie over verdediging en ver
sterking van de democratie die gaande is. 
Om een voorbeeld te noemen: 
Uit de strijdvormen in Amsterdam en Tilburg blijkt opnieuw 
dat er uiteindelijk geen tegenstelling hoeft te zijn tussen de 
"vertegenwoordigende democratie", die opdrachten aan geko
zen bestuurders delegeert, en "directe democratie", zoals die 
tijdens de massale studentenvergaderingen werd en wordt be
oefend. Beide blijken aanvullend op elkaar te kunnen werken. 
Dat was overal ter wereld in ontelbare acties op bedrijven in 
de praktijk reeds bewezen, maar de nieuwe ervaringen op dit 
punt moeten besproken en verwerkt worden. De jonge mensen 
die deze nieuwe ervaringen hebben, en daardoor nieuwe inspi-
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binnen de communistische partij om haar ideeënrijkdom te 
vergroten. 

Reeds nu worden in onze partij overal de ervanngen van de 
acties der laatste tijd (niet alleen die van de studenten; ook 
die van de jongste Februari-herdenking, van de eensgezinde 1-
mei-viering in Amsterdam, van de beweging tegen de sluiting 
der Blikfabrieken in Krommenie) besproken - en dat, geluk
kig, lang niet altijd zonder dat de meningen botsen. 
Er is nieuwe beweging. De CPN stimuleert die, maar in die 
beweging vernieuwt ze ook zich zelf. 
Zo moet het ook. Want zo alleen kan er leven zijn. 

M. BAKKER 

I 

I 
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Kroniek van gebeurtenissen 

Eén woord van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren 
schreit. De Amsterdamse rector-magnificus prof. mr. A. D. 
Belinfante zal zich bitter zijn uitspraak herinneren dat het me
debeslissingsrecht voor alle universitaire geledingen op alle 
niveaus een loze kreet is, een kreet die hij slaakte op een stu
dentenvergadering juist toen de Tilburgse studenten hun strijd 
voor erkenning van ditzelfde principe met een glansrijke over
winning zagen bekroond. En de volgende keer dat Belinfante 
"zijn" studenten toesprak was het vanuit de commandowagen 
der mobiele politie-eenheid: de knuppelbrigade. Tilburg was 
een mijlpaal, "vonk in het kruitvat" beefde Het Vrije Volk. 
Het vuur brandde al onder Belinfantes eigen vermolmde stoel 
- hij kon het met geen quasi objectiverende uitspraak doven, 
evenmin als president-curator Samkalden dat later nog kon 
met drie waterkanonnen. 

Eén woord van onbedachtzaamheid - maar dat was het niet. 
Prof. Belinfantes "loze kreet" was een weloverwogen antide
mocratische stellingname, in geen enkel opzicht afwijkend van 
de halsstarrige houding die de Tilburgse autoriteiten hadden 
ingenomen ("Wij achten het niet wenselijk de studenten een 
stem te geven in benoemingen"; "wij vrezen dictatuur van de 
meerderheid") tot zij door de bezetting van de hogeschool op 
de knieën gedwongen werden. 
De heren die aan de Amsterdamse universiteit de dienst uit
maken denken er net zo over en hun gemanipuleer met in
spraak- en structuurcommissies moest slechts camoufleren dat 
medebeslissingsrecht er niet zou komen dan over hun lijk. Dit 
werd voor wie hen tot dan toe op hun aristocratische gezichten 
had vertrouwd pas goed duidelijk, toen in het Maagdenhuis de 
bureauladen opengingen. Achter slot en grendel vonden de stu
denten een brief van Belinfante aan het college van rectoren, 
inmiddels al even berucht als zijn "loze kreet", waaruit deze 
teksten: 
"Ik vind het gevaarlijk ,democratie' als uitgangspunt te nemen, 
zeker als men die definieert dat de ,bevoegdheid en verant
woordelijkheid niet wordt opgevat als van bovenaf ingeplant 
maar als in de gemeenschap gegrond en van haar uit toege
kend." 
Belinfante acht alle bevoegdheid dus van bovenaf ingeplant, 
derhalve 
"voldoet de huidige organisatie aan de eis van democratie". 
Zoals het is zo moet het blijven door middel van deze truc: 
"Door aan belanghebbende een niet de doorslag gevende vorm 
van inspraak te geven. Dat kan zijn in de vorm cuan meestem
men in minderheidspositie of van adviseren." 
En: 
"Voor docenten geldt hetzelfde als voor de studenten en tech
nisch-administratieve staf. In bestuurszaken kunnen geen van 
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Belinfante viel door de mand en uit het Maagdenhuis - van 
de studenten kon hij het krijgen, zoals hij het hebben wou. 

Duidelijk: de heersende machten wilden en willen ten koste 
van alles de democratisering voorkomen van de structuur van 
de universiteit, hoe vermolmd die ook is, hoe onmachtig de toe
nemende stroom studenten op te vangen, hoe onvoldoende erop 
gericht de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling dienstbaar 
te maken aan het belang en de toekomst van de bevolking, hoe 
dienstbaar vooral aan de grote concerns. Of juist daarom, om 
de machtsposities van de vcrtegenwoordigers van mammoet
ondernemingen binnen de curatoria in stand te houden mag 
geen medebeslissingsrecht tot stand komen aan de "Voedende 
Moeder", die haar groeiend tal van kinderen verslindt, de Alma 
Mater: platzak, misbruikt - geen ideale bewoonster van een 
Maagdenhuis. Dat kreeg dan ook bijna vijf dagen lang logés, 
voor ordevcrstoorders uitgekreten, die orde op zaken willen 
stellen. 

In het slop 

Mei 1969 raakten de universitaire autonteJten in het slop en 
raakte de studentenbeweging in een stroomversnelling. 
Dat is een eerste voor de hand liggende conclusie als men het 
verloop volgt van de evenementen vorige maand. 
Een aantal onderdelen van deze film van de gebeurtenissen 
zijn langer in de ontwikkelaar gehouden en verder belicht om 
een goed beeld te krijgen. 
Deze kroniek draait de rest af, soms in een versneld tempo, 
teneinde enige globale indrukken achter te laten. 

Vorig jaar was de rol van de Franse studenten in de grote 
volbbcweging tegen De Gatdie een belangrijke bron van in
spiratie voor de studentenoppositie in ons land; een studenten
oppositie die voor het eerst op grote schaal gestalte had gekre
gen in botsingen met de regeringspolitiek over de directe soci
::tlc belangen van de studenten (studietoelagen, kamernood, on
derwi jsin vestcringen). 
Deze syndicale beweging van de studenten was op zichzelf na
tuurlijk 66k "politiek", zoals naar voren kwam toen grote 
groepen door de SVB geactiveerde studenten deelnamen aan so
lidariteitsacties, in de eerste plaats uit verontwaardiging over 
de Amerikaanse misdaden in Vietnam, vorig jaar ook naar aan
leiding van de onderdrukking in Mexico: uiting van een toege
nomen politiek bewustzijn. Tijdens de "Mexicaanse" studenten
demonstraties in Amsterdam - waar door de politie flink op 
los gcslagen werd - werd een roep om "eenheid met de arbei
ders" hoorbaar; het was vlak na de Franse mei-juni-beweging. 
Voor de meeste studenten die toen in actie waren, bleef dit op 
dat ogenblik niet veel meer dan een leuze, een geleende ge-
dachte, die bovendien was vcrbonden met het venijn van een 15 



Cohn-Bendit tegen de organisaties van de arbeidersklasse, en 
met de door de reactie bewust gestimuleerde waanvoorstellin
gen van de provo's over "verburgerlijking" van de arbeiders. 
Een studentendemonstratie eindigde in het Amsterdamse Von
delpark met de oproep van een SVB-woordvoerder tot de aan
wezigen om als de predikheren der twintigste eeuw naar de 
koffiehuizen te trekken teneinde de bevolking "te overtui
gen" ... 
Niet in de koffiehuizen, maar in de gezamenlijke strijd moest 
inhoud worden gegeven aan de gedachte van eenheid tussen 
arbeiders en studenten (de werkende bevolking van Amsterdam 
heeft er zich de afgelopen maand niet onbetuigd aan gelaten!); 
dit is onontbeerlijk en onvermijdelijk, want voortkomend uit 
de maatschappelijke ontwikkeling zelf. Voortkomend uit de 
ontwikkeling van de mammoetconcerns die alles aan zich on
dergeschikt willen zien, inclusief de universiteiten die ze voor 
research nodig hebben; voortkomend uit de ontwikkeling van 
techniek en wetenschap die ook de samenstelling van de stu
dentenbevolking veranderd heeft - voortkomend uit een ont
wikkeling die aan de studentenbeweging zelf het aanzijn heeft 
gegeven en haar heeft geplaatst naast de arbeidersbeweging, te
genover dezelfde vijanden. 
Dat moet het eerste onuitwisbare beeld zijn; vroeger werd het 
studentenleven voor het oog van de mensen beheerst door cor
pora die stut en steun van de bestaande orde waren, een laf 
soort elite dat zich in de speeltuinen van de reactie voorbereid
de op een notabelenrol - maar nu zijn groepen naar voren ge
komen in een begin van rebellie tegen het machtssysteem van 
de concerns, dat hen niets te bieden heeft dan intellectuele af
hankelijkheid en loonslavernij. 
Die in haar vormen met grote vindingrijkheid en jonge geest
drift geladen beweging is door de voorhoede van de arbeiders
klasse begroet als een nieuwe bron van energie, die het waard 
is op alle mogelijke manieren metterdaad te steunen. 
Het beeld ervan is daarentegen door de reactie waargenomen 
met grote schrikogen, zeker toen ook aan de confessionele uni
versiteiten_ en hogescholen de politieke beweging turbulente 
vormen gmg aannemen. 
Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam kon minister Veringa 
zich niet vertonen zonder te worden belaagd door grote aan
tallen studenten die hem rekenschap en verantwoording van 
zijn beleid vroegen. Studenten van de katholieke hogeschool in 
Tilburg demonstreerden tegen de hogere NAVO-bewapening 
en de BTW; hun Eindhovense collega's raakten letterlijk slaags 
met Philips, die zijn "bewakingsdienst" op hen afstuurde toen 
zij met een krans van prikkeldraad bij het borstbeeld van An
ton Philips protesteerden tegen de collaboratie van het concern 
met de Griekse kolonels; aan de katholieke universiteit van Nij
megen werd minister Seda van het Indonesische generaalsbe
wind verjaagd van het officiële lustrumcongres, dat besloot 
met een fel protest tegen de Nederlandse hulp aan de Suharto
kliek. Vele malen sloegen zo de vlammen in een pan vol elkaar 
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De katholieke technische hogeschool van Eindhoven bijvoor
beeld leidt op voor (en is bestuurlijk vrijwel in handen van) 
het Philipsconcern; de katholieke economische hogeschool le
verde traditioneel behalve Philips-kader ook dat voor de KVP 
af; de bindingen tussen de VU en de AR-top zijn overbekend; 
Nijmegen tenslotte is het bolwerk van Duynstee en zijn soort
genoten (prof. Duynstee, kolomschrijver in De Telegraaf, druk
te Seda demonstratief de hand, onder een gejoel van de studen
ten; hij is bovendien de felste tegenstander van universitaire 
structuurhervormingen in Nijmegen). 
Anderzijds zijn deze confessionele onderwijsinstellingen, en met 
name Nijmegen, centra van de beweging in de kerken, een be
weging die in een groot aantal gevallen bijdroeg tot het slaken 
van de banden met de rechtse KVP-politiek, en die ook extra 
mogelijkheden en dimensies aan de studentenoppositie gaf. 

De Quay verontrust 

De vertegenwoordigers van de concerns en de universitaire 
autoriteiten en KVP-minister Veringa bezonnen zich geschrok
ken op pogingen om de beweging terug te schroeven. 
Onthullend is een brief die prof. dr. ]. de Quay, KVP-politicus 
en grossier in commissariaten, schreef aan een groot aantal on
dernemers. Hij vroeg daarin geld voor een stichting die "de 
begeleiding van de katholieke studenten in Nederland" ter 
hand zou moeten nemen. Hij dacht in totaal een miljoen gul
den nodig te hebben ter beteugeling van "de onrust die de laat
ste jaren in de studentenwereld tot uiting is gekomen". 
Zijn brief bevatte nog de mening dat de "onrust" voorname
lijk het werk was van "de groep studenten die publiciteit ver
krijgt", wat een aardige grap is, want De Quay is als presi
dent-commissaris van Nederlands grootste persconcern, de 
VNU, niet geheel verstoken van invloed op die "publici
teit" ... 
Ook Sydney van den Bergh, VVD-politicus en Unilever-com
missaris, weerde zich, naar verluidt o.m. door financiële bij
dragen aan anti-SVB-campagnes van corpsleden. 
Intussen gingen van het ministerie en de universitaire toppen 
pogingen uit om de "activisten" onder de studenten te isoleren 
en acties te verdrinken in een poel van vrijblijvend "overleg" 
en "voortdurende bereidheid tot het gesprek", mits dit gesprek 
geen resultaten zou opleveren ... 
In Amsterdam bleken de isoleringspogingen heel duidelijk bij 
een (mislukte, onbegrepen) poging tot bezetting van het Maag
denhuis van het toenmalig ASVA-bestuur. Met de politiek van 
inkapseling en isolering verbonden, waren pogingen de repre
sentativiteit van de grondraden (plaatselijke studentenparle
menten) te ontkrachten, door de bij voorbaat kansloze conser
vatieve groepen terug te trekken voor de studentenverkiezin
gen. 
Men wilde de zaak zoveel mogelijk klaren v66r het zou komen 
tot een confrontatie - en die hing in de lucht, juist boven het 17 



werkterrein van de studenten zelf, juist op het punt van de 
h~~structurering van universiteit en wetenschappelijk onder
WIJS. 

Structuur 

Van officiële zijde is men alweer jaren bezig deze structuren 
te stroomlijnen en aan te passen aan de behoeften van de con
cerns. 
"De linkse studenten raakten zich er van bewust dat het hun 
taak was de politieke strijd tegen de autoritaire maatschappij 
op de eerste plaats aan de hogeschool zelf te voeren zoals dt.~ 
arbeiders dit in hun fabrieken moeten doen," 
schreef de onderwijssecretaris van de Algemene Tilburgse Stu
denten Organisatie, Verspaget in De Waarheid, op de dag dat 
de confessionele ondernemersvoorzitter Van Boven die hoge
school op slot deed. 
Nieuw was dit uitgangspunt niet in zoverre, dat ook de felle 
acties voor beurzen en kamers zich "op het werkniveau" van 
de studenten afspeelden, in een directe belangenstrijd, zoals het 
afgelopen jaar nog tegen de pl::tnnen van Veringa's commissie
Andriessen, die het beurzensysteem geheel wil afschaffen. 
Maar de strijd om een democratischer universiteit legde de bijl 
aan de wortel. Zo was het studentenantwoord op het plan
Maris voor een militair-hiërarchisch universiteitsbestuur twee
ërlei: in de eerste plaats het rapport "Universiteit en Onderne
ming", dat een scherpe analyse gaf van het streven van de mo
nopolies hun greep op de universiteit te verstevigen, en in de 
tweede plaats: actie! (i.c. bezetting van de vergaderzaal van de 
Academische Raad) die het hele plan-Maris met een breed ge
baar van tafel veegde. 
Het rapport-Posthumus over de herstructurering van het we
tenschappelijk onderwijs riep een soortgelijke reactie op: de stu
denten maakten "Aantekeningen voor een Radenuniversiteit" 
en begonnen op de faculteiten, in de instituten en laboratoria, 
de kracht van hun daden achter de democratisering te stel
len. 
De weerklank was uitzonderlijk. Duizenden studenten gaven 
er in de praktijk blijk van dat zij de positie van slachtvarkens 
in een worstenfabriek, niet (langer) wensten te accepteren. 
We zagen een faculteitsactie van de neerlandici in Groningen, 
een actie tegen wachtlijsten van de medici in Nijmegen, psy
chologen in Groningen die de democratisering op hun sub-fa
culteit doordrukten, bezetting van de curatorenkamer in Til
burg, protesten tegen de studiebeperkingen van diergeneeskun
digen in Utrecht, van de andragogen in het hele land, protesten 
tegen het autoritaire optreden van kanselier Drechsel in Am
sterdam, acties tegen autoritair optreden van hoogleraren als 
Hooykaas in Utrecht, Den Hollander in Amsterdam, tegen 
rector Baron Van Wijnbergen in Nijmegen die de studenten 
voor hun democratiseringsactie voor fascisten had uitgekreten 
- in alle universiteiten was het raak, op alle niveaus werden 
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Het antwoord van de autoriteiten kwam neer op pogingen tot 
vertragen en inkapselen. In vrijwel alle universiteiten aan
schouwden commissies van overleg het licht, of beter: de sche
mering van bestuurskamers. Vertegenwoordigers van de plaat
selijke studentenorganisaties brachten veel geduld op bij het uit
leggen van hun democratische verlangens - hetgeen bijvoor
beeld in Nijmegen leidde tot "het Groene Boekje" met een 
praktisch structuurplan, in Amsterdam tot niets, en in Tilburg 
tot twee elkaar uitsluitende nota's van curatoren enerzijds en 
21 stafleden en studenten anderzijds. 
De universitaire overheden wilden praten. De studenten ook, 
op voorwaarde dat die gesprekken iets op konden leveren. De 
Nederlandse Studenten Raad congresseerde half april in Wa
geningen aan de hand van een Zwartboek, dat met bergen ma
teriaal de vertragingstactiek van de bestuurders aantoonde. 
"Handig gemanipuleer van de autoriteiten", noemde de NSR
voorzitter het verloop van zaken, en hij verklaarde: 
"Het spreekt vanzelf, dat de studenten niet verder aan de dis
cussies willen deelnemen, als niet vaststaat dat de uitslag van 
de discussies de autoriteiten bindt". 
Maar daar lag nou net de grens, zoals we gezien hebbe11. 
Belinfante: "Ik vind het gevaarlijk ,democratie' als uitgangs
punt te nemen ... enzovoort"; Tilburgse curatoren: "Wij ach
ten het nadelig hun een stem te geven ... enzovoort". 
Enzovoort! 

Tilburg 

Op 23 maart publiceerde het notabelencollege van Tilburgse 
curatoren (r.k. ondernemersvoorzitter Van Boven, ex-KVP
staatssecretaris Bartcls, ex-r.k. ondernemerssecretaris Loeven
die, Shell-directeur Van Schaik, K VP-burgemeester Becht) na 
pressie van studentenzijde (o.m. door de bezetting van Loeven
dies kantoor) zijn nota over herstructurering van de hoge
school. De nota willigde geen enkele essentiële eis in. 
25 maart: honderden studenten hielden in de aula van de hoge
school een protestvergadering. Men besloot tot het uitschrijven 
van een algemene hogeschoolvergadering. Ruim duizend stu
denten en stafleden wonen die bij op 27 maart. Men vroeg 
Loevendie of de autoriteiten zich bij democratische besluiten 
zullen neerleggen; hij zei: alleen als we het met die besluiten 
eens zijn. Met vrijwel algemene stemmen werd daarop besloten, 
de autoriteiten een ultimatum van drie weken te stellen. 
Op 22 april kwam opnieuw de algemene hogeschoolvergade
ring bijeen. De curatoren hadden zich in antwoord op het ulti
matum accoord verklaard met het woord medebeslissingsrecht, 
maar niet voor alle betrokkenen op alle niveaus. Hun antwoord 
werd verworpen. Op 27 maart heeft een meerderheid van de 
senaat zich bij het ondemocratische curatorenstandpunt aange
sloten. Op de avond van 28 april bezetten tientallen studenten 
in antwoord hierop de senaarszaal en de telefooncentrale. 
In het diepste geheim had de leiding van de hogeschool zich 19 
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op de in algemene vergaderingen door een overgrote meerder
heid gesteunde aankondiging van actie voorbereid: men zou 
pogen de studenten te verdelen door de voortgang van tenta
mens en examens te saboteren, opdat die studenten die zich op 
tentamens hadden voorbereid zich tegen de acties zouden gaan 
keren. Op 29 april proclameerde ondernemersvoorzitter Van 
Boven dus de sluiting van de hogeschool, iets wat in Nederland 
nog slechts door de Duitse bezetters gepresteerd was - Van 
Boven zaaide wind en oogstte storm. 
Een kleine vijftienhonderd Tilburgse studenten (in totaal staan 
er zo'n 2500 ingeschreven) besloten tot bezetting van het ge
hele hogeschoolgebouw. Het beheer van het gebouw werd door 
de ATSO georganiseerd, die een reeks van perfect draaiende 
diensten (schoonmaak, orde, slaapgdegenheid, ontspanning, 
voedsel) in het leven riep en ook de voortgang van het onder
wijs ter hand nam: oudejaars gingen college geven, evenals tal
rijke stafleden en een tweetal hoogleraren die zich solidair ver
klaarden, aangevuld met progressieve wetenschapsmensen uit 
het gehele land. 

Studentenmacht 

De manoeuvre om de democratische studentenactie te breken 
verkeerde in zijn tegendeel; binnen de leiding van de hoge
school kwamen conflicten over de te volgen koers tot uitbars
ting, terwijl de studenten zeer eensgezind optraden, zoals nog 
bleek uit de unanieme afwijzing van het curatorenvoorstel de 
hogeschool te heropenen op voorwaarde dat ook de bezettings
actie zou worden beëindigd. 
De democratische beweging in Tilburg leidde nog tot een an
dere polarisatie. 
Betuigingen van steun en solidariteit kwamen van een groot 
aantal 1 mei-meetings. 
De weigering van D'66 de studenten te steunen ontmaskerde 
de ingebeelde vernieuwers als discipelen van de oude orde van 
de ondernemerscuratoren, en de zalvende woorden van KVP
minister Veringa over democratisering verloren ieder restje 
kleefkracht, toen hij de studentenactie openlijk "ontoelaatbaar" 
noemde (waarop hij door zijn partijgenoot Van Boven prompt 
als bemiddelaar werd aangezocht). Deze polarisatie, zoals die 
ook tot uiting kwam in het Kamerdebat over Tilburg, zou 
veertien dagen later een nog veel scherper karakter krijgen. 
De hooghartige curatoren begonnen al te wankelen. Na bijna 
een week van machteloos en chaotisch gemanoeuvreer zagen 
ze zich gedwongen hun repressaillemaatregel, de sluiting van 
de hogeschool, onvoorwaardelijk in te trekken, misschien in de 
hoop dat ze "hun" studenten dan weer wat "handelbaarder" 
zouden aantreffen, of misschien met de snel in kracht en om
vang groeiende solidariteitsacties in de andere universiteitsste
den op de achtergrond. In een bijeenkomst van alle rectores 
magnifici met minister Veringa in Den Haag heeft men zich 
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koming van effectieve dcmocratiseringsacties elders geen gevaar 
liepen te mislukken, nu in de universiteitssteden in totaal dui
zenden studenten bijeenkwamen ter ondersteuning van Tilburg 
en hun eigen eisen in scnaatskamers en aula's lieten weerklin
ken. 
De formele heropening van de hogeschool was voor de studen
ten alleen een aansporing hun bezettingsactie voort te zetten 
tot de cis tot medebeslissingsrecht op alle niveaus werd inge
willigd. Op 7 mei gingen de autoriteiten voor het front van 
de studentenvergadering door de knieën. 
Voor de Nederlandse universiteiten was dat een weergaloze 
mijlpaal. De bezetting, verketterd door Veringa, had tot con
crete resultaten geleid. Niet alleen voor Tilburg waren deze van 
betekenis. Daar gaat de strijd nu verder om de afgedwongen 
toezeggingen in reële studentenmacht te vertalen en het in deze 
lentestorm geknakte onkruid voorgoed te wieden, - het cura
torium. Ook in de reeds gistende studentenbevolking van de 
andere universiteitssteden was iets in beweging gezet dat de 
autoriteiten al niet meer konden tegenhouden. In Eindhoven, 
Nijmegen, Leiden, Twente, aan de Vrije Universiteit, in Utrecht 
- overal vonden massale vcrgaderingen plaats, die in een aan
tal gevallen resulteerden in de bezetting van academische ge
bouwen als vrijplaats voor discussie en actie. Tilburg bracht 
de beweging op nationaal niveau. 

Enkele dagen na de Tilburgse overwinning vcrlegde zich de 
aandacht echter vooral naar Amsterdam. 
Daar dachten de universitaire autoriteiten - een club van on
dernemers als Elsevicrdirecteur Van den Brink, voormalige 
Haagse topambtenaren als Drechsel, een aan "Europese" or
ganisaties en het ministerie van justitie gedienstige bestuurs
jurist als Belinfantc, en de voormalige minister van justitie 
Amsterdams burgemeester Samkalden - dat zij de in de voor
afgaande jaren zo actieve voorhoede van de studenten aardig 
hadden kunnen dwingen, isoleren of in commissies verdrinken. 
Waren niet de vergaderingen over Tilburg in de Oudeman
huispoort naar verhouding schaars bezocht geweest, en was de 
ASV A niet tot het uiterste gegaan bij het uitzitten van vrij
blijvende vcrgaderingen van de werkgroep bestuursstructuur, 
die zij met onuitputtelijk geduld tot 6 mei was blijven bijwo
nen? Op die datum brak de ASV A, ondersteund door een mo
tie van een studentenvergadering, het overleg af. Een grote 
groep studenten bezette de aula, en formuleerde de voorwaar
den voor hernieuwing van het overleg: principiële erkenning 
van het medebeslissingsrecht van alle bij de universiteit betrok
ken geledingen op alle niveaus, waarbij in de faculteiten en 
sub-faculteiten de algemene vergadering van alle betrokkenen 
de beleidsbepalende instantie moet worden, plus openbaarheid 
van alle vergaderingen van bestuurscolleges en de notulen 
daarvan. 
De autoriteitenclub lachte erom. Wat hen betreft konden de 
studenten in de aula blijven zitten tot ze een ons wogen; Belin-
fante riep alleen maar "loze kreet", en met dat "groepje acti- 21 



visten" zou men het ook wel klaarspelen ... Het lachen vcr
stolde tot een grijns van afschuw toen de studenten op de 
a vond van vrijdag 16 mei, nadat ook in een aantal faculteiten 
acties op gang waren gekomen, overstaken van de aula naar 
het centrale administratiegebouw - zingend: "Wij drongen 
binnen door de ruit I Wij gaan het Maagdenhuis niet uit I Wij 
zetten door tot de zege praalt I En ieder het beleid bepaalt". 
De bezetting van het Maagdenhuis, niet door enkele tientallen 
maar wat de autoriteiten niet voor mogelijk hielden: door vier-, 
vijfhonderd studenten tegelijk, dat was op zichzelf reeds de 
eerste zware nederlaag voor Samkalden en Belinfante. De kro
niek van de verdere gebeurtenissen is een kroniek van hun zich 
aaneenrijende debàcles. 

Verantwoordelijk 

Dezelfde nacht nog viel er weer een stukje van de puzzel op 
zijn plaats. Dat was toen de wagens van de mobiele eenheid 
het Spui opdraaiden, het plein op de bekende hardhandige ma
nier van met de studenten sympathiserend publiek schoonveeg
den en een cordon legden. Het machtsapparaat van de kapita
listische staat werd ingeschakeld bij het conflict tussen univer
sitaire overheid en studenten, die een bijzonder aanschouwe
lijke les kregen over de rol van de politie ter bescherming van 
de monopolieheerschappij. 
Heette immers de politie er niet te zijn om dieven te vangen, 
het verkeer te regelen en de openbare orde te handhaven -
jazeker, de openbare orde? Maar er wás helemaal geen 
sprake van enige verstoring van de openbare orde; er was 
slechts een doeltreffende verstoring van de paternalistische, 
fossiele orde van het presidium, van de ondemocratische, elitai
re orde van het curatorium; en die orde is allerminst openbaar 
- daartegen o.a. richtte zich juist het studentenprotest; noch is 
die autoritaire "orde" op de universiteiten in het openbaar be
lang, dat een democratisch, controleerbaar beheer van onder
wijs en onderzoek eist, vrij van gezagsfetisjisme en concern
heerschappij! 
De studenten verstoorden slechts de b es l o ten, g e h ei m e 
?rde, die stinkt als de Leviathan en tot verdwijnen gedoemd 
lS. 

Dus kwam, die vrijdagnacht, de politie. En zij, de politie, ver
stoorde in Amsterdam de openbare orde door het verkeer de 
doorgang over het Spui te ontzeggen, en het publiek in te to
men met dranghekken en charges. Zo ligt deze verantwoorde
lijkheid en niet anders. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de aangerichte schade, die de 
regenten met grote cijfers op een miezerig papiertje hebben 
gekalkt dat zij nu als een vijgeblad voor hun ontluistering ge
bruiken. Wie is vcrantwoordelijk voor de kosten van het po
litie-optreden, het inslaan van enkele ruiten door studenten die 
frisse lucht nodig hadden in een kamer vol traangas, voor het 
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Voedsel en materialen bereikten het Maagdenhuis via een (later nog 
sterk geperfectioneerde) luchtbrug over de Handboogstraat, die in een 
nachtelijke aanval met traangas en waterkanonnen door de politie werd 
vernield (19 mei). 23 
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het politiecordon heen mocht, voor de kosten van het massieve 
justitiële apparaat dat zich enkele weken lang alleen met de 
studenten bezig houdt? Spoor ze op, de daders, leid ze voor ... 
iedere haastige nul die de regenten teveel op hun papiertjes 
kalkten is een schadeclaim aan hun eigen adres; en met die 
papieren dachten zij het uitzicht van de Amsterdamse bevol
king te kunnen dichtplakken! 
De reactie van het staatsapparaat op de bezetting heeft alleen 
maar geleid tot verruiming van het inzicht, in het Maagden
huis en daarbuiten, in het ware karakter van dat apparaat, en 
de studenten nauwer verbonden met de algemene strijd voor 
democratie. 
Ook dat moet geboekt worden als een nederlaag voor de blun
derende gezagsdragers. 

De kranten die hen steunden, hebben zich lang en breed afge
vraagd wat wel de filosofie kan zijn geweest achter de omsin
gelingstaetiek zoals de politie die van vrijdagnacht af trachtte 
toe te passen. Het is niet onmogelijk dat men verstrikt zat in de 
eigen allang mislukte "strategie van isoleren en verdelen", dus: 
hopen dat zoveel mogelijk mensen naar buiten zouden komen, 
geen hap brood erin, en dan alsnog afrekenen met de "kleine 
groep" die het in Telegraaf-jargon altijd gedaan heeft ... Dit 
is op een kater uitgelopen. 
Niemand kwam naar buiten - het voedsel ging met karre
vrachten naar binnen. De e:::nsgezindheid onder de studenten 
is groter dan ooit; waar de autoriteiten speculeerden op in
krimping van de bewe9;ing is de democratiseringsactie als een 
vlinder uit zijn cocon doorgebroken naar alle faculteiten; waar 
men de studenten wilde isoleren, daar is in de actie de band 
versterkt met andere democratische krachten in de hoofdstad, 
daar is van de bevolking uit met concrete hulp geantwoord 
op uithongeringstactieken. Wat hebben de heren de onder de 
studenten levende vernieuwingswil onderschat, en wat kennen 
ze de Amsterdamse bevolking slecht. 

Geld, voedsel, en solidariteitsbetuigingen in de vorm van hand
tekeningen en telegrammen stroomden binnen. Nadat zaterdag
ochtend reeds vele mensen etenspakketten naar de aula hadden 
gebracht, vanwaar ze, via kabelbaan en loopbrug naar het 
Maagdenhuis gingen, organiseerde o.a. het ANJV 's middags 
op grote schaal inzamelingen in de buurten. Tientallen uiteen
lopende organisaties betuigden hun solidariteit. 
Het Amsterdamse CPN-district verspreidde aan de bedrijven 
een oproep tot actieve solidariteit, met een uiteenzetting van 
de studenteneisen. Op tientallen bouwobjecten en uiteenlopen
de andere bedrijven besloten de arbeiders maandag tot het ver
zenden van sympathiebetuigingen, vaak vergezeld van geld en 
voedsel, soms door delegaties in het Maagdenhuis aan de stu
denten overhandigd. 
Intussen bezonnen de autoriteiten zich op een verdere verscher
ping van hun intimidatiepogingen. Nadat de bezetters eensge-
zind een manipulatie van Samkalden (die voorstelde de hele 25 
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zaak van de universitaire democratisering in handen van Den 
Haag te stellen) hadden afgewezen, ging men op diens bevel 
in het holst van de nacht over tot een aanval op de luchtbrug 
tussen aula en Maagdenhuis, een brug die maandagmiddag door 
een groep bouwvakarbeiders was geperfectioneerd. Behalve de 
politie nam aan deze aanval een contingent van de marechaus
see deel, dat 150 man sterk naar Amsterdam was gedirigeerd. 
Grote verontwaardiging in en buiten het Maagdenhuis verwek
te het gebruik van zware traangaspatronen bij die nachtelijke 
actie. Traangas en waterkanonnen, dat bleek uiteindelijk het 
wezenlijke argument van de universitaire en politieke macht
hebbers tegen de democratisering, waarover men zo langdurig 
en zo vrijblijvend had willen "praten" ... 
Een stroom protesten volgde, vooral uit de bedrijven waaron
der de NDSM. 

De autoriteiten hadden slechts één ding duidelijk gemaakt met 
hun optreden: hun eigen machteloosheid en opperste redeloos
heid tegenover een democratische studentenbeweging. Voor de 
toekomstige strijd voor de demoeratic - niet alleen op de uni
versiteiten, maar ook voor vernieuwing op andere terreinen en 
tegen rechtse aanvallen - gold een even duidelijke conclusie, 
die van het grootste gewicht is. Dat is de eenheid van arbei
ders en studenten, die concrete vormen aannam in praktische 
solidariteit. 

Faculteiten 

De Maagdenhuisactie droeg daarenboven bij tot de activering 
van grotere groepen studenten. Dat bleek al tijdens de bezet
ting. Niet alleen de grootscheepse steun van tientallen studen
tenorganisaties in het hele land, die mede werd georganiseerd 
door een in deze dagen bijzonder alerte en actieve Nederlandse 
Studenten Raad. Ook aan de Amsterdamse universiteit zelf 
kwam de kwantitatieve groei van het studentenprotest tot 
uiting, d direct bij een massavergadering tegen het politie-op
treden, gevolgd door een voedseloptocht naar het Spui die door 
de politie en marechaussee op schandelijke wijze werd beje
gend. Dat was de inleiding voor heftige politie-aanvallen op 
een tienduizendkoppig publiek in de Amsterdamse binnen
stad. 
Sprekend voor de groei in kracht en omvang van de democra
tiseringsbeweging is de follow-up die de bezetting van het 
Maagdenhuis onmiddellijk kreeg in de faculteiten en sub-facul
teiten, in de instituten en in de laboratoria. In de meeste facul
teiten vonden namelijk algemene vergaderingen plaats, die zeer 
nauwkeurige eisen formuleerden ten aanzien van het mede
beslissingsrecht op dat niveau. Deze krachtig onderstreepte 
eisen werden door de besturen soms geheel, soms half en soms 
helemaal niet ingewilligd, in welke laatste gevallen verdere 
acties zijn aangekondigd. 

26 Opvallend is, dat hierbij ook in de wis- en natuurkundige en 



andere beta-faculteiten sprake is van grote activiteit. Hier stu
deren groepen die voor de concerns van de allergrootste bete
kenis zijn, maar die voor zich meestal het perspectief hebben 
kleine radertjes te worden in de mammoetbedrijven. 

Voor de studenten in het Maagdenhuis waren deze acties in de 
faculteiten evenzovele tekenen van overwinning. 
Hun verblijf in het centrale administratiegebouw van de Am
sterdamse universiteit laat zich karakteriseren als bijzonder in
ventief, gedisciplineerd en strijdvaardig. Hun goed functione
rende diensten voor orde, voedsel, schoonmaken, archiveren 
van documenten, drukken van pamfletten, hun brug en hun 
radio, hun debatten en eensgezinde besluiten waren daarvan de 
getuigstukken, met als culminatiepunt de ochtend van 21 mei 
die een onuitwisbare indruk maakte op al wie erbij was. Toen 
drong de politie het Maagdenhuis binnen, verklaarde hoofd
commissaris Jong voor het binnengaan dat er "maximaal" 200 
aanwezig waren, hadden de 700 aanwezige studenten besloten 
niet vrijwillig naar buiten te gaan, draafden een hooghartige 
Samkalden en een ontredderde Belinfante het Maagdenhuis 
binnen als de vertegenwoordigers van een systeem, waarvan 
opnieuw uitwassen aan de oppervlakte waren verschenen; 
klapten, scandeerden en zongen de studenten nog urenlang hun 
bezettingsliederen en ieder couplet was een optater voor de 
binnengedrongen autoriteiten ("Al komt de politie, al komt de 
justitie I Geen macht houdt ons tegen, wij hebben gelijk I Nooit 
zullen we stoppen al gaan we ons huis uit I Geweld helpt niet 
tegen democratische strijd"); werden ze in de bussen gesleept en 
riepen ze onder applaus van het publiek in koren: Dit is het 
begin, wij gaan door met de strijd. 
De morele nederlaag van de autoriteiten was compleet. Ver
bazing hoefde het ook niet te wekken dat alle sluizen van de 
rechtse pers even werden opengedraaid voor een stroom van 
leugens, dat de rechtse partijen in de Tweede Kamer en de ge
meenteraad zich aan woedende uitvallen te buiten gingen, en 
dat een massief justitieel apparaat op volle toeren ging draaien: 
zij vrezen de actie. 
De officier van justitie, Hartsuiker, drukte dit dreigement toen 
hij snelrecht aankondigde zo uit: "De studenten moeten weten 
waar ze aan toe zijn". 
Maar dat moeten de president-commissarissen, de notabelen 
van de universiteit, de toewans van het stadhuis en het politie
bureau en de regenten van de justitie 66k. 

G. SCHREUDERS 
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Democratisch opleidingsinstituut 
of onderwijsfabriek? 

De expansie van het produktieproces en de verhoging van het 
technologisch niveau van het produktieapparaat vormen de be
weegredenen van de grote concerns hun macht uit te breiden 
naar de universiteiten en hogescholen. De universitaire bevol
king, studenten, stafleden en docenten worden zich in toene
mende mate bewust van deze machtsgreep. Er wordt dan ook 
een fel gevecht gevoerd om de beheersing van de universiteit 
tussen de overheid en het bedrijfsleven enerzijds en de demo
cratische krachten anderzijds, waarbij de studenten het spits 
afbijten. 
De uitslag van deze machtsstrijd beslist of de universiteit een 
voorpost en verlengstuk wordt van de in Nederland heersende 
monopolies, dan wel tot een autonoom en democratisch insti
tuut van onderwijs en wetenschapsbeoefening gevormd wordt. 

De huidige vermolmde structuur 

De huidige structuur van de universiteiten en hogescholen en 
ook de opleiding die er wordt gegeven, zijn uit de tijd. In de 
veranderingen die moeten worden aangebracht, staan de uni
versitaire bevolking en de kapitalistische elite in Nederland 
lijnrecht tegenover elkaar. 
De universiteit wordt op het ogenblik bestuurd door twee col
leges. Het curatorium voert het financiële beheer en bestaat uit 
personen die van buiten de universiteit of hogeschool komen. 
Zij worden benoemd door de Kroon en in het geval van bijzon
dere instituten van het wetenschappelijke onderwijs door het 
desbetreffende Stichtingsbestuur. Vele curatoren bekleden be
langrijke functies in het bedrijfsleven. Het administratieve ap
paraat van de instelling van wetenschappelijk onderwijs valt 
onder verantwoordelijkheid van deze curatoren. Sommige cu
ratoren hebben speciale functies. Zo zijn er bouw-curatoren en 
curatoren voor juridische zaken. 
De senaat is een bestuurslichaam waarin alle hoogleraren zit
ting hebben. Dit college bepaalt het onderzoeks- en onderwijs
beleid. De senaat delegeert veel beleidszaken aan de faculteiten 
en subfaculteiten, die daardoor - binnen de financiële moge
lijkheden - een behoorlijke mate van autonomie hebben. Be
langrijke faculteiten die men op bijna alle universiteiten aan
treft zijn de medische, juridische, literaire en filosofische fa
culteiten. De subfaculteit der scheikunde is b.v. een onderdeel 
van de filosofische faculteit en heeft door de sterke ontwikke
ling van de chemie weer een eigen autonomie binnen de univer
siteit verworven. 
Binnen de faculteiten bezitten de hoogleraren een bijna abso
lute macht ten aanzien van onderwijs en onderzoek. Op grote 
faculteitsinstituten zijn vaak speciale beheersdeskundigen aan-
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leen verantwoording schuldig zijn aan het curatorium. 
Studenten treden in de huidige structuur louter op als consu
menten van voorgeschotelde leerstof en researchopdrachten. 
Hoogstens wordt hier en daar naar hen geluisterd. 

Concerns in de aanval 

Jarenlang hebben de grote concerns geprobeerd binnen de hui
dige structuur de universiteiten in hun greep te krijgen. Infil
tratie in het college van curatoren stuitte eerst op weinig ver
zet en zo kunnen we stellen dat b.v. de sterkere uitbreiding van 
de natuurwetenschappelijke en technische faculteiten ten op
zichte van de literaire faculteiten o.a. hiervan het gevolg 
was. 
Een kwestie van "industriële interesse" van de industriëlen in 
de colleges van curatoren. 
De Shell mocht dan een geduchte vinger in de pap hebben bij 
de bouw van een nieuw chemisch laboratorium, de aard van 
onderwijs en onderzoek dat in dat laboratorium plaatsvond, 
bleek moeilijker "stuurbaar". Hiertoe waren de concerns aan
gewezen op het "persoonlijke benaderen" van de hoogleraren. 
Vele concerns leverden op vitale posten in het onderwijs en 
onderzoek hoogleraren (de Shell b.v. in de afgelopen zes jaar 
achtentwintig). Daarnaast werden vaak hoogleraren zgn. "ad
viseursschappen" aangeboden. Deze adviseursschappen staan 
op één lijn met commissariaten en zijn dan ook flink betaalde 
functies. 
Deze benaderingswijze bleek de laatste jaren echter niet meer 
te voldoen. De resultaten waren voor de concerns onvoldoen
de, of deze taktiek bleek achterhaald door de technologische 
ontwikkeling. 
In elk geval kwamen uit de kapitalistische hoek steeds meer 
geregelde aanvallen op de organisatorische structuur van de 
universiteiten en hogescholen. Het beruchte rapport-Maris 
vormde hiervan een voorbeeld ten voeten uit. De aanbevelin
gen van de commissie-Maris hadden vooral tot doel de auto
nome positie van de senaat, de faculteiten en de hoogleraren te 
ondergraven. Omdat het aan de minister verantwoording ver
schuldigde curatorium geen gezag heeft over de faculteiten en 
subfaculteiten zou de universiteit volgens Maris "nagenoeg on
bestuurbaar" worden. Onder de vlag van bestuurskracht en 
slagvaardigheid wordt dan een managertop aanbevolen die de 
tegenwoordige senaat en het curatorium zou moeten vervan
gen. 
De Unie van Studenten in Nijmegen kwam met een tegenrap
port en formuleerde als conclusie: "De werkelijke bedoeling 
van de commissie is, niet alleen het beheer, maar ook het we
tenschaps- en onderwijsbeleid in handen te leggen van een top
orgaan, dat zich aan iedere vorm van democratische controle 
onttrekt." 
Het rapport-Maris stuitte op fel verzet van de universitaire 
bevolking en werd haastig ingetrokken. 
Hiermee was de kous echter niet af. De studenten bereidden 29 
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zich dan ook voor op de volgende aanval. Die kwam spoedig 
- weer in de vorm van een rapport - en deze keer van de 
hooggeleerde Posthumus, keurig verpakt, maar opnieuw met 
een kapitalistische inhoud. Posthumus probeert zijn rapport 
over doelstellingen, functies en structuren van de universiteit 
met een prachtige filosofische versiering te verkopen. Hij ci
teert Kar! Jaspers en verkondigt dat "De student geen vat (is), 
wat volgens voorschrift met kennis kan worden volgeschonken, 
om daarna te worden beplakt met het etiket dat diploma heet". 
De studenten hebben echter door deze gezwollen taal heenge
keken en zijn na een analyse tot de "ontdekking" gekomen dat 
zij door Posthumus wel als lege vaten worden beschouwd en 
volgeschonken moeten worden met ware Shellprodukten. Het 
etiket mag dan best van de staatsdrukkerij komen. 

Vakidioten 

Het bedrijfsleven stelt bepaalde eisen aan het produkt van de 
universiteiten en hogescholen, aan pas afgestudeerde academici. 
De Franse socioloog Gorz geeft een aardige karakteristiek van 
dat gewenste produkt: De afgestudeerde zou iemand moeten 
zijn die "tegelijkertijd liefde voor zijn vak heeft en gebrek aan 
belangstelling voor het doel dat hij dient, initiatief toont in 
zijn vak, maar zich schikt als maatschappelijk individu, macht 
en verantwoordelijkheid heeft in technische zaken, maar zich 
machteloos en zonder verantwoordelijkheid voelt, wat betreft 
economisch en maatschappelijk beheer". 
In studentenkringen worden dergelijke academici betiteld met 
vakidioten. Jonge, plooibare, louter belangstelling voor hun 
eigen vakgebied tonende academici zijn "in" bij de grote con
cerns. 
De belangrijkste voorstellen van Posthumus zijn: scheiding van 
onderwijs en onderzoek, verkorting van de studieduur tot on
geveer vier jaar, wat bij de wet geregeld dient te worden, ster
ke fasering van de studie en een strenge selectie. Volgens Pos
thumus zouden zijn selectiemethodes een dreigende numerus 
ciausus in vele faculteiten overbodig maken. De kostprijs van 
een academicus moet zo laag mogelijk worden gehouden! 
In recordtempo zouden de studenten de reeds bestaande kennis 
op hun vakgebied moeten consumeren, waarbij slechts de uit
zonderlijk begaafden via een sollicitatie kan worden toegestaan 
werkelijk wetenschappelijke arbeid aan de universiteit te ver
richten. Dit zou een ernstige aantasting betekenen van de uni
versiteit als autonoom instituut van wetenschapsbeoefening. 
De grote concerns hebben hier echter geen bezwaar tegen. Zij 
zien het wetenschappelijk werk aan de universiteiten en hoge
scholen als een onrendabele zaak. Sommige bestuurders spre
ken zelfs van padvinderij. 
Evenmin heeft het bedrijfsleven ooit bezwaren aangevoerd te
gen de hiërarchische verhoudingen aan de universiteit. De mo
nopolies willen alleen een andere hiërarchische top. Een top 
die geen enkele verantwoording naar beneden hoeft af te leg-
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bare" sectoren daarvan, dienstbaar moet maken aan het pro
duktieproces van de concerns. En dit allemaal ten behoeve van 
hogere winsten en scherper concurrentievermogen, wat men als 
"nationaal belang" probeert te verkopen. 
Posthumus heeft de stoere militaristische taal van Maris ver
meden. Zijn voorstellen hebben direct betrekking op een an
dere aanpak van onderwijs en onderzoek. Aan reorganisatie
voorstellen van de hoogste bestuursorganen heeft hij zich niet 
gewaagd. Daar had Maris zijn nek al op gebroken. Maris dacht 
via een scherpere hiërarchische bestuursstructuur het onderwijs 
en onderzoek te kunnen aanpassen aan de behoeften van het 
produkticapparaat. Over de vorm van onderwijs en onderzoek 
gaat het per slot van rekening in laatste instantie. De directe 
werksituatie van de student bepaalt immers voor een belang
rijk deel zijn denken en handelen. 
Dat hebben de studenten ook begrepen. 

De radenuniversiteit 

Opnieuw is de Unie van Studenten te Nijmegen gekomen met 
een tegenrapport, als reactie op de voorstellen van Posthu
mus. 
In "Aantekeningen voor een radenuniversiteit" wordt eerst een 
analyse gegeven van de huidige opleiding. Het huidige onder
wijs wordt gekenmerkt door hiërarchie, abstractie, individua
lisme en dogmatisme. 
Het onderwijs wordt wat de inhoud betreft beïnvloed door de 
hiërarchische vorm waarin het wordt gegeven. Op alle niveaus 
van de universiteit raakt een verouderd principe van hiërarchie 
in conflict met coöperatie. Zonder coöperatie is bij de huidige 
stand van de wetenschap nauwelijks vruchtbaar wetenschap
pclijk werk te verrichten. 
Het onderwijs wordt gekenmerkt door een hoge mate van ab
stractie. De student moet zich onderwerpen aan een grote brok 
bestaande kennis, zonder dat de wegen die tot die kennis heb~ 
ben geleid aan een kritische beschouwing worden onderworpen. 
Vooral in de eerste jaren van de studie blijft deze brok in vele 
studentenkelen steken. Ook is er sprake van abstractie ten op
zichte van de maatschappelijke werkelijkheid. 
Het onderwijs voor de eerstejaars student vindt niet zijn ver
trekpunt vanuit zijn eigen belangstellingssfeer. Zijn vermogen, 
om zich met zijn opleiding te identificeren, wat een grondvoor
waarde voor een geslaagde studie is, wordt ondergraven. We 
hebben hier te maken met een vervreemdingsproces. 
Het wetenschappelijk onderwijs is individualistisch. De indi
viduen die gezamenlijk het onderwijs volgen, doorlopen hun 
opleiding volgens het individuele concurrentiebeginseL Het se
lectie- en prestatieonderwijs, speculerend op statuszoekerij met 
de titel doctorandus als beloning, wil precies de vakidioten le
veren die het bedrijfsleven nodig heeft. Deze individuele con
currentieprincipes zijn in strijd met het toenemend coöperatieve 
karakter van degelijk wetenschappelijk onderzoek. 
De abstractie van het onderwijs leidt tot dogmatisme. Kennis 31 
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verwordt tot een geheel van oncontroleerbare feiten, dingen en 
waren. Deze voorgeschotelde feitelijke kennis moet z'n waar
heidsgehalte ontlenen aan de presentatie door hoogleraren. De 
status van deze wetenschappelijke goden moet als het ware de 
aard van het onwetenschappelijke onderwijs verhullen. 

Projectonderwijs 

De Nijmeegse studenten komen tot de conclusie dat op z'n 
minst geëxperimenteerd moet worden met zgn. "projectonder
wijs", wat de bovenstaande feilen in het onderwijs kan onder
vangen. 
Aankomende studenten zouden zo spoedig mogelijk moeten 
worden opgenomen in deze projectgroepen. Een projectgroep 
zou de kleinste democratische eenheid aan de universiteit moe
ten worden (enige tientallen personen). 
Docenten, studenten en technisch-administratief personeel ma
ken deel uit van zo'n groep. Over beleidszaken van de groep, 
als b.v. de keuze van het studieobject, wordt per democratische 
verkiezing beslist door alle leden van de groep. Onderwijs, on
derzoek en beheer zijn geïntegreerd en staan in nauwe relatie 
tot elkaar. Docenten treden op als begeleiders in plaats van 
wetenschappelijke gezagsdragers. Een van bovenaf opgelegde 
selectie via tentamens en examens is vervangen door de beoor
deling van afzonderlijke leden door de hele groep. 
Het onderzoek van een projectgroep is "probleemgecentreerd". 
Geen abstract studieobject, maar een probleem met zo mogelijk 
maatschappelijke relevantie, wat niet verward mag worden 
met economisch rendement. Het uitgekozen probleem dient van 
alle kanten te worden benaderd, indien nodig, ook vanuit een 
vakgebied buiten de eigen faculteit. Specialismen van het vak 
bewijzen op deze manier hun onmisbaarheid aan de hand van 
een concreet probleem. Iedereen ontwikkelt een eigen specia
lisme, waarbij het overzicht over het eindprobleem behouden 
blijft. 
Projectonderwijs beperkt waarschijnlijk het intelligentieverlies 
en verhoogt het rendement van het wetenschappelijke onder
wijs. 

De studenten leggen bij hun strijd voor een democratische uni
versiteit een verbluffend élan en grote werkkracht aan de dag. 
Zij voeren scherpe actie zonder de theoretische studies te ver
waarlozen. Zij zeggen zelf, dat pas in de actie de definitieve 
plannen voor een democratische universiteit kunnen rijpen. De 
kapitalistische propaganda grijpt een dergelijke logische zaak 
aan door de kreet te lanceren dat de studenten niet weten wat 
ze willen. 
De studenten gaan echter ondanks deze propaganda en dreige
menten door. In de acties, tot nu toe gevoerd, hebben zij ge
leerd waar hun werkelijke tegenstanders zetelen: in de kringen 
van de kapitalistische maatschappij-elite, die elke democratise
ring, waar ook, trachten tegen te houden. 

J. REIDING • 
• 



Duizenden studenten hielden een voedseltocht naar het door de politie 
afgesloten Maagdenhuis. Op het Rokin gingen de brengers van voedsel 
zitten toen zij werden tegengehouden door de Mobiele Eenheid, die 
vervolgens met de knuppel een heftig bewogen avond in het Amster
damse centrum inluidde (20 mei). 



Paniek onder politici 

Uit de hysterische en overspannen wijze, waarop de regering, 
de pers en de meeste politieke partijen hebben gereageerd op het 
optreden van de studenten die opkwamen voor democratische 
eisen en voor hervormingen van het hoger onderwijs, zou ge
makkelijk de conclusie getrokken kunnen worden, dat allen 
dermate door deze acties waren overrompeld, dat ze van de 
stotterende haast niets zinnigs wisten te zeggen. Het zou een 
verkeerde gevolgtrekking zijn. Het is namelijk een mode-ma
niertje van de heersende kringen geworden om zich zo voor te 
doen. Op de eind mei te Versailles gehouden conferentie van 
ministers en staatssecretarissen van onderwijs van een aantal 
Westeuropese landen werd het zelfs tot een officieel standpunt 
uitgeroepen. Een der ministers bracht dit onder veel bijval tot 
uitdrukking in de woorden, dat de regeringen de ontwikkelin
gen in het onderwijs niet leiden, maar erdoor worden over
rompeld. Met deze overrompelingstheorie onttrekken de rege
ringen zich dan tegelijkertijd aan een oprechte en kritische be
oordeling van de bestaande toestande•1 en schuiven zij de ver
antwoordelijkheid van zich af, zij verdedigen het ontbreken 
van werkelijke inspanningen om de structuur van het onder
wijs in overeenstemming te brengen met de moderne verhou
dingen en met de verlangens naar democratie, die tot uitdruk
king komen onder de bevolking en op de hogescholen en uni
versiteiten met name door de studenten naar voren worden 
gebracht. 
De zo overrompelde regeringen, die niets van te voren zagen 
aankomen en nergens weet van hebben, doen hun uiterste best 
om de eisen tot structuurveranderingen te dwarsbomen en om 
wijzigingen in democratische zin tegen te werken en op de 
lange baan te schuiven. Het in ons land maar al te bekende 
systeem van commissies, rapporten en nota's is daartoe in druk 
bedrijf genomen. Alles wordt gedaan om elke ontwikkeling, 
die de monopolies zou kunnen mishagen en de democratische 
rechten zou vergroten, tegen te houden en maatregelen door te 
drijven, die dienstig zijn aan de verlangens van de grote onder
nemers om op snelle wijze gedweeë en voor hun bedrijf ge
schikte technisch-wetenschappelijk geschoolde arbeidskrachten 
te verkrijgen. 
Het rapport-Maris en de nota-Posthumus waren daarop ge
richt en toen de kritiek van de studenten deze plannen schip
breuk deed leiden, is er aan de universiteiten en hogescholen 
een geheel apparaat in werking gesteld om democratische ver
nieuwingen af te remmen en tegen te houden. De opperleiding 
hierbij heeft KVP-minister Veringa, die stromen zoetgevooisde 
woorden ten gehore brengt en er niet genoeg van kan krijgen 
om de weldadige betekenis van harmonie en samenwerking en 
de gevaren van conflicten en strijd uiteen te zetten. Ondertus
sen doet hij niets om iets van de door hem zo vaak reeds toe
gezegde veranderingen tot stand te brengen. 
Minister Veringa ondervindt de volle medewerking van de col-
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leges van curatoren aan de verschillende universiteiten en ho
gescholen, waarin de monopolies zoals bekend rijkelijk verte
genwoordigd zijn. Deze "bemoeials-eerste klasse", zoals een 
professor ze noemde, spannen zich tot het uiterste in om een an
tidemocratisch, autoritair systeem te laten voortbestaan. Ook 
vele rectoren en senaatsleden verlenen hun steun. Bovendien zijn 
er dan nog aan alle instellingen voor hoger onderwijs wel types 
te vinden, die snuivend als rinocerossen hun otutoriteitsgeloof 
botvieren, zoals prof. Duynstee, medewerker aan De Telegraaf, 
in Nijmegen en prof. De Groot, medewerker van Het Parool, 
in Amsterdam, om van de president-curator van de Tilburgse 
hogeschool, Van Boven, die tot sluiting van de hogeschool 
overging, nog maar te zwijgen. 

Tactiek 

De afwijzende houding tegenover de eis van medebeslissings
recht, die door de studenten wordt gesteld, gaat vaak gepaard 
aan allerlei manoeuvres, waarmee welwillendheid tegenover de 
studentenverlangens wordt gesuggereerd. Heel duidelijk blijkt 
dit uit enkele documenten, die in het Maagdenhuis zijn aange
troffen. Prof. Belinfante, van wie Den Uyl op de partijraads
vergadering van de PvdA op 10 mei nog zei dat deze het uit
gangspunt van medebeslissingsrecht niet zou afwijzen, schreef 
aan het rectorencollege van de Amsterdamse universiteit, dat 
"een parlementair democratische staatsstructuur een intern on
democratische structuur van de stotatsinstellingen eist" en dat 
hij het gevaarlijk vond "democratie" otls uitgangspunt te ne
men. Zijn vriendelijke verhalen over de mogelijkheid van in
spraak bleken slechts tactisch van aard te zijn. In de "zeer ver
trouwelijk" genoemde nota van het presidium aan het college 
van curatoren wordt namelijk gezegd: "De waarborg van meer 
inspraak zal een eerste stap moeten zijn om de onlustgevoelens 
van de studenten te doen verminderen. Wanneer zij zich meer 
ingeschakeld weten bij het functioneren van de universiteit zul
len de verantwoordelijke elementen ook eerder geneigd zijn bij 
eventuele onregelmatigheden een positieve houding aan te ne
men". De gebezigde uitdrukkingen "onlustgevoelens", "ver
antwoordelijke studenten" en "positieve houding" spreken in 
dit verband doekdelen. 
Een zelfde tactiek van pappen en nathouden, terwijl werkelijke 
veranderingen worden afgewezen, is op de Nijmeegse hoge
school gevolgd. Daar kwamen zeventig hoogleraren ter voor
bereiding van een openbare senaatsvergadering in geheime voor
bespreking bijeen. Op de bespreking, waarvan de resultaten 
toch in de openbaarheid kwamen, bleek, aldus het verslag in 
Trouw (17 mei 1959), "dat de hoogleraren er kennelijk weinig 
voor voelen precies te zeggen wat ze ervan vinden. In de ge
heime bijeenkomst werd een tactiek opgesteld, die erop is ge
richt de massa van de studenten die in beweging is gekomen 
weer achter de senaat te krijgen door halve toezeggingen en 
het comité dat de recente studentenacties heeft geleid te isole-
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senaatsvergadering niet rechtstreeks aan te vallen. Besloten 
werd ook een duidelijke uitspraak over medebeslissingsrecht en 
openbaarheid te vermijden. De hoogleraren hebben ook een 
motie opgesteld, die begint met de verklaring, dat ze blij zijn 
met de acties van de studenten en dat ze die met belangstelling 
volgen " 

Van Tilburg tot Amsterdam 

Deze tactiek van schijnbare tegemoetkomendheid die samen 
gaat met afkeer en afwijzing van democratische veranderingen 
werd in al haar voosheid onthuld, toen de studenten tot scher
pere actievormen overgingen, daarbij gesteund door grote de
len van de wetenschappelijke staven en ook door talrijke hoog
leraren. 
Vandaar de verontwaardigde kreten v:111 de reactionaire pers 
en partijen rondom de gebeurten;ssen in Tilburg. Een veront
waardiging die tot een hysterische woedeuitbarsting werd, toen 
weldra bleek, dat hiermee een nieuwe fase van de strijd was in
geluid die in Amsterdam leidde tot de bezetting van het Maag
denhuis en dat minister V eringa, alsmede de hem volgende ma
gistraten in de colleges van curatoren en rectoren, plotseling 
ontdaan van alle klatergoud waarmee ze zich hadden opge
doft, in hun schamele autoritaire hemdjes kwamen te staan. De 
fraaie woorden en mooie toezeggingen, waarmee tot dusver 
was gemanipuleerd, werden nu fluks vervangen door water
werpers, traangas en politiecordons. 
De vriendelijke vcrhaaltjes in de kranten maakten plaats voor 
een kanonnade van vuilspuiterij, in een terminologie die recht
streeks ontleend werd aan de Springerpers in West-Duitsland. 
"Terroristische activiteiten", "ordinair geweld", riep het Alge
meen Dagblad, "uiterst verwarde avonturiers", donderde het 
Algemeen Handelsblad, "bleek en ongeschoren met rooie slaap
oogjes in smerig gekreukt pak", geniepte De Volkskrant. Drs. 
Hoogendijk van Elseviers Weekblad - een van onze televisie
sterren, waar premier De Jong zo graag mee praat - zag al
leen meisjesstudenten die "als eerste levensbehoefte de hulp
kreet ,Stuur ons de pil' aanhieven" en De Telegraaf signaleer
de "een samenraapsel van nerveus giechelende, zeer jeugdige 
personen, ... een labiel en op rellen belust gezelschap". Het 
Parool tenslotte sprak schichtig over "fanatici" en "terreur
methoden". Inderdaad, de mestpramen voeren in flottielje 
voorbij! De monopolies, die met grote advertenties deze kran
ten aan hun inkomsten helpen, kregen waar voor hun geld. 
Deze persorganen vertaalden in het jargon, dat zij blijkbaar 
het best verstaan en beheersen, de houding van de regering en 
van de in de curatoria zetelende vertegenwoordigers van de 
grote bedrijven. Minister Veringa had het optreden van de Til
burgse studenten reeds "ongerechtvaardigd en ondoelmatig" 
genoemd en de vertegenwoordigers van de regeringspartijen 
hadden in het debat over Tilburg in de Tweede Kamer doen 
uitkomen, dat voortaan "wet en orde" moest worden bewaard 
en dat er maar met geweld moest worden opgetreden. Diepen- 37 
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horst (AR), Schuring (CHU), Van Dijk (VVD) en Ter Woorst 
(KVP) wedijveren in het vcroordelen van de studenten, terwijl 
de folkloristische bijwagens van de regering-De Jong, SGP, 
GPV en de di verse scherven van de Bocren partij, om strijd rie
pen om het ingrijpen van de politie. 
Een herhaling van de nederlaag, die de politiek van Vcringa 
in Tilburg geleden had, wilde men tegen elke prijs verhinderen. 
Daartegen moesten alle krachten worden gemobiliseerd. 
Geen wonder dus dat alle sluizen zich openden, toen de Am
sterdamse studenten ter ondersteuning van hun democratise
rings- en hervormingsacties in het Maagdenhuis hun kwartier 
opsloegen en daar ontdekten, hoe juist het was geen vcrtrouwen 
te hebben in de zoetsappige vriendelijkheid van de autoriteiten. 

Den Uyl ondersteunt regeringspolitiek 

De vcrscherpte oppositie, die de PvdA-Kamerfracties volgens 
de besluiten van het PvdA-congres tegen de regering-De .Jong 
moest gaan voeren, bleek bij de:t.e gelegenheid neer te komen op 
een volledige ondersteuning van de regeringspolitiek. 
Bij het debat over Tilburg was dit nog niet zo duidelijk aan de 
dag getreden. De woordvoerder van de PvdA-fractie Tans had 
toen nog gezegd, dat zijn opstelling de omgekeerde was van 
die van V cringa, met andere woorden dat het studentenoptre
den wèl doelmatig en wèl rechtvaardig was. In een artikel in 
Opinie haalde Tans instemmend een studentenuitspraak aan, 
dat V crin ga zich had opgesteld "aan de kant van de autori
teiten en tegen de studenten en hun eisen". Maar toch had reeds 
tijdens dit debat de PvdA-fractie zich op opvallende wijze ont
houden van het indienen van een motie, waarin het beleid van 
KVP-minister Veringa werd gekritiseerd! 
Toen de studentenacties echter voortduurden, gaf de PvdA
fractie ook de schijn van oppositie op en maakte ze het stand
punt van de Democratisch Appèlgrocp, die in Het Parool een 
spreekbuis heeft, tot het hare. 
Daarmee kwam de PvdA-leiding op één lijn te staan met mi
nister Veringa en met de woordvoerders van de regeringspar
tijen. 

Een voorbeeld hiervan. Op 7 mei verklaarde VVD-voorzitster 
Van Someren-Downer voor de televisie, dat "de bezetting van 
de Tilburgse hogeschool door een kleine minderheid uiterst on
democratisch is". Op 21 mei zei Den Uyl in de Tweede Kamer 
over de bezetting van het Maagdenhuis, dat "methoden worden 
gevolgd van dwang door een minderheid" en dat de bezetting 
door hem "ten sterkste wordt afgekeurd". Vondeling ging nog 
wat vcrder door op een vcrgadering in Nijmegen woorden te 
gebruiken als "godgeklaagd schandaal", "gore manieren van 
machthebbers" en "BVD-methoden", ofschoon hij deze woor
den nooit tegen de BVD heeft gebruikt in zijn functie als voor
zitter van de BVD-commissie in de Tweede Kamer! 
Nu werd ook ten tijde van de Tilburgse gebeurtenissen in 
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en Vondeling gedeelde vrij vriendelijke houding alleen voort
sproot uit de opvatting dat het hier een domein van KVP
politici betrof, doch dat bij gebeurtenissen elders wel anders 
1.ou kunnen zijn. Een desbetreffende vraag werd in de PvdA
partijraadsvergadering van 10 mei j.l. door Den Uyl terugge
wczen; wat Amsterdam betreft zou men hierover zijn licht 
maar eens bij de PvdA-ers Samkaldcn en Belinfante moeten 
opsteken ... De politiecordons, traangasgranaten, waterkanon
nen en gummiknuppels rondom het Maagdenhuis brachten dit 
licht dan ook nauwelijks een weck later. 
In het Tweede Kamerdebat en in de vcrslagen van de reactio
naire pers mocht Den Uyl voor zijn ondersteuning van het po
litie-optreden en 1.ijn aanvallen op de studenten veel lof in ont
vangst nemen. De AR-fractievoorzitter Bicsheuvel vond het 
betoog zo mooi, dat hij gaarne spreektijd van de AR wilde af
staan om Den Uyl zijn tirades tegen de studenten nog wat te 
kunnen laten voortzetten, zodat niet alleen Diepenhorst als 
studenten vretertic zou optreden. De T cicgraaf sprak over "een 
gloedvol betoog", dat de studentenacties ,,ondubbelzinnig" af
wees en De Volkskrant noemde de houding van Den Uyl "bo
venal moedig". 
Terwijl rondom Tilburg de PvdA-fractie geen uitspraak vcr
langde, kwam Den Uyl ditmaal wel met een motie. Daarin 
werd de studentenactie veroordeeld en in de van Vcringa uit 
den trcurc bekende termen gcsproken over "voortvarendheid 
bij de democratisering". De K VP-mi nister kon daarop meede
len, dat hij de1.c motie best wilde aanvaarden. Dit voorbeeld 
werd gevolgd door de woord voerders van de regeringspartijen, 
die de motie ook uitermate geschikt vonden en meedcelden be
reid te zijn er voor te stemmen. Het kostte Den Uyl dan ook 
nog heel wat moeite om zijn motie dusdanig aan te kleden en 
op te kalefateren, dat er toch nog enige kritiek op het regerings
beleid uit gelezen zou kunnen worden. De regeringspartijen wa
ren daarna zo wel willend om de motie af te wijzen, ofschoon 
deze inderdaad een volledige ondersteuning is van de regerings
politiek en van het autoritaire, schijnheilige gedoe van de 
machthebbers op de universiteiten en hun optreden tegen de 
studenten. 
Dit optreden van Vondeling en Den Uyl, die het door Sam
kalden ten uitvoer gebrachte politie-optreden verdedigen, vcr
wekte geen enkele reactie van de zijde van de Nieuw Links
voormannen, die daarmee opnieuw aantoonden niet represen
tatief te zijn voor de werkelijke linkse stroming in de PvdA. 
Ten Catc, die toen het nog alleen om Tilburg ging in zijn ru
briek in de rechts-georiënteerde H aagsc Post schreef dat "de te
genstand der gezeten potentaten groot, fel en sluw is", ver
oordeelde de Amsterdamse studenten en sloot zich aan bij de 
lof welke Den Uyl en Vondeling de potentaten in Amsterdam 
toezwaaiden. Lammcrs nam in een interview met De Tijd (en 
ook in de door hem geredigeerde Groene) zijn toevlucht tot het 
anticommunisme en roemde Samkalden als een ware "volks
tribuun", een soort Gracchus dus - ofschoon deze gebroeders 
in de Romeinse geschiedenis het juist met de Senaatspartij aan 39 



dt: stok haddt:n, terwijl Samkald<:n <:n dt: S<:naat van Bdinfant<: 
het volledi~ met elkaar <:CIIS bkk<:n re /,ijn in het afwijzen van 
de studentenverlangens en de bestrijding van hun optreden! Van 
der Louw viel thans vooral op door een diep stilzwijgen, waar
mee hij een nog ongekende kant van /,ijn persoonlijkheid aan 
het licht bracht. 

0'66 ziet terreur 

De motie van Den Uyl, die /,ich richtte tegen de Amsterdamse 
studenten, vcrkreeg in de Tweede Kamer ook de steun van de 
fracties van D'66 en de PPR. 
1)'66 richt zich in haar propaganda vooral op jonge intellec
tuelen en op wetenschappelijk-technische kaders in de vcrschil
lende takken van het bedrijfsleven. De "rrishcid", waarop ze 
zich beroept, bleek volkomen zoek, toen de studentenacties aan 
de orde waren. Haar woordvoerder Dijkstra gaf een ingewik
kelde opsomming van voorwaarden, waaraan een studenten
actic moet voldoen alvorens ze door [)'66 kan worden goed
gekeurd. Voldoet de actie daaraan niet, dan vcroordeelt D'66 
dit optreden en dan wordt het beschreven als "terreur die over
leg vcrder onmogelijk maakt". De reactionaire pers en de Am
sterdamse potentaten, die van elk overleg met de ASV A af 
willen, ndlcn het een mooi geluid hebben gevonden, wat Dijk
straliet horen. Uitgaande van deze "tcrrcur"-opvatting was de 
motie-Den Uyl voor D'66 heel goed aanvaardbaar en keerde zij 
z,ich ook tegen een "eenzijdige veroordeling van de politie". 
Voor de PPR sprak fractievoor/,Îttcr Van Aarden, die aanvan
kclijk zei de houding van de studenten niet volstrekt te willen 
afkeuren en onmiddellijk daarop de motie van Den Uyl, waar
in een dergelijke volstrekte vcroordeling was neergelegd, on
dersteunde. De onderwijsdeskundige van de PPl~, mej. Kessel, 
zweq;. In een recent nummer van het onderwijsblad Resonans 
had zij echter, zij het over een ander vraagstuk, reeds gezegd, 
dat het voor haar fractie erg moeilijk was een standpunt tegen
over allerlei ideeën te bepalen. Zij vond, dat ze zich wel zou 
kunnen aansluiten bij de opvattingen, die door de PvdA en 
D'66 werden gehuldigd. Van Aarden voerde deze lijn in de 
praktijk uit en volgde klakkeloos na, wat door dc/.c partijen 
over de studentenacties werd gezegd, in duidelijke tegenspraak 
met de mening die de katholieke en christelijke studenten en 
intellectuelen over de studentenbcweging hebben. 

Verzet in PvdA, PPR en 0'66 

Tegen het optreden van de fracties v;m de PvdA, 1)'66 en de 
PPR, die elke oppositie tegen de regering-De Jong lieten va
ren, is onmiddellijk vcrzet gerezen. 
In de PvdA werd het standpunt van Den Uyl en Vondeling 
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Amsterdam ondersteunde de eisen van de studenten en keurde 
het af, dat de PvdA in de hoofdstad niet hetzelfde deed. Het 
bestuur van de Moderne Jeugdraad in Amsterdam, waarbij o.a. 
het NVV -jongerencontact is aangesloten, bracht zijn sympathie 
met de eisen en acties van de bezetters van het Maagdenhuis 
tot uitdrukking. Ook talrijke intellectuelen en wetenschappe
lijke werkers brachten hun ondersteuning van de studenten tot 
uitdrukking. Pas na de gewelddadige ontruiming van het Maag
denhuis kwam er, al zwegen de leidende figuren van Nieuw 
Links, een verklaring van een zeventigtal aanhangers van deze 
groep, die zich richtte tegen de uitspraken van Den Uyl en de 
uitlatingen van Vondeling "ten sterkste" veroordeelde. Het po-
liticgcweld, waartoe de autoriteiten hun toevlucht namen, 
wordt in deze vcrklaring afgewezen. 
Den Uyl kwam hierna, net als na de congresbesluiten waarin 
een scherpere oppositie werd verlangd, met de mededeling, dat 
hij geen enkele verandering in zijn standpunt zal aanbrengen. 
De opvattingen van Democratisch Appèl, dat vreselijk verguld 
is met de houding van de PvdA-fracties in de Tweede Kamer 
en de Amsterdamse gemeenteraad over de studentenacties, we
gen blijkbaar voor hem /_waarder. Daarom heeft ook Het Pa
rool, dat van mening is dat het zeer de vraag is of "democrati
sering" (de aanhalingstekens zijn hier van Het Parool) "de 
laatste wijsheid is als richtsnoer voor de oplossing van het 
structuurproblccm", niets dan lof voor de houding van de 
PvdA-fractie. 
In het partijbestuur van de PvdA, dat 2 juni tot diep in de 
nacht vergaderde over de studentenacties, werd de motie van 
Den Uyl - die naar bleek niet eens van te voren in de fc1ctie 
was besproken - niet onverdeeld goedgekeurd. Ook de Nieuw 
Links-vertegenwoordigers wezen weliswaar het optreden van 
de studenten af, ma;;~.r vonden dat de motie beter hanteerbaar 
was geweest als ook op de fouten die door de besturen van stad 
en universiteit in Amsterdam en door de politic zijn gemaakt, 
zou zijn gewezen. Ook op aparte besprekingen, die vcrschillen
de PvdA-bestuurders en de PvdA-Tweede Kamerfractie voer
den, bleek dat het door de fractie ingenomen standpunt op 
veel vcrzet was gestuit. De Nieuw Links-aanhangers lieten het 
echter bij dit soort wazige gesprekken die op een sisser uitlie
pen. 

Op het programmacongres van D'66, dat op 31 mei en l juni 
j.l. plaats had, kwam het in de sectie onderwijs tot felle kritiek 
op het standpunt van de Tweede Kamerfractie. Deze richtte 
zich echter niet zo zeer tegen de opvattingen over terreur van 
haar woordvoerder Dijkstra, als tegen de daarop gevolgde on
dersteuning van de motie-Den Uyl, waarop D'66 haar moei
zaam gekweckte image in gevaar zag komen. Er werd een mo
tie aangenomen, die omgeven door talrijke voorwaarden, als 
en indiens, bezetting van gebouwen voor democratiseringsdocl
cindcn aanvaardbaar vindt. Hieruit blijkt, dat D'66 niet de ac
tiviteit van de democratische studenten in de vormen die zij 
zelf kiezen wenst te ondersteunen, maar deze i ntcgendeel on- 41 
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dergeschikt wil maken aan de opportunistische behoeften van 
D'66. 
In de PPR kwam het eveneens tot kritiek op de ondersteuning 
van de motie-Den Uyl. Het bestuur van het Actiecentrum 
Groot Amsterdam nam krachtig stelling tegen het optreden van 
Van Aarden, die sympathie voor het optreden van de studen
ten had moeten laten blijken. Op het congres van de PPR, dat 
op 7 juni te Utrecht werd gehouden, kwam het tot een inge
wikkeld debat over de houding van de PPR-fractie. Er wer
den verscheidene moties ingediend, waarover men het niet eens 
kon worden. Een motie, die het optreden van de politie tegen 
de studenten in het Maagdenhuis en de sympathisanten daar
buiten veroordeelde, werd bestreden door de voor/Ïtter van de 
PPR, mr. Jurgens, en door het voormalige KVP-Eerste Kamer
lid mr. Siegman. Beiden - zij maken deel uit van de weten
schappelijke staf van de Amsterdamse universiteit - wilden 
zich niet laten binden door een dergelijke motie. Jurgens keer
de zich trouwens tegen de actie van de studenten en een door 
hem daarna ingediende motie, die een vage uitspraak ten gun
ste van de doelstellingen van de studenten bevatte, werd ten 
slotte verworpen met 39 tegen 37 stemmen. Andere moties kon
den niet meer behandeld worden, omdat de laaiverhuurder 
toen de /.aal liet ontruimen ... 
In AR-kringen werd de houding van Diepenhorst aangevallen. 
De jeugdorganisatie Arjos had zich in Amsterdam achter de 
studentenacties geschaard en op het 31 mei gehouden partij
convent van de Anti-Revolutionaire Partij keerde een aantal 
sprekers zich tegen de veroordeling van de studentenacties. De 
vice-voorzitter van de AR te Amsterdam, dr. reddema, een 
wetenschappelijke medewerker aan de Vrije Universiteit, zei 
dat Diepenhorst "meer en meer als het symbool van een wet en 
orde-mentaliteit schijnt te willen fungeren". 

Gezamenlijk handelen tegen geweld en vervolging 

De overtrokken gezagsaanbidding, waaraan de autoriteiten 
zich rondom het optreden van de Amsterdamse studenten te 
buitengingen en de ondersteuning daarvan van de zijde der zo
genaamde oppositie tegen de regering-De Jong, richt 1.ich tegen 
een beweging die in het belang van de maatschappij is, omdat 
zij de hervorming van het hoger onderwijs in democratische 
zin op het oog heeft en het verzet daartegen wil doorbre
ken. 
Het brengen van enige kritiek op het optreden van de regering 
en van de politie of het uitspreken van enige sympathie met de 
studenten in woorden alleen (waartoe bij1.onder de PSP zich 
beperkt) is onvoldoende. Het is nodig, dat alle democratische 
en vooruitstrevende krachten tezamen handelen om het toe
passen van geweld tegen de democratische studentèn en hun 
vervolging door het justitiële apparaat scherp terug te wijzen! 

JAAP WOLF1: 



Plenaire vergadering van een kleine zevenhonderd studenten in de hal 
van het Maagdenhuis, vlak voor de ontruiming, die de maréchaussee 
handhandig voltrok na nog urenlang tegenover de zingende en yellende 
studenten gestaan te hebben (21 mei). 





Ervaringen van een bezetter 

De bezetting van het Maagdenhuis door de studenten aan de 
Amsterdamse uni vcrsitcit om het medebeslissingsrecht te vcr
krijgen, was een politieke strijd van ongekende hevigheid. De 
strijdbaarheid van de bc:t.cttcrs was groot. Vijf dagen lang werd 
een taai gevecht geleverd door vele honderden in het Maagden
huis en vele duizenden daarbuiten. Zij werden geconfronteerd 
met de autoriteiten, die onmiddellijk hun masker van welwil
lendheid lieten vallen en toonden wat ze werkelijk w3ard wa
ren. 
Voor vele studenten was dit een ervaring van doorslaggevende 
betekenis. In de afgelopen jaren heerste bij de voorhoede van 
de studentenbeweging de opvatting, dat inzicht in de maat
schappelijke en politieke vcrhoudingen slechts verkregen zou 
kunnen worden door het doornemen van dikke bocken en enor
me pakken stencils. Het conflict rond het Maagdenhuis heeft 
het duidelijk gemaakt, dat - hoc nuttig theoretische kennis 
ook mag :t.ijn -- ,lc :t.c!fstandi~ vcrkregen ervaring in de con
frontatie met de tegenstander een onontbeerlijke voorwaarde is 
voor politieke bewustwording. 
De studenten - en niet alléén zij - hebben in deze strijd cr
varen hoc deze klassenmaatschappij fungeert, wie hun tegen
standers en wie hun medestanders zijn. Van de soms bijna va
derlijk a~:.ndoendc vriendelijkheid, waarmee de universitaire 
autoriteiten hen tegemoet traden, bleef plotseling niets meer 
over. Deze sloeg om in medewerking aan de tomclo:t.e hctz
campagnc, die door de ondernemerspers en de regering-De 
Jong werd gevoerd en door de politic met behulp van water
kanonnen en traangasgranaten werd bekrachtigd. 
I )c arbeiders bleken aan de kant van de studenten te staan en 
hun daadwerkelijke ondersteuning te geven. Dc:t.e solidariteit 
is de bc:tetters van het Maagdenhuis een enorme aanmoediging 
geweest. Folia Civitatis, het blad van de Amsterdamse univer
~iteit, schreef: "Aan het einde van de eerste bezettingsdag had
den vele van de be:t.ettende studenten de indruk een beslissende 
slag gewonnen te hebben. Dank zij een voortdurend adequaat 
reageren op de moeilijkheden werd het morcel van de studen
ten zeer versterkt. Ook het gevoel van alle kanten steun te 
krijgen - honderden guldens werden opgehaald voor de be
zetters en huisvrouwen kwamen met tasjes brood en kaas -
droeg daartoe in hoge mate bij". 
Op beslissende wijze is aldus een van de theorieën die geruime 
tijd onder de studenten ingang vond, ontkracht. Dit is de theo
rie, indertijd door de Provo's naar \'Oren gebracht, van het 
"klootjesvolk" de arbeider zou a,1n verburgerlijking ten 
prooi :t.ijn gevallen en werd op één lijn gesteld met de bourge
oisie, aan wie hij 'lich geconformeerd '!.ou hebben. De ervaring 
leerde de studenten anders. De arbeiders bleken bereid te zijn 
uit solidariteit met de studenten korte sympathiestakingen te 
houden en daadwerkelijk steun te verlenen. De brug, die door 45 



de bouwvakarbeiders werd geslagen, was daarvan een treffend 
symbool. 
Anderzijds heeft het strijdbare optreden van de studenten en 
de haat die de autoriteiten tegen hen aan de dag legden, onder 
de arbeiders de door De Telegraaf gevoede waandenkbeelden 
dat de student gezien moest worden als een rijkclui's zoontje 
die de centen van de belastingbetaler opmaakt, een geduchte 
slag toegebracht. 
Dat de theorieën, die tegenstellingen suggereerden tussen stu
denten en arbeiders, de acties niet hebben overleefd, hlijkt o.a. 
uit het vcrslag voor het in de eerste weck van juni gehouden 
SVB--congres. In dit vcrslag wordt gezegd: "De bez.etting van 
het Maagdenhuis heeft aangetoond, dat er sprake i~ van een 
antikapitalistische oppositie in Amsterdam, die uitgebouwd kan 
worden en dat de studentenoppositie niet geïsoleerd staat . .Juist 
op dat punt, tezamen met het op gang komen van een radicale 
beweging in de faculteiten en onder scholieren, heeft de bezet
ting haar betekenis bewez.cn". 
De solidariteit, die zich tussen arbeiders en stuclemen ontwik
kelde, was de burgerlijke pers een doorn in het oog. Deze werd 
niet gemeld of in het beste geval met enkele sneren afgedaan. 
De stakingen, die op een aantal bouwobjecten werden gevoerd, 
konden de studenten alleen uit lJc Waarheid vernemen. I )c 
voorlichting in de burgerlijke pers bleek er juist op gericht te 
z.ijn studenten en arbeiders gescheiden te houden. Aan de cam
pagne van verdachtmaking ië deelgeiwmen door alle kranten, 
die op vriendschappelijke voet st:1an met de kapiL1lisrische 
maatschappij. 
In het reeds genoemde vcrslag voor het SVB-congres staat: 
"Wie in het Maagdenhuis gez.eten heeft, weet dat de bezetters, 
veelal voor het eerst van hun leven, begrepen hebben w,u het 
tot dan toe abstracte begrip ,burgerlijke pers' betekende". 
Aan de andere kant hebben de meeste studenten voor het eerst 
de betekenis van /Je Wlavrrhc:-J beseft als krant, die de strijd 
ondersteunt en dwars tegen de hctz.e ingaat. 
Bovendien heeft men in de vijfdaagse actie de CPN leren ken
nen als de enige georganiseerde kracht, die de solidariteit or
ganiseert. 

Betekenis van organisatie 

ln de actie die hard tegen hard gi1w, J"agen de bezetters zich 
gedwongen ook hun eigen strijd stecd:; beter te organiseren om 
te kunnen volhouden en allerlei aanvallen van de autoriteiten 
te kunnen afslaan. Een ;nnol anan:!1istische opvattingen, die 
elke vorm va:1 organisatie van de hand wijz.en, moest nood
gedwongen worden opzij gezet. 
Bij het regelen van de bc:r.ettingswerkzaamheden kon gebruik 
worden gemaakt van de ervaringen, die door de studenten in 
Tilburg waren opgedaan. De on1cclienst had daar een essen
tiële functie vervuld. Dat was ook een van de eerste :r.aken die 
in het Maagdenhuis op touw werd gcz.et. De ordedienst had als 
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beschermen v.1n allerlei kostbare 1~1ken. Dit werk van de orde
dienst sloeg tevens de burgerlijke pers alk argumenten uit han
den om bij hun aanvallen op de studenten de be/.etting af te 
schilderen als een chaos en de studenten als vernielzuchtige cic
men ten ten toon te stc llcn. 
Daarnaast werd een aantal andere werkzaamheden georgani
seerd: een technische dienst, een archicfdicnst, een voedsel
dienst en een drukkerij. 
Reeds tijdens de bezetting van de aula- een halve week voor 
de bezetting van het Maagdenhuis - had zich een bezcttings
raad gevormd. De functie van deze raad was het voorbereiden 
van de plenaire vergadering, die de definitieve besluiten nam. 
Aan v ankclijk bestond er nog w cl weerstand tegen het bestaan 
van de bczcttingsraad, die door sommige geï.icn werd als een 
beperking van de mogelijkheden van individuele inbreng. Vele 
malen was het ter discussie. Maar uiteindelijk was men alge
meen ovcrtui~~d van de nooch.aak van het functioneren van ;.o'n 
raad, die weldra vastere vormen begon aan te nemen en het 
uitvoerende orgaan van de be/.ctters werd. 
Naarmate de strijd 1ich toespitste en steeds grotere politieke 
betekenis kreeg, werd het duidelijk ebt provocaties onder die 
omstandigheden gevaarlijk voor de actie konden ;.ijn. De orde
dienst kreeg opdracht te voorkomen, dat individuele aanvallen 
op de politic werden ondernomen. Een enkele maal was men 
gedwongen iemand uit het gebouw te zetten, die meer te ma
k_en bleek te hebben met de politic dan met de studcntcnbcwc
gmg. 
De betekenis van de getroffen organisatorische maatregelen 
blccl'- bij de traangasaanvaL De aanwijzingen van de ordedienst, 
die algemeen werden opgevolgd, voorkwamen dat er paniek 
ontstond. De drukkerij had al na een kwartier een manifest 
klaar. Na het vcrbreken van de vcrbinding via de loopbrug 
ving de voedseldienst de stagnatie in de aanvoer op door een 
tijdelijke rantsoenering in te stellen. 

Bewuste discipline 

In de ~1ctie groeide een bewuste discipline. Deze manifesteerde 
1.ich 1ccr duidelijk bij de uiteindelijke ontruiming door de poli
tic en maréchausscc. Na een uitgebreide discussic werd het be
sluit van de plenaire vcrgadcriilg door allen op de afgesproken 
wij1.e ten uitvoer gebracht. De1e eenheid van optreden heeft 
~u11 het prestige van de autoriteiten, die i'.ich de ontruiming 
~unvankelijk ~els een ware /.egepraal hadden voorgesteld, een 
1warc slag toegebracht. Alle pogingen om tot op het laatste 
moment verdeeldheid onder de be/.cttcrs te /.aaien, stuitten af 
op dc/.e gedisciplineerde manii"cstatic van eendracht. 
Na de beëindiging van de be:tctting hebben de autoriteiten een 
nieuwe poging ondernomen 0111 de bcwL'ging van de studenten 
te intimideren door middel van een massaproces, waartoe de 
rc,_~cring bij monde van VVD-minister Polak opc:racht heeft 
gegeven. Ook dit wapen keert 1.ich evenwel tegen degenen die 47 
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het aanwenden. Want het wordt nu vele studenten in de prak
tijk voor ogen gevoerd, dat het justitiële apparaat deel uit
maakt van het gehele kapitalistische gezagssystecm en wordt 
aangewend tegen de democratische strijd en om op de universi
teiten en hogescholen de beweging voor het medebeslissings
recht in te dammen. 
Het politieke denken van een groot aantal studenten is tijdens 
de actie in beweging geraakt. Allerlei theorieën :t.ijn op l1un 
praktische consequenties beproefd. Het ligt voor de hand, dat 
het nog wel enige tijd zal duren voor de enorme hocveelheid 
ervaringen die tijdens de7"e actie i'.ijn opgedaan politiek 1..al zijn 
verwerkt. Zij zullen voor de strijd van de komende tijd van be
slissende betekenis blijken te zijn. 

1\. M. - een bezetter 



Wiegersma~s 
misbruikte wetenschap 

Tussen de geheime stukken die de studenten tijdens de bezet
ting van het Maagdenhuis uit de archieven van de universi
teitsleiding hebben gepubliceerd, bevond zich het inmiddels be
rucht geworden geschrift van prof. Wiegersma, "Veronderstel
lingen betreffende de achtergronden van de ,onrust' onder stu
denten". 
Bij eerste lezing werkt dit advies aan het presidium sterk op de 
lachspieren. Het maakt een paniekerige indruk; een nerveuze 
machteloze aanval van een vcrschrikte burgerman, op een be
weging waarvan hij de oorzaken niet begrijpt. 
Op dit moment is er echter alle aanleiding om op het stuk van 
Wiegersma iets serieuzer in te gaan. 
In de eerste plaats verscheen, nog tijdens de bezetting, in Het 
Parool een artikel van Wiegersma's coll<:ga, prof. De Groot, 
een stukje demagogische vuilspuiterij, dat de voornaamste uit
gangspunten van Wiegersma's "studie" deelde. 
In de tweede plaats blijkt dat Wiegersma's advies door de lei
ding van de universiteit op belangrijke punten is overgenomen. 
Vanaf het begin van de bezetting heeft men met woord en daad 
gepoogd de bewuste, actieve groep van studenten te isoleren 
van de nog niet in beweging zijnde achterban. Het is niet ge
lukt, maar men handelde exact naar het model Wiegersma, dat 
op zijn beurt ontleend is aan de praktijken van machthebbers 
in andere landen. Illustratief in dit verband is een mededeling 
van een Amerikaanse correspondent in de NRC van 10 mei j.l. 
Over de bezcttingsactics van studenten in Washington schrijft 
hij: " ... Bij dit alles volgden de universitcitspresidenten o·ver 
het algemeen een voorzichtige tactiek teneinde de massa van de 
extremisten te scheiden". 
In de derde plaats is daar de campagne tegen de ASV A, die in
middels gigantische vormen heeft aangenomen, en die een on
derdeel van de politiek van isolering is. Vlak na de Maagden
huisbezetting vcrklaarde Belinfante niet meer met de ASV A te 
willen onderhandelen, omdat zij niet representatief voor alle 
Amsterdamse studenten zou zijn. Die uitlating van onze rector 
is het startsignaal geworden voor een ware kruistocht tegen het 
ASV A-bestuur, met de universiteitsleiding voorop en de recht
se pers in zijn kielzog. Het Algemeen Handelsblad wijdt zelfs 
zijn hoofdcommentaren aan deze zaak. 
En wat schreef Wicgcrsma in oktober '68? De "slotopmerking" 
van zijn betoog luidt: 

"[r is een duidelijke tendentic van de zijde varz de bestuurders 
om zich voor de keuze van de gesprekspartners vooral tot de 
actiegroepen te richten. Hieri11 vindt men mensen met goed ge
formuleerde opvattingen, een aantal treedt ook als ,persoon
lijkheid' naar voren, niet zelden weten zij de sleutelposities in 
de studentenwereld te bezetten. 49 



Oe'Le keu'Le is echter 11it z1jn aard niet representatief en ·cmor dc 
bestuurders is er het risico dat men instemt met verlangens die 
in feite niet beantwoorden aan hetgeen er in veel grotere kring 
leeft en voorts dat men 7ich op de'Le wijze gesprekspartners 
kiest voor wie actie een primair doel is en die derhalve niet op
houden ,eisen' te stellen". 

Dat was, meer dan een half jaar geleden, \'Viegersma's advies. 
En het is opgevolgd. Niet voor niets is hij tot lid van het pre
sidium benoemd. 
Er is nog een ten vierde. 
Na de bezetting van het Maa;.;denhuis heeft de universit~lire 
overheid aangekondigd, dat ze de geheime stukken zelf ging 
publiceren. De publicatie van Wiegersma's stuk geschiedde op 
een zeer speciale manier: het is opgenomen in een smerig 
schendblaadje, opgesteld door het bureau voorlichting van de 
universiteit en roegezonden aan alle betrokkenen. Fen waar 
hoogtepunt in de hetzcampagne tegen de studenten. 
Wiegersma's stuk, waarvan wij meenden dat het, als /.odanig, 
argumenten tegen de betrouwbaarheid van de autoriteiten op
leverde, wordt door hen doelbewust als een wapen tegen de 
strijd van de studenten gehanteerd. Mede daarom is het belang
rijk er grondig op in te gaan, en aan te wij1.en waar Wiegersma 
zijn fouten maakt. 
Daarom ook is het nood;.akelijk, niet in de eerste pbats de 
aandacht te richten op wat lachwekkend IS In het stuk. Die 
passages springen direct in het oog. 
Belangrijker zijn die delen, waarin Wiegersma oppervlakkig 
gezien degelijk onderzoekt en degelijk theoretiseert. Want het 
1.ijn juist deze theorieën die Wiegersma's betoog uiteindelijk 
wel "voor publicatie geschikt" hebben gemaakt. 

Pseudo-wetenschap 

Als we de franje even ten.ijde schuiven en bovendien enige 
orde aanbrengen in de verwarde reeks onderwerpen, argumen
ten en conclusies die het stuk biedt, kunnen we in de analyse 
twee hoofdmotieven onderscheiden. Het eerste is de werking 
v~1n de ~tudentenbeweging zelf, of, met \Viegersma gesproken, 
het "dynamische model van het gebeuren" en het "descriptief 
model van het ageren". 
Het tweede motief vormen de opmerkingen in Wiegcrsma\ 
stuk die beantwoorden aan de titel, namelijk die passages die 
ingaan op de vermeende "achtergronden" van de beweging. 
Van dit tweede onderwerp koesteren we uiteraard de hoogste 
verwachtingen. Over de maatschappelijke achtergronden van 
het studentenprotest 1.ijn de laatste jaren honderden public.nies 
gedaan, vaak zeer interessante. Vanuit het onderzoek naar de 
plaats en de functie van de universiteit in de huidige maat
schappij zijn conclusies getrokken omtrent de aard en de oor
zaken van de studentenbeweging. 

50 De pogingen van de grote industrie om de leiding van de uni-



vcrsitcit over te nemen en 1.ich de vruchten \':111 onderwijs en 
onderzoek toe te eigenen hebben de studenten doen inzien dat 
de kapitalistische elite handelt in strijd met hun belangen. Dat 
het de grote concerns zijn die hun wetenschap en hun kennis 
gebruiken met als enige doel er winst uit te slaan. 
Daarnaast groeit het besef bij de studenten dat ook de weten
schap die niet direct nut heeft voor de produktie wordt mis
bruikt door de machthebbers. Dat met n~1mc de maatschappij
wetenschappen worden toegepast in onder:t,oekcn en projecten 
gericht tegen de strijd van antikapitalistische bewegingen. 
Op basis van dit inzicht hebben de studenten de eis gesteld 
voor /.cggcnschap in hun eigen studie en onderzoek. Zij eisen 
een democratische universiteit omdat /.ij niet door kapitalisti
sche machthebbers misbruikt willen worden. 
Wie nu vcrwacht dat Wiegcrsma dc/.e -- op wetenschappelijk 
ondcr1.ock gebaseerde conclusies in 1.ijn ,, veronderstellingen" 
betrekt, komt bedrogen uit. 
Wicgcrsma schijnt onder "de maatschappij" skchts datgene te 
vcrstaan wat hij door zijn psychologische bril kan waarnemen, 
de mensen, en hun gedrag. Want wat zijn volgens hem de 
maatschappelijke wortels van het te ondcoockcn kwaad? Wat 
drijft de studenten tot "acties waarin elementen van agressie 
tegen universiteit en/ of samenleving, destructie, tirannieke wils
oplegging aan anderen en dcrgcFjke, sterk op de voorgrond 
treden"? De belangrijkste oor/aak ligt volgens hem in de ver
anderende normen van onze samenleving. Letterlijk: 

"f r zijn (. . .) perioden waarin de maatschap pel ij kc o pvattin
gen t.a.v. toegcstaan gedrag ~·erandcrcrz, L:odanig dat de repres
sieve krachten minder effectief worden. (. . .) In een dergelijke 
situatie kan een relatief grote hocwclhcid verdringingscnergie 
geactualiseerd worden, in acties die tegen het bestaande bestel 
gericht zijn." 

Het onthullende van dit quasi-wetcnschappdijkc, maar o zo 
oppervlakkige geklets is, dat het de huidige studentenoppositie 
poogt te bestrijden juist met die zogenaamde wetenschap waar
tcgen het studentenprotest ;.ich richt. Namelijk die wetenschap 
die zich in dienst stelt van de huidige maatschappelijke heer
sers. 
De studentenbcweging wordt door Wie\!,crsma gekarakteriseerd 
als "tirannieke wilsoplegging aan anderen". Maar die bewe
ging baseert zich juist voor een bcbngrijk deel op het inzicht, 
dat er in onze universiteiten maar één wilsoplegging plaats 
vindt, namelijk die van de kapitalistische ba;cn. Die wilsop
legging wordt sterker èn duidelijker voelbaar. Maar onderzoek 
naar Je werkelijke verhoudingen is Wiegersma's wetenschap 
vreemd. Dat blijkt uit het tweede citaat. 
Wicgersma zegt: "!:'r 'Lijn perioden waarin de maatschappelijke 
opvattingen (..)veranderen". Maar wat 1.ijn dat voor perio
den? Wat is de oor~.aak van die veranderingen? 
Wiegersma's wetenschap geeft op die vragen geen antwoord. 
Sterker, Wîcgcrsma's wetenschap stelt die vragen niet. Zij mag 51 
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ze niet stellen. Door het kunstmatig isolerCJJ en verheffen van 
met name de sociale wetenschappen boven de praktijk van de 
werkelijke maatschappelijke verhoudingen, schept de heersende 
klasse zich de gelegenheid om die wetenschap te gebruiken. 
Dat bewijst Wiegersma's stuk. 
Wiegersma's vage verwijzing naar "perioden" waarin te on
derzoeken normveranderingen optreden sluit een onderzoek 
naar de oorzaak van die veranderingen uit. 
Met hetzelfde recht zou een geoloog kunnen stellen "er zijn 
ijstijden" en de vraag naar de oorzaken van hun ontstaan ne
geren. 
Dat is geen wetenschap. 
Normen en wetten zijn geen gegevens met een absolute geldig
heid. Ze worden gemaakt door een heersende klasse en ze vcr
anderen wanneer de rest van de bevolking zich ertegen g~ut 
verzetten. Als Wiegcrsma bepaalde acties uit normveranderin
gen wil vcrklaren keert hij de zaken om. 
Wanneer hij op het ogenblik verandering van maatschappelijke 
normen constateert, kan hij daar slechts uit afleiden dat er in 
onze maatschappij groeiend vcrzet rijst tegen regels die door 
de kapitalistische elite zijn opgesteld. 
Het blootleggen van deze tegenstellingen is niet de taak 
van Wiegersma's wetenschap. Zij dient de heersende klasse te 
steunen in het vcrdoezelen van die tegenstellingen. Zodat zij 
kan voortgaan met te spreken over de belangen van "de maat
schappij" als het slechts om haar eigen belangen gaat. 
Voor prof. Belinfante geldt hetzelfde. Als jurist gebruikt hij 
zijn kennis van wetten en structuurties om de beweging voor 
een democratische universiteit te bestrijden. 
"Het radenbcstuur onttrekt de universiteit aan parlementaire 
controle en is daarom in onze staatsstructuur niet aanvaard
baar", schrijft hij aan zijn collega's rectoren. De staatsstructuur 
is dus normatief. Wie wat te zeggen wil hebben over zijn eigen 
werk is "ondemocratisch". \Vat de minister doet is welgedaan, 
want hij handelt namens het volk. Dat is de inhoud van het 
Nederlandse recht dat Belinfante uitdraagt. 
Maar de actieve studenten zijn zich bewust dat hun eisen en 
acties dan misschien wel "verboden" zijn, maar daarom niet 
minder rechtvaardig. Dat inzicht bij toekomstige beoefenaars 
van wetenschap moet ertoe leiden dat de functie van die we
tenschap verandert. En dan zijn de dagen der Wiegersma's ge
teld. 

Absurditeiten 

Het tweede Gelangrijke onderdeel van Wiegersma's betoog vor
men zijn vcronderstellingen omtrent de organisatie en de wer
king van de studentenactie zelf. Daarvoor ruimt hij de meeste 
plaats in. 
Het ziet er allemaal vreselijk ingewikkeld uit. Wicgcrsma be
dient zich in ruime mate van grafieken en vaktermen, allemaal 
ten behoeve van de wetenschappelijke schijn. 



In feite komt 1.ijn "analyse" hierop neer. 
Uc studentenbevolking bestaat politiek gcsproken uit een aan
tal vcrschillcmlc groepen. In de eerste plaats de activisten 
("agitatoren", volgens Wicgersma). Deze mensen brengen de 
,1ctic op g<1ng. Vcrvolgens zijn daar de "inclucticgroepen". Die 
doen met de act i visten mee. Daarna komen de "sympathie
groepen", en de "omstanders en tegenstanders". Tot zover is de 
zaak duidelijk, maar, bclulvc voor de ministeries van binnen
landse ;.aken en justitie, weinig interessant. Het boeiende komt 
echter als Wicgcrsma 1.ijn ondeo.ock richt op de voorwaarden 
waaronder volgens hem, de onvermoeide activisten er in sb
gen de actie op gang te krijgen. Die oorzaken zijn zo talrijk 
en zo vcrschillend van aard dat Wicgcrsma de indruk wekt dat 
wc te maken hebben met een gigantisch en gecompliceerd gok
spel. De studentenactie kan slagen door: 1. goed weer; 2. pu
bliciteit; 3. lag<: beurzen; 4. ontactisch optreden autoriteiten; 
5. "redelijk" programma van de activisten; 6. mislukte studie 
en ga 1.0 maar door. Als in de loop van de actie aan deze voor
waarden wordt volda<1n ontstaat er een "kritisch punt"! Op 
dat moment kun11cn ook andere maatschappelijke groepen in 
actie komen en "op hun beurt overgaan tot het overschrijden 
van een nieuw kritisch punt. Dit hetekent het begin van een 
re vol u tic". 

Zie hier, in het Lort, Wiq;crsma's model. De revolutie in een 
notedop. Het behoeft ~',een Lx·too~~ dat deze voorstelling van 
Z<1ken absurd is l'n <lat, voor;over 1.ij juiste constateringen be
vat, dit waarheden ah koeien 1.ijn die niet als resultaten van 
een onderJ.oek aangemerkt kunnen worden. 
De oor1,1ak van het falen van 1.ijn analyse is, opnieuw, dat hij 
voorbijgaat aan de maatschappelijke achtergronden van het 
studentenprotest. Natuurlijk is er bij een actie sprake van sub
jectic\'C wil v'1n de voorhoede. Maar de aanwezigheid van die 
voorhoede is geen te allen tijde vaststaand gegeven, J.oals Wie
gcrsma meent. Met name de laatste tijd neemt zij in omvang 
toe. 
Het grootste misverstand echter is te menen dat die subjectieve 
wil van de voorhoede op willekeurige tijden, wanneer de uiter
lijke omstandigheden gunstig 1.ijn, de massa in beweging zou 
kunnen brengen, /.onder dat er bep<ulde verlangens en eisen zijn 
~~aan leven. 
De nood;,akelijkhcid van dat laatste is een belangrijke erva
ring, waaraan in de studentenbeweging J.cll ook wel eens te 
licht is getild. 
Als een actie slaagt betekent dat niet dat de massa doet wat de 
activisten willen, mnr integendeel, dat de activisten hebben 
gedaan wat de massa wil. Dat is een fundamenteel andere be
nadering. Het betekent dat de eisen waarop de beweging steunt, 
die eisen zijn die J.eeï grote groepen 1.clf hebben gesteld. De 
voorhoede fungeert als gangm<lker. Het is onzin het voor te 
stellen alsof de voorhoede haar eigen doelstellingen aan de men
sen 1.ou kunnen opdringen. Uit die theorie vloeit ook de voor-
onderstelling voort dat grote actie<> onherroepelijk /,ouden leeg- 53 



bloeden wanneer de activisten "geïsoleerd" worden. 
De ervaringen rond het Maagdenhuis Ieren dat in een werke
lijk massale actie de voorhoede niet geïsoleerd kon worden, om
dat zij een onderdeel vormde van de hele beweging, en slechts 
diende om de doelstellingen en eisen van die beweging te for
muleren. 

MARISCA MIUKOWSKI 
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Gedwongen recrutering 
van 183 studenten 

Een artikel van Lenin uit 1901 

Op 11 januari publiceerden de kranten een regeringscommuni
qué van het ministerie van onderwijs over de gedwongen recru
tering van 183 studenten van de universiteit van Kiew wegens 
"het stichten van onrust in gemeenschap". De voorlopige be
palingen van 29 juli 1899 - dit dreigement tegen alle studen
ten en tegen de maatschappij - komen nog geen anderhalf 
jaar nadat ze werden uitgevaardigd, tot toepassing, en alsof de 
regering haast heeft om zich voor de uitvaardiging van dl'!.e 
ongehoorde strafmaatregel te rechtvaardigen, komt /'.e voor de 
dag met een hele acte van beschuldiging, waarin de misdaden 
der studenten in schrille !·deuren w,lrden weergegeven. 
De ene misdaad is nog vcrschrikkelijker dan de andere. In de 
zomer het algemene studentencongres in Odcssa met het pro
gram om alle R ussi se he studenten te organiseren, ten ei ndc u i t
drukking te geven aan hun protest tegen uiteenlopende ver
schijnselen van het academische, openbare en politieke leven. 
Wegens dc/'.e misdadige politieke doeleinden werden alle stu
dentenafgevaardigden gearresteerd en werden hen hun papie
ren ontnomen. De gisting komt echter niet tot stilstand, doch 
groeit en treedt aan vele hogescholen hardnekkig aan de dag. 
De studenten willen hun gcmeenschappelijke aangelegenheden 
vrijelijk en zelfstandig bespreken en daarover beslissen. De bo
ven hen staande overheid - vervuld van dat zielloze forma
lisme waarin de Russische ambtenarij zich van oudsher onder
scheidt - antwoordt met kleinzielige chicanes, doet de onte
vredenheid tot het uiterste toenemen en brengt, zonder het te 
willen, de jeugd, die nog niet in de modder van het burgerlijke 
voortvegeteren weggezakt is, op de gedachte tegen het hele 
systeem van politie- en ambtelijke willekeur te protesteren. 
De studenten van Kicw eisen de verwijdering van een profes
sor, die in de plaats gekomen is v~1n een vertrokken collega. De 
boven de studenten geplaatste autoriteiten verzetten zich, drij
ven de jeugd tot "samenscholingen en demonstraties" en ... 
geven toe. De studenten beleggen een vcrgadering om te be
spreken waarom zulke gcmeenheden als het vcrkrachren van 
een meisje door twee studenten uit voorname families (zo wil 
het gerucht) mogelijk l'ijn. De boven de studenten geplaatste 
autoriteiten veroordelen de voornaamste "schuldigen" aan het 
houden van de vcrgadering tot het cachot. Die weigeren l'.ich 
daarin te schikken. Ze worden uitgesloten. Een mensenmenigte 
begeleidt de uitgcslotett studenten demonstratief naar het sta
tion. Er komt een nieuwe vcrgadering bijeen, de studenten blij
ven tot de a vond en weigeren te vcrtrekken zolang de rector 
niet verschijnt. Er verschijnen de vice-gouverneur en het hoofd 
van de gendarmerie met een troep soldaten, die de universiteit 
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wordt ontboden. De studenten eisen u denkt :r.cker een 
:,;rondwct?- neen, :r.c eisen, dat de cachotstraf niet ten uitvoer 
wordt gelegd en dat de uitgeslotenen weer worden opgenomen. 
De deelnemers aan de vcrgadering worden opgeschreven en 
mogen naar huis gaan. 
Men moet er toch eens over nadenken, welk een verbazing
wekkende wanvcrhouding er bestaat tussen de bescheidenheid 
en onschuldigheid van de eisen der studenten en de panische 
schrik van de regering, die optreedt, alsof de bijl aan de wor
tels van haar heerschappij is gelegd. Er is niets, waarmee onze 
"almachtige" regering :r.ich zo vcrraadt als met deze panische 
schrik. Ze toont daarmee - beter dan alle "misdadige oproe
pen" dat kunnen doen - aan iedereen die ogen heeft om te 
:r.icn en oren om te horen, dat :r.c zich volkomen onzeker voelt 
en alleen maar gelooft in de kracht van de bajonet en van de 
knoet, die haar tegen de volkswoede beschermen. \'\fijs gewor
den door een ervaring van tientallen jaren, is de regering er ten 
volle van overtuigd geraakt, dat 1.c omgeven is door licht ont
vlambare stof, dat het geringste vonkje voldoende is, dat een 
protest tegen het cachot toereikend is om het vuur te ontsteken. 
Maar als dat :r.o is, dan is het ook duidelijk, dat er een voor
beeld moest worden gesteld: Honderden studenten bij wijze van 
dwang recruteren! "ln plaats van Voltaire de sergeant-ma-
joor!" 1

) - deze formule is geenszins verouderd. Integendeel, 
de 20stc eeuw is de eer te beurt gevallen, de daadwerkelijke rea
lisering van deze formule te beleven. 
Dc:r.c nieuwe strafmaatregel, die nieuw is voor wat betreft de 
poging, een al lang achter ons liggend vcrleden te laten her
leven, brengt iemand op heel wat gedachten en vergelijkingen. 
Ongeveer drie generatics geleden, ten tijde van Nikolaas l, was 
de gedwongen recrutering een natuurlijke straf, die volstrekt in 
overeenstemming was met de gehele structuur van de op lijf
eigenschap berustende Rmsischc maatschappij. Men stopte de 
adellijken bij de soldaten om ze tot de militaire dienst te dwin
gen en opdat :r.e zich in de dienst als een vcrvanging voor de 
adellijke vrijheid tot officier opwerken. De boer stuurde men 
onder de wapens als naar jarenlange dwangarbeid, waar de 
onmenselijke foltering van het spitsroeden lopen en dergelijke 
meer op hem wachtten. Nu echter bestaat bij ons al langer dan 
een kwart eeuw de "algemene" dienstplicht, waarvan de in
voering destijds als een grote democratische hervorming werd 
aangeprezen. Een algemene dienstplicht, die niet alleen op pa
pier staat, maar daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd, is on
getwijfeld een democratische hervorming: ze breekt met het 
standenbeginsel en voert de rechtsgelijkheid van de burgers in. 
Als dit echter daadwerkelijk zo :r.ou zijn, hoc :r.ou dan de op
roeping voor militaire dienst een straf kunnen :r.ijn? En levert 
de regering, door de dienstplicht in een straf te veranderen, 
niet het bewijs, dat wij veel dichter bij het pressen van rccru
tcn staan dan bij de algemene dienstplicht? De voorlopige bc-

1) Lcnin citeert de woorden van kolonel Skaloso~b, een figuur uit Gribo-
jedow' mmedie "Vcr,t.lnd doet lijden". 57 



palingen van 1899 scheuren :t.clfs die instellingen van ons, die 
het dichtste bij de Europese staan, het fari:t.cïschc masker af en 
brengen hun Aziatische wezen aan het licht. Er is bij ons in de 
grond van de zaak nooit een algemene dienstplicht geweest en 
ze is er ook nu niet, want de privileges van de voorname af
komst en van de rijkdom scheppen een menigte uitzonderin
gen. In de grond van de zaak was en is er bij ons niets, dat ook 
maar lijkt op een rechtsgelijkheid van de burgers ten aanzien 
van de militaire dienst. Integendeel, de kazerne is geheel en al 
doordrongen van de geest van de meest schandelijke rechteloos
heid. De soldaZtt van het bocrenland of uit het arbeidersmilieu 
is volkomen zonder bescherming, de menselijke waardigheid 
wordt met voeten getreden, afpersingen zijn aan de orde van 
de dag, het hagelt slagen, slagen en nog eens slagen. Voor die
genen echter, die invloedrijke relaties en geld bezitten, zijn er 
tegemoetkomingen en uitzonderingen. Het is geen wonder, dat 
het overleveren aan deze school van willekeur en gewelddadig
heid een straf kan zijn, en :t.clfs een zeer zware straf, die weinig 
onderdoet voor het ontzeggen van de burgerrechten. De rege
ring rekent erop, in deze school de "rebellen" discipline te kun
nen bijbrengen. Heeft :t.e niet misgerekend? Zal de school van 
de Russische militaire dienst niet een krijgsschool voor de revo
lutie worden? Natuurlijk brengen niet alle studenten de kracht 
op, zulk een school tot het einde toe te doorlopen. De een wordt 
gebroken door het zware juk van het drillen, wordt te gronde 
gericht door de botsing met de militaire meerderen, een ander 
deel - de zwakken en de slappen - wordt geïntimideerd 
door de kazerne, maar de overigen worden erdoor gestaald, 
krijgen er een ruimere blik door, worden ertoe gebracht, zich 
met hart en ziel aan hun vrijheidsstreven te wijden. Thans, nu 
hun hele menselijke waardigheid afhangt van het goeddunken 
van een sergeant-majoor, die wel niet zelden met voorbedach
ten rade zijn woede op de "i ntellectucel" zal koelen, krijgen 
ze de willekeur en onderdrukking met alle kracht aan het eigen 
lijf te bespeuren. Ze zien, hoc de toestand van het gewone volk 
in werkelijkheid is; alle scheldpartijen en gewelddadigheden, 
waarvan zij elke dag weer gedwongen worden getuige te zijn, 
knagen aan hun hart en ze begrijpen, dat de onrechtvaardig
heden en chicanes, waaronder de studenten te lijden hebben, 
slechts een druppel zijn in de oceaan van onderdrukking van 
het volk. Wie dat begrijpt, vcrlaat de militaire dienst met de 
vurige eed, gezamenlijk met de meest vooraanstaande klasse 
van het volk te strijden voor de bcvrijdi ng van het volk van 
het despotisme. 
Niet minder schandelijk dan de gruwelijkheid van de nieuwe 
straf is evenwel haar vcrnederende karakter. De regering ver
oorlooft zich een uitdaging aan allen, die nog enig gevoel voor 
fatsoen hebben, wanneer zij de tegen willekeur protesterende 
studenten tot gewone herrieschoppers verklaart - net zoals :t.ij 
de vcrbannen stakende arbeiders uitgemaakt heeft voor men
sen met een vcrdorven levenswandel. Neem nu het communi
qué van de regering: het loopt over van woorden als ordever-
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de ene kant worden misdadige politieke doeleinden en politieke 
protestuitingen geconstateerd, aan de andere kant worden de 
studenten behandeld als gewone herrieschoppers, wie discipline 
bijgebracht moet worden. Dat is een slag in het gezicht van de 
openbare mening van Rusland, waarvan de sympathieën voor 
de studenten de regering zeer wel bekend zijn. En het enig 
w::nrdigc antwoord van de studenten daarop zou zijn, het drei
gement van de studenten van Kicw waar te maken: het orga
niseren van een consequente en standvastige staking van allen, 
die aan alle hogescholen studeren, met de cis, de voorlopige be
palingen van 29 juli 1899 op te heffen. 
Maar i1ict alleen de studentenwereld is verplicht, de regering 
van replick te dienen. De regering zelf heeft ervoor gezorgd, 
dat de genoemde gebeurtenis veel meer is geworden dan een 
zuivere studcntcnaangclegcnhcid. De regering richt zich tot de 
openbare mening, alsof z.c :r.ich voor haar krachtige ingrijpen 
op de borst wil sban, :1lsof zt: met elk streven naar vrijheid de 
spot wil drijven. En alle bewuste elementen onder alle lagen 
van het volk zijn verplicht, een antwoord te geven op deze uit
daging, als ze zich niet willen verlagen tot stomme slaven, die 
elke belediging zwijgend incasseren. Aan het hoofd van deze 
bewuste elementen staan echter de vooraanstaande arbeiders 
en de onafscheidelijk met hen vcrbonden sociaaldemocratische 
organisaties. De arbeidersklasse ondergaat voortdurend onme
telijk grotere onderdrukking en beledigingen door dezelfde heer
schappij van politiële willekeur, waarmee de studenten thans 
zo fel in botsing gekomen zijn. De arbeidersklasse heeft de strijd 
voor haar bevrijding reeds aanvaard. En ze mag niet vergeten, 
dat deze geweldige strijd haar geweldige verplichtingen op
legt; dat zij zich niet kan bevrijden, zonder het gehele volk 
van het despotisme te bevrijden; dat zij in de eerste plaats en 
bovenal verplicht is, op elk politiek protest te reageren en het 
op alle manieren te ondersteunen. De beste vertegenwoordigers 
van onze ontwikkelde klassen hebben bewezen en met het 
bloed van duizenden door de regering ten dode gekwelde revo
lutionairen bezegeld, dat zij in staat en bereid zijn, het stof van 
de burgerlijke maatschappij van hun voeten te schudden en tot 
de rijen der socialisten toe te treden. En de arbeider, die on
verschillig zou kunnen toekijken, hoe de regering haar troepen 
op de studerende jeugd afstuurt, zou niet waardig zijn zich 
socialist te noemen. De student is de arbeider te hulp gekomen 
-de arbeider moet de student te hulp komen. De regering wil 
het volk voor de domme houden, wanneer zij de drang naar 
een politiek protest als een gewoon exces afschildert. De arbei
ders moeten openlijk verklaren en het onder de massa's in rui
me kring uiteenzetten, dat dit een leugen is, dat de werkelijke 
broedplaats van de gewelddadigheid, van de excessen en de 
bandeloosheid de Russische autocratische regering, de heer
schappij van willekeur van de politie en ambtenaren is. 
Hoc dit protest georganiseerd moet worden, moeten de plaat
selijke sociaaldemocratische organisaties en arbeidersgroepen 
beslissen. Het verdelen, vcrspreiden en aanplakken van mani-
festen, het beleggen van vergaderingen, waarvoor zoveel mo- 59 
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gelijk alle klassen van de maatschappij moeten worden uitge
nodigd - dat zijn de eerstmogelijke vormen van protest. Daar 
echter, waar sterke en hechte organisaties bestaan, zou het 
wenselijk zijn als gepoogd werd te komen tot een breder en 
openlijk protest door middel van een openbare demonstratie. 
Als een goed voorbeeld hiervoor kan de demonstratie dienen, 
die op 1 december van vorig jaar in Charkow voor de redactie 
van de "Joezjny Krai" (Zuidelijk Gewest) is gehouden. Men 
vierde het jubileum van dit schendblad, dat ophitst tegen alles 
wat streeft naar verlichting en vrijheid, en dat alle beestachtig
heden van onze regering verheerlijkt. Er verzamelde zich voor 
de redactie een volksmenigte, die exemplaren van de "Joezjny 
Krai" plechtig verscheurde, er paardestaarten mee tooide, er 
honden in wikkelde, stenen en flesjes met zwavelwaterstof door 
de ramen gooide en riep: "Weg met de corrupte pers!" Wer
kelijk, zulke eerbetuigingen hebben niet alleen de redacties van 
corrupte kranten verdiend, maar ook al onze regeringsinstel
lingen. Een jubeldag van minzaamheid van de zijde der over
heid vieren ze maar zelden - de dag van het volksgericht ver
dienen ze te allen tijde. Elke uiting van willekeur en geweld
dadigheid van de kant der regering is een gerechtvaardigde 
aanleiding tot een dergelijke demonstratie. Moge dan ook de 
openlijke declaratie van de regering, waarmee zij haar straf
gericht tegen de studenten heeft bekendgemaakt, niet zonder 
een openlijk antwoord van de kant van het volk blijven! 

Geschreven in januari 1901. 

Gepubliceerd in februari 1901 m de "! skra" nr. 2. 
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het partijbestuur der CPN 

Woningbouw en huurbeleid 

in dienst van winstbejag 

Reeds spoedig na het optreden van de regering-De Jong bleek 
duidelijk, dat dit kabinet - meer dan welk kabinet voordien 
- bereid was om aanzienlijke concessies te doen aan de eisen, 
die de bouwers en exploitanten van woningen en de financiers 
daarvan naar voren brengen.':·) Dit eisenprogram kwam a op 
neer, dat de woningbouw en de exploitatie van woningen vol
ledig ondergeschikt moesten worden gemaakt aan hun bel:mgen 
en hun honger naar winst. 
Nu we weer ruim een jaar verder zijn, is het mogelijk om na
dere conclusies te trekken over de aard en de gevolgen van het 
woningbouw- en huurbeleid van deze regering. 
Minister Schut had als uitgangspunt voor zijn beleid gesteld, 
dat het woningtekort nagenoeg zou zijn opgeheven en dat er 
dus een evenwicht op de woningmarkt zou zijn ontstaan tussen 
vraag en aanbod. 
Dit geschiedde, ofschoon een ieder die zich op het gebied van 
de volkshuisvesting beweegt, weten kan dat dit verhaal over 
het evenwicht een doorzichtig fabeltje is. De toestand in de ste
den, maar ook op het platteland, bracht dagelijks feiten naar 
voren, die aantoonden dat het evenwicht ver te zoeken was. 
Dit zogenaamde evenwicht bestaat alleen in de ogen van de on
dernemers en de huizenexploitanten, voor wie het van belang 
is, dat zelfs het oudste krot nog als woning wordt gewaardeerd, 

,,. ) Zie hiervoor het artikel "Volkswoningbouw in gevaar" in P en l. van 
februari l96R, blz. 49 e.v. 301 



zodat zij er huur voor kunnen vragen en liefst zoveel moge-
lijk. 
Maar goed. Minister Schut wilde nu eenmaal een uitgangspunt 
voor zijn beleid kiezen en dat was dit "evenwicht". 
Uitgaande van het bestaan van zo'n evenwicht vcrminderde hij 
direct het aantal te bouwen woningwetwoningen en stimuleer
de hij, ter vervanging daarvan, de partietdiere gesubsidieerde 
woningbouw. 
Voorts werd dit evenwicht de basis voor het doorvoeren van de 
huurliberalisatie in honderden gcmcenten - tegen de mening 
van het merendeel van de gemeentebesturen in. De huurders 
kon niet veel gebeuren, zo antwoordde de minister op de lui
riek, want er was genoeg aanbod van vervangende woningen. 
Om verder aan de eisen van de ondernemers tegemoet te ko
men, bracht hij de financiering van de woningwetwoningen on
der de marktrente van dat moment. 
Een andere peiler van het beleid was het streven om te komen 
tot een kostendekkende huur. Daartoe liet minister Schut de 
jaarlijkse verplichte huurverhoging voor nog gesubsidieerde 
woningen tot wet verheffen, gepaard aan een niet-verplichte 
huurvcrhoging voor alle overige woningen. 
Omdat het ten slotte lang niet zeker was, dat de huurders naar 
de op deze manier duurder wordende woningen zouden trek
ken, zette hij het oude wetsontwerp van Bogacrs op zijn pro
gram: de wet op de huurbclasting. 
Onder het motto van het evenwicht werd aldus het oude vcr
langen van de ondernemers, dat huren kostendekkend moeten 
zijn en dat op deze basis vraag en aanbod de produktie en dis
tributie van woningen moeten regelen, in praktijk gebracht. 
Het is dan ook logisch, dat in het bijzonder de VVD, m;1ar 
ook tal van vcrtegenwoordigers van de ;1ndere rechtse partijen, 
hun tevredenheid betuigen over het beleid van deze minister en 
dat zij voortdurend aandringen op versnelling v;1n het uitvoe
ringstempo van zijn plannen. 

Geen evenwicht, maar groot tekort 

Welke feiten zijn m de laatste anderhalf jaar echter aan het 
licht gcbr;1cht? 
Het officiële rcsult;1at werd bekend van het onderzoek na;1r de 
woningbehoefte in ons land, een onderzoek dat in oktober 1967 
plaats h;1d. Dit resultaat h;1;1lde de eerste streep door de minis
teriële rekening van het evenwicht. 
Er blijkt nog een officieel tekort te besta;1n v;1n tienduilenden 
woningen ... Vernietigend voor de theorie van het evenwicht 
zijn evenwel de uitkomsten van het onderzoek n;1ar de kwali
teit van het oude woningbest;1nd. 
Uit het onderzoek blijkt, dat 

375.000 woningen ;1ls krot gebrandmerkt moeten worden en 
niet meer te vcrbeteren zijn; 
250.000 woningen meer dan slecht zijn en hoogstens met een 
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- 50.000 woningen door hun incourante bouw als zodani,.:; on-
bruikbaar zijn. 

De som van deze cijfers geeft een totaal van bijna 700.000 krot
ten en zeer slechte woningen. Indien dus gesproken wordt over 
het woningtekort in ons land moet worden vastgesteld, dat er 
naast de opheffing van een statistisch tekort van enkele tiendui
zenden, de dringende noodzaak bestaat van een vervanging van 
twintig procent van de totale woningvoorraad van 3.500.000 
woningen, deels op zeer korte termijn, deels op een niet al t-:: 
lange termijn. 
De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat er in de ver
ste verte geen sprake is van een evenwicht op de woningmarkt. 
Integendeel, het tekort is ontstellend groot en de woningnood 
is dieper en omvangrijker dan men ooit heeft durven erken
nen. 
En dat moet vastgesteld worden in een periode, die nog altijd 
zo graag wordt aangeduid als die van de welvaart ... 
Voor de communisten zijn deze feiten geen verrassing. Wc ken
den deze feiten weliswaar niet zo gedetailleerd of ondcrvcr
deek! in vcrschillende categorieën woningen met de daarb11 be
horende cijfers. Maar wc kenden wel de vele slechte buurten en 
vaak hele wijken van tachtig, honderd jaar en ouder. We ken
den wel de vele gemeentelijke conclusies over het woningbe
stand in de diverse gemeenten. We kenden bovenal de mensen, 
de gezinnen, die telkens weer de vraag stelden: "Als de woning
nood is opgeheven, waarom moet ik dan met mijn gezin in zo'n 
rotwoning blijven zitten?" Wc kenden de jonggehuwden, de 
alleenstaanden en studenten, die niet aan een woning, hoe slecht 
ook, kunnen komen. Deze kennis van de feiten vormde een ster
ke grondslag om het beleid van deze minister te bestrijden en 
om te beklemtonen, dat zijn beleid op voorwendsels, op drijf
zand dus, is gebouwd. 

Bouwkosten stijgen snel 

Het zou voor de hand liggen, dat een minister en een lubinct 
die de uitgangspunten voor een beleid aan diggelen zien val
len, dit beleid gaan herzien aan de hand van de nieuwe, niet te 
weerleggen gegevens. Het zou voor de hand liggen, maar niet 
voor deze minister en niet voor dit kabinet. 
Uit een schets van de verdere ontwikkeling zal blijken, dat het 
tegendeel het geval is. 
Die laat heel nadrukkelijk zien, dat een bepaald inzicht over de 
omvang van de woningnood niet het werkelijke uitgangspunt 
van dit beleid was. Het uitgangspunt was vanaf het eerste mo
ment, het belang van de ondernemers, de financiers en de wo
ningcxploitanten. Het fabeltje van het evenwicht had men op 
een bepaald moment nodig om te pogen het beleid in de ogc•1 
van de belanghebbende woningzoekenden en huurders accep
tabel te maken. 
Een voor de hand liggende conclusie uit de nieuwe cijfers over 
het woningtekort zou moeten zijn, dat het jaarprogram van 303 



125.000 nieuwe woningen dient te worden opgevoerd. Dit pro
gram was immers toch gebaseerd op de theorie van het even
wicht. Nu er in plaats van een evenwicht een ontstellend tc
kort blijkt te zijn, zou dat program aanzienlijk moeten W•Jrden 
uitgebreid. 
Deze conclusie werd echter niet getrokken. Er werd slechts be
sloten tot enkele maatregelen ter bevordering van renovatie 
(herstel en vernieuwing) van het oude woningbezit. 
Renovatie van oud bezit wordt door ons niet van de hand ge
wezen. Een belangrijk deel van het bezit van gcmeenten en van 
bouwverenigingen komt voor herstel en modernisering in aan
merking. Tegenover financiering en subsidiëring van particulier 
bezit staan wij echter terughoudend; elke stap op dit gebied 
n~oct afzonderlijk en kritisch op zijn eigen merites wo:·den be
Zien. 

Wat dit ook moge worden, in ieder geval wordt daardoor niet 
de plicht opgeheven om méér nic~1we woningen t-: Louwen, 
waarbij de grootste aandacht dient uit te gaan naar de wonin
gen in de woningwctscctor, in de minder dure bouw dus. 
Wat gebeurt er evenwel in de praktijk? 
Reeds aan het eind van 1968 en nog meer in de loop van 1969 
is de woningbouw in ongunstige omstandigheden geraakt. 
Eind 1968 gaf een nieuwe stijging van de bouwkosten te zien, 
door de oplopende rente voor lening- en hypotheekgclden. 
Uitgaande van het principe van de kostendekkende huren werd 
deze stijging beantwoord met een wetsvoorstel, dat in het par
lement werd aanvaard, om de verplichte en de niet-verplichte 
huurverhoging op 6 procent te brengen. 
De grote klap kwam na 1 januari 1969. De golf van prijsstij
gingen vond natuurlijk zijn weerslag in de bouwkosten. Vooral 
echter de invoering van de BTW veroorzaakte grote opwa~1rt;c 
druk. Daarbij kwam dan nog een nieuwe vcrhoging v.1n de 
rentevoet. 
Terwijl de houw kosten al lange tijd een vcrontrustende stijging 
vertonen (in zeven jaar was de stijging 45 procent), ziet het er 
na::tr uit, dat 1969 op dit gebied een recordjaar gaat worden. 
Alleen al in het eerste kwartaal bedroeg de stijging 12 tot 14 
procent. 
De gevolgen worden direct zichtbaar in de produktie van wo
ningen. De bouw stagneert. 

Woningwetbouw stagneert 

Het bouwprogram voor I 969 bestaat uit 125.000 woningen, ::tls 
volgt onderverdeeld: 

45.000 woningwetwoningen, d.w.z. gefinancierd door het 
rijk, met een jaarlijkse subsidie; 
55.000 particulier gesubsidieerde woningen, d.w.z. gefinan
cierd uit de vrije kapitaalsmarkt, en met dezelfde jaarlijkse 
subsidie als de woningwetwoning; 
25.000 in de volledig vrije sector, d.w.z. gefinancierd uit de 
kapitaalsmarkt en zonder subsidie. 
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wetbouw stagneert. Opvallend omdat deze vrijwel geheel in 
handen is van de overheid. Het zijn de gemeenten, die in sa
menwerking met de bouwcorporaties de plannen maken; het is 
de rijksoverheid die deze plannen goedkeurt en financiert. 
Plant1Cn zijn er genoeg, maar vele gcmcenten klagen dat zij niet 
voldoende woningwetwoningen mogen bouwen. Den Haag remt 
deze plannen af, met als voornaamste motief, dat "de bouw
kosten te hoog zijn". 
In vcrband met de verhouding bouwkosten - huren lijkt dit 
een sociaal-bewogen uitgangspunt. In wezen worden de zaken 
evenwel op hun kop gezet. De bouw kosten toch worden juist 
opgedreven door deze regering! 
De remmen die worden opgelegd doen de vraag rijzen of de 
45.000 woningwetwoningen dit jaar wel in aanbouw zullen ko
men. Toch zegt de minister, dat het bouwprogram van 12').000 
woningen dit jaar zal worden gehaald. In de laatste debatten, 
die daarover in de Tweede Kamer zijn gevoerd, is duidelijk ge·· 
worden, dat getracht zal worden dit te bereiken ten koste van 
de huurders. 
Naast de woningwetbouw stagneert ook de bouw in de voiledig 
vrije sector. De hoogte van de rentevoet schijnt daarvan de 
voornaamste oorzaak te zijn. Gezien de toestand ten aanzien 
van de woningwetbouw en de vrije sector wil de regering het 
getal van 125.000 woningen bereiken door onverbloemd de par
ticuliere gesubsidieerde sector te bevoordelen. 
Er ligt namelijk een groot aantal aanvragen voor de bouw van 
deze woningen. Tegelijk is er echter, zoals dat wordt genoemd, 
"aarzeling" om tot uitvoering over te gaan. De reden voor de·· 
/.c zogenaamde aarzeling ligt in de stijgende rentevoet en het 
ontbreken van een rcgcringsgarantic om deze stijging in de hu
ren te mogen doorberekenen. 
Welnu, deze garantie is er nu gekomen, of om het anders te 
zeggen, de ondernemers hebben weer meer vrijheid gekregen. 
De subsidie voor deze particuliere bouw was gebonden aan de 
beperking, dat de bruto-opbrengst, gerekend naar de bouw kos
ten, niet meer dan 8,9 procent mocht bedragen. Thans heeft de 
minister aan de regeringspartijen- en aan D'66! -de toezeg-
ging gedaan, dat het brutorendement verruimd zal worden tot 
9,5 procent. Dat betekent dus een extra humvcrhoging voor dit 
soort woningen, die vanaf 1 juli j.l. in aanbouw komen. 
Zo moet het bouwprogram voor 1969 worden gered. De parti
culiere bouw wordt veilig gesteld en de financicrsstaking, die 
dreigde en misschien al gaande was, afgewend door de geld-· 
gevers een hoger rendement te verzekeren. 
Ter begeleiding daarvan wordt door de rechtse partijen in de 
Kamer en door minister Schut het oude verhaal verteld, dat de 
oplossing van de woningnood gelegen is in de hoogte van d(' 
huren. 

Verlegging van accent 

Gedurende vele jaren was, hoc beperkt soms ook, de wonin~--
wctbouw de spil van de totale produktie. Tekortkomingen in 305 



het bouwprogram konden worden opgeheven door meer van 
deze woningen op de markt te brengen. 
De regering-De Jong en minister Schut hebben het accent in 
alle openlijkheid verlegd. Onder adhesiebetuigingen van de re
geringspartijen en D'66 is de particuliere sector volledig cen
traal gesteld. 
Dit bleek reeds uit het voorgaande, maar er is nog een andere 
maatregel die daarop wijst. 
De volledige vrije sector vcrtoont dit jaar net als in het vorige 
jaar een duidelijke achterstand op de oorspronkelijk geraamde 
cijfers. In 1968 werd het ontstane gat gcstopt met woningwet
woningen. Dit jaar zullen er ook 5000 woningen meer op de 
markt gebracht worden, maar nu in de particuliere gesubsidi
eerde sector. 
De vraag rijst hoe het gaan zal als door de maatregelen van de 
regering de stagnatie in de woningwetsector blijft voortduren .. 
Zal dan het tekort ook worden aangevuld met particuliere ge
subsidieerde woningen? In de Kamer heeft de minister ontwij
kend geantwoord op vragen daarover, maar zo'n gang van za
ken ligt in de lijn van het beleid. 
Het besluit om de bruto-opbrengst voor de particuliere sector 
te verhogen, moet noodzakelijkerwijs leiden tot een andere ren
teberekening in de woningwetbouw. Een minister met een be
leid als het huidige kan niet toestaan, dat de woningwetwonin
gen een relatief betere huuruitkomst krijgen dan die in de par-
ticuliere bouw, want dan 7.ou de bevoordeling van de bouw 
in de particuliere sector weer ongedaan worden gemaakt. Het 
ligt daarom in de lijn der verwachting, dat de rente van het: 
geld, dat de regering voor de woningwetbouw voorschiet tegen 
6% procent, in de komende tijd zal worden aangepast en ge
lijkgesteld 7.al worden aan de rentevoet die voor de particu
liere bouw geldt. Een verdere verhoging van het huurpeil in de 
woningwetsector zal daarvan het gevolg zijn. 
Deze koers wordt hard en consequent voortgezet, ook al doet 
minister Schut zich zacht en gemoedelijk voor. Al zijn 
stappen zijn erop gericht de lijn van bouwen tegen kostprijs en 
geldende marktrente door te voeren, waarbij de huren zo snel 
mogelijk kostendekkend moeten worden gemaakt. Het gehele 
vraagstuk van de woningnood wenst hij terug te brengen tot de 
wetmatigheden van het marktmechanisme, waarbij de koop
krachtige vraag naar woningen zowel voor de produktie ah 
voor de distributie van woningen de beslissende en regulerende 
factor moet zijn. 
Door een aantal rechtse figuren in de Kamer gesteund, verzet 
minister Schut zich bij voorbaat tegen uitstel van de huurver
hoging, die op 1 januari van het volgend jaar moet ingaan, tot 
1 juli 1970, zoals de SER heeft voorgesteld. Duidelijk heeft hij 
daartegenover gesteld, dat volgens hem een huurverhoging van 
6 procent zelfs onvoldoende is om de bouwkostenstijging bij te 
houden en dat 8 procent of meer beter in overeenstemming z.ijn 
met zijn inzichten en met de opvattingen van de ondernemers. 
Het is een politiek, die keihard opkomt voor de belangen van 
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tie van de huren onverkort voortge/.et. Na de eerste invoering 
hiervan per 1 oktober 1967 in 345 gemeenten zijn er andere 
gevolgd. 
De afwijzende mening van de gemeentebesturen legt minister 
Schut botweg naast zich neer. Zeventig procent van de gemeen
ten in Gelderland is het niet eens met de invoering van de vrij
lating van de huren. Maar voor de minister is dit geen geldig 
argument. Grote gcmcenten als Leeuwarden en Maastricht gaan 
niet accoord met zijn voorstellen. Maar de minister legt hun me
ning terzijde. 
fn Zeeland is hij nu weer een stap verder gegaan. Na de libera
lisatie van de huren te hebben ingevoerd, is daar nu de distri-
butie opgeheven. In deze provincie is de volledige vrijheid in
gevoerd een vrijheid in het belang van de woningbe/.it
ters. 
De ondernemers dringen er op aan, dat de minister zijn maat
regelen op dit gebied ook uitstrekt tot het westen van het land. 
Want daar is pas goed winst te behalen. Daar is de woning·
nood het grootst, het particuliere bezit het uitgebreidst en kan 
het best met het huizenbe/.it worden gewoekerd. 

Verzet van huurders en woningzoekenden 

De nieuwe feiten over het woning- en huurbeleid van deze re
gering nopen tot grote waakzaamheid. Ook op dit gebied zijn 
de belangen van de werkende bevolking duidelijk in het ge--· 
drang. 
Doch het zou onjuist /.ijn om uit dit alles de conclusie te trek
ken, dat dit beleid niet te stuiten zou zijn. Het is al vcrschei
dene malen gcstuit op het vcrzet van de huurders. 
De huurbclasting, die in de Tweede Kamer was aangenomen, 
werd in de Eerste Kamer met grote meerderheid verworpen. 
De rechtse partijen, die in de Tweede Kamer felle voorstanden 
waren van de huurbclasting, ontpopten zich in de Eerste Kamer 
als nog fellere tegenstanders. 
Deze verandering in houding kwam niet wezenlijk voort uit de 
staatsrechtelijke overwegingen, die werden aangevoerd. De 
voornaamste reden tot de/.c koerswijziging was het vcrzet van 
de betrokken huurders, hetgeen deze Eerste Kamerleden niet 
naast zich neer kónden leggen. 
Groot is ook het verzet tegen de facultatieve huurverhoging. 
In Amsterdam en andere steden heeft dit verzet zulke vormen 
aangenomen, dat de gemeentebesturen en de woningbouwver
enigingen met grote omzichtigheid optreden. Het is een feit. 
dat door dit vcrzet in duizenden gevallen de huurverhoging 
niet kon worden doorgevoerd en dat in duizenden andere ge
vallen eerst het onderhoud ter hand moest worden genomen. 
Dit laatste deed een groothuizenbezitter de vcrzuchting slaken: 
"De facultatieve huurverhoging kost meer dan ze opbrengt" . 
Dat het verzet mogelijkheden opent, blijkt ook uit het jongste 
advies van de SER, waarin o.m. wordt voorgesteld de huurver-
hoging voor het komende jaar een h:11f jaar op te schorten. 307 
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Hieruit blijkt tevens, dat ook in het rechtse kamp onzekerheid 
heerst over het beleid van minister Schut en dat er beduchtheid 
bestaat om met oogkleppen voor deze weg te blijven volgen. 
Deze beduchtheid heeft als voornaamste ondergrond de vrees 
voor de mening van de huurders en de woningzoekenden. In
dien de noodzakelijke waakzaamheid wordt aangevuld met 
massale acties zal het ook op dit punt mogelijk zijn het kabi
netsbeleid, waarvoor minister Schut zo hardnekkig optreedt, 
te doorkruisen. 

W. VAN HET SCHIP 



Van RTC tot generaalsbewind 

Neo-kolonialisme in Indonesië 

Nadat in de herfst van ...1.2.5.i.iJLJndonesië een groep reactio
naire ~<;ra::ds_goor een st;latsurccl?.._ aan de macht was geko
men, heeft een aantal van hen ~uniform verwisseld voor het 
diplomatcncostuum. Deze militairen in diplomatenrok werden 
erop uitgestuurd om de afgezette ambassadeurs uit de tijd van 
de regeringen van Sukarno en Subandrio te vervangen en om 
in het buitenland het generaalsbewind te introduceren als een 
"nieuwe orde", waarin de weg vrij was voor het beleggen van 
kapitaal. 
In Nederland werd generaal-majoor Taswin.~de vertegenwoor
diger van het regiem van Suharto. Na enige tijd in Den Haag 
te hebben doorgebracht, waar hij door de regering met alle 
égards werd ontvangen en gevierd, vond deze generaal-majoor 
het nodig in een speciaal interview met het Algemeen Handels
blad uitdrukkelijk te komen verklaren, dat de Nederlands
Indonesische betrekkingen thans "zeer goed" zijn. Hij stelde 
vast, dat er grote belangstelling bestaat om in Indonesië te 
in vcstcren. Op dit moment !l.C..!ll<;_!l __ g~_~_e9_crlanc1_s<: k_;tp.i_~_ali_stei~ 
de twccdc_plaats in na de Vcrcni_gdc Staten. Taswin onëfcr
strcepte, dat.~erschei-dci'-Ïc falJr!(?k.ën,-zoä1Sëiie van He!Jl_sk~ 
Philip~ en Unil~r, weer in handen zijn van de voormalige 
eigenaars en dat ook de plantages zullen worden teruggegeven 
aan hen die belangstelling hebben om "terug te gaan" in de 
cultures. Ook deelde deze generaal-majoor mee, dat de be
trekkingen van het gcncraalsbc.wind m~LJ'okio, Washin~ton çp 
Bonn zich gu1l.st!g_ ontwikkclei,l - hoc kan het ook anders! 
Het internationale kapitaal heeft zich na de staatsgreep van 
de generaals met hartstocht op Indonesië geworpen. De samen
werkende kapitaalsgroepen gooien er miljarden dollars, gul
dens, marken en yens tegenaan, in de vorm van leningen, ga
ranties en investeringen, om deze met vette winsten terug te 
krijgen en om het generaalsbewind, dat de deur wijd openzet 
voor het nco-kolonialisme, in stand te houden. 
Het is duidelijk, dat dit samengaat met een vcrscherpte uit
buiting van de Indonesische arbeiders en boeren, waarbij de 
handelsbourgeoisie een graantje meepikt om haar positie te 
versterken en de militaire leiders zich in allerlei ondernemingen 
nestelen ten einde zich te verrijken. 
De Westduitse gezant in Djakarta, Basslcr, vcrklaarde in het 
blad W a!_i<7___1f~i'.12? __ 9Penlijk, dat de belangstelling van de inter
nationale concerns voor de exploitatie van de Indonesische 
grondstoffen zo groot is, omdat "de anticommunistische koers 
vcrtrouwen geeft aan de internationale economische wereld". 
Zelfs in de door de generaals gezuiverde pers klinkt bezorgd
heid door over de recente ontwikkelingen in Indonesië. Zo 
wees het blad Si'f]ar __ H.!Jc!.'.1i!!!:J:l op de toenemende invloed van 
de imperialistische mogendheden en het gevaar, "dat we weer 
een kolonie van de imperialistische staten worden". Het inmid- 309 



deis verboden N usantara Bahari schreef: "Het buitenlandse 
kapitaal heeft uiteindelijk geen ;nder streven dan onze rijk
dommen het land uit te slepen en militaire bases in ons land 
te scheppen". 
Dit gaat inderdaad steeds met elkaar samen en het is dan ook 
niet verwonderlijk uit een blad ___ yr_aJl het Indonesische leg_eL 
El_flqlzqr.._Of.e vernemen, dat er plannen bestaan om in S;J._Q;!Dg 
(Nos>.rd-:~!-:1!.~1at:f.<t1J'jilatjap (Midden-Java) en op de nogr_d..Q.ll1!!. 
V a n Ç~k~J.,.j rt.J2!~!-:!l1_g_,__A!_!!~.Iikag_I}§~_.lD.<lÖ.!leSt_~lJ.l.!Q.\!nl.G.!.U!l~ 
richte!:l:..)nteressant daarbij is, dat de haven in Bitung inder
tijd - in 1950 - op aandringen van de Amerikanen is aan
gelegd! 

Amerikaanse strategie 

De Amerikaanse militaire strategie heeft in haar plannen voor 
Zuidoost-Azië altijd groot belang gehecht aan de Indonesische 
"buitengewesten", met als niet onbelangrijke nevenbijzonder
heid dat deze gebieden ·het rijkste zijn aan grondstoffen. In..J22~ 
publiceerde het Amerikaanse Instituut_yg_9.s_Bet:!:_~l.'-_kinge~ met 
htl._Y.erre OosteiJ een studie onder de titel De veiligheid inaê 
Pacific, waarin gezegd werd: "Ind.QI!~~~ js __ ~e~~- sleutelfactor 
il.l.i!_e_y_~de_çl_igi_gg_~Q~l,__çl_ie ~egi.D! -~Ü....f..Q_-\:.l!}.QSa ~n ei ndigt1ii j 
~!Qg!!J?.Q!e ~1!-.M.<lJ.ê.!.kka_,__ Zolang Indonesië buiten enige formele 
of informele veiligheidsovereenkomst blijft, zal deze verdedi
gingsgordel onvolkomen zijn". De betekenis van Indonesië 
maakt het, aldus dit rapport, "gebiedend dat al het mogelijke 
wordt gedaan om de Indonesiërs ervan te overtuigen, dat hun 
eigen belangen het best bij zo'n overeenkomst zijn gediend". 
In het zog van dit rapport voer ook kolonel b.d. P. Persen 
in zijn boek Nieuw Guinea, dat door de Staatsdrukkerij in die
zelfde tijd is uitgegeven. In dit boek betoogde de kolonel, dat 
tegenover de "vasteland-combinatie" (daarmee bedoelde hij de 
Sowjet-Unie en China) zoveel mogelijk zeemogendheden -
met als hoofdbasis Amerika - een aaneensluitend eilanden
front moeten vormen. Zijn ideaal was, dat dit eilandenfront 
alle eilanden, vanaf de Aleoeten _E.en noorden van Japan tot 
en met de Indi_:;c~Arch!E~I in het zmden, zou moeten omvat
ten, terwijl biJ voorkeur ook alle eilandengroepen, die de brug 
tussen dit front en de bases Amerika en Australië vormen, "in 
veilige handen" zouden moeten zijn. 
Het speet deze kolonel toen, dat er aan deze ideale toestand 
een en ander ontbrak, omdat door de overdracht van de sou
vereiniteit over Indonesië aan de republiek in de Indische 
Archipel een "strategisch vacuum" was ontstaan, tenzij Indo
nesië zich in een of andere "maritieme combinatie" met Ame
rika en Australië zou verbinden. Het enige lichtpuntje voor 
de kolonel was nog, dat de toenmalige Nederlandse regering 
halsstarrig vasthield aan het behoud van Nieuw-Guinea (West
Irian) als Nederlands grondgebied, ook al bracht dit ons land 
opnieuw aan het randje van een koloniale oorlog. 

31 0 Amerika heeft zich steeds ten doel gesteld om Indonesië in een 



of ander pact voor Zuidoost-Azië onder te brengen. In 1951 
had Amerika de Indonesische rechtse regerin_R:Sukima~;eeds 
zo ver gekregen, dat ze alL_ver_gg~clÏ_!l_g_ y<)or ecor1oï111së11~--~~~ 
tcc@1_isc~ uh.1J_lp" bereid was een "wederzijdse vejJj~dsoyet:_: 
ecnk._g_mg.:_'_.!U~_kenen me_LQ~ __ Yt::~G_nj_ggË Stateg.om "tot de vcr
dedigingsparaatheid van de vrije wereld bij te dragen". Ook 
had deze r~ring~_yjçirn_an _ __inges~cn1<}. _met __ h~ .. Amerika~e 

l
handels~!}}bar .. g.··o. t.eg.~en China en nam z.e de.el aa_n de c_onf.cren. -~!:_.c_. 
te Sa~~Jxancisco, waar een afzonderlijk vredesverdrag met 
hQ.~.!LF"erd opgest~l9.- met Japan dat Indonesië bezet heeft 
en daar zo barbaars is opgetreden. Daartegen ontstond zo'n 
oppositie, dat de rcgcring-Sukiman viel en het daarop volgende 
kabinet-Wilopo de overeenkomst ongedaan maakte en een con
sulaire overeenkomst met China sloot. 
Dez~ regering-Wilopo werd daarna geconfronteerd met de be
ruchte-·affairc vanJZ_Q_k.tob~_r 1952~ _Een demonstra"tjs, begeleid 
door militairen met tanks, eiste toen de ontbinding van het 
parlement. Deze affaire, waarbij uiterst reactionaire kringen 
in het leger de leidende rol speelden, eindigde toen met het drie 
jaar buiten dienst stellen van Nasution, die evenwel later weer 
in actieve dienst mocht terugkeren. 
Het Indonesische leger was toen reeds niet meer het leger van 
de revolutie van 1945. Het was verdeeld door interne tegen
stellingen en gecorrumpeerd. Het was een beroepsleger gewor
den, waarvan de kern gevormd werd door beroepsmilitairen 
uit het vroegere KNIL. Op dit leger werd steeds weer een be
roep gedaan om reactionaire doeleinden te bereiken. Het was 
ook niet toevallig, dat toen Nix..QJLitJ. 1.<:153 als vicc-pr~si_çl_~m. 
van de Verenigde Staten onder Eisenhowcr een bezoek aan 
Indonesië bracht, hij zich vooral tot legerkringen richtte en 
uitnodigde tot het zenden van een aantal hoge officieren naar 
Amerika. 
Ook in de tijd, dat het noodzakelijk was geworden voor de 
Verenigde Staten om mee te werken aan de overdracht van 
Wcst-Irian aan Indonesië - afgedwongen door de gecombi
neerde strijd van de democratische krachten in Nederland tc
gen een nieuwe koloniale oorlog en het vasthouden van Indo
nesië aan de ondeelbaarheid van het Indonesische grondgebied 
- geschiedde dit om de eigen posities in Indonesië te verster-
ken. ~_ddd.üw;:, ___ sii~--jg_.J263 ~verleend werd door 
Elswor.ili.__Bunk..ËG....fl..Y_A.Ql.<::ri~a~1~ at~?_as~~d.~~0_Saigon, had 
ten doel de Amerikaanse impenäTlsttsëfie postties te verster
ken en tegelijkertijd de krachten in het Indonesische leger die 
voor de Amerikaanse belangen gebruikt konden worden, een 
grotere rol te doen spelen. Rechtvaardigheid en vredelievend
heid, hoezeer ook in propagandistische geschriften gebruikt, 
hadden daar niets mee te maken. Terwille van de eigen machts
positie deinzen de Amerikaanse imperialisten voor koloniale 
oorlogen niet terug, zoals glashelder door de oorlog in Vietnam 
is aangetoond. 
Het bezoek, dat Nixon deze zomer aan een aantal Zuidoost
Aziatische landen heeft gebracht en dat hij gebruikte om in 
demagogische redevoeringen te praten over een "nieuwe" Azië- 311 



politiek van de V crcnigdc Staten, brengt geen enkele wezenlijke 
verandering in de houding van het Amerikaanse imperialis
me. Het doel blijft hetzelfde: de politieke, economische en mili
taire overheersing in Azië, waarbij alleen naar nieuwe middelen 
wordt gezocht om onder de vcrhoudingen die ontstaan zijn 
door de nederlagen in de agressie-oorlog tegen het Vietnamese 
volk, dit doel te bcreikcti. 
In Indonesië heeft Nixon het generaalsregiem gepre1>en en het 
verdere bijstand toegezegd. In ruil voor de dollarleningen zijn 
ongetwijfeld verdere tegenprestaties verlangd. Het Noordviet
namese blad Nhan Dan wees er reeds op, dat Washington een 
nieuwe anticommunistische alliantie wil vormen, waartoe ook 
India en Indonesië - die tot nu toe nog tot geen enkel pact 
zijn toegetreden - zouden moeten behoren. Het blad schreef, 
dat de Indonesische generaals, "die de nationale belangen van 
hun land verraden en zich keren tegen de A1iatische volken, 
bereid zijn de aanwezigheid van de Verenigde Staten in Zuid
oost-Azië en in Azië in het algemeen te ondersteunen en Nixon 
op te hemelen ten einde nieuwe Amerikaanse dollars te vcr
kri jgcn". 
De schijnheilige verklaring van Nixon - afgelegd tijdens zijn 
korte vcrblijf op het eiland Guam in een toespraak in de Ame
rikaanse officiersclub -, dat "een grotere mate van lclfstan
digheid" van de Aziatische landen nodig is, betekent slechts 
dat van de Amerikaanse marionetten in deze landen een nog 
krachtdadiger beulswerk tegen de revolutionair-democratische 
beweging wordt verlangd. Als zodanig voldoet het g·~ncraals
bewind in Indonesië aan alle eisen, die Nixon voor de "7"clf
standigheid" stelt. 

Wapengeweld geen succes 

Het is dan ook geen wonder, dat het bewind van Suharto en 
Nasution, vcrantwoordelijk als het is voor de massamoord op 
honderdduizenden Indonesiërs en de arrestatic en opsluiting 
in concentratiekampen en gevangenissen van vele tienduizen
den, niet zwaar tilt aan de onthullingen die de laatste tijd ge
daan zijn over de excessen tijdens de koloni:dc oorlogen van 
1946-1248. Qç _ _rçg_çr.in.\d)~jong had er geen moeite mee om 
te erkennen, dat er misdaden waren begaan. Het kwam haai
in zekere zin zelfs van pas in de tegenwoordige situatie teneinde 

j met een soort schuldbekentenis ten aanzien van het verleden, 
I de terugkeer van het koloniale kapitaal aanvaardbaar te ma
l ken. 

Opvallend was echter, dat de erkenning zich slechts uitstrekte 
tot enkele excessen in deze koloniale oorlogen en niet tot deze 
oorlogen zelf, die echter juist in hun geheel misdaden waren, 
omdat ze gericht waren tegen een volk dat voor zijn onafhan
kelijkheid streed. Bovendien werd zorgvuldig in de schaduw 
gelaten, wat er op deze koloniale oorlogen volgde en wat op 
zichzelf een eerste poging was om langs een andere weg (thans 
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perialistische overheersing in stand te houden. Dat was de 
Ron_deTafel Conferentie, die op 23 augustus_J~12 - nu twin
tig jaar geleden - begon en die beleg9 werd door de toenmalige 
N&Q.çrl;lndse regering en Indonesische rechtse regeerders --als 
Hattg__~]_ ~ultan J-!amid van Pontianak, die onder het bewir}.d 
van Suharto opnieuw minister werd. 
lliR:TC_:-àvc-rccn:kornsrcn, Ji-c iï1 t;öVember 1949 werden ge
tekend, vormden een neo-koloniaal dictaat, waarvan de kennis 
van belang is om het wezen van het huidige bewind van Su
harto te begrijpen. 
Voor hierop wordt ingegaan, is het van belang nog wat verder 
terug te grijpen in de geschiedenis. 
De Nederlandse bourgeoisie heeft nooit een onafhankelijk In
donesië willen erkennen. Ze botste zelfs met het gematigde na
ticmalc streven, dat Nederland welgezind was, in de periode 
die vlak voor de Japanse inval in Indonesië lag. Op 10 mei 
1940, toen de nazi-troepen Nederland binnenvielen, werd in 
Indonesië de staat van beleg afgekondigd door de Nederlandse 
gouverneur-generaal. De politieke partijen moesten hun acti
viteiten staken. Openbare vcrgaderingen waren verboden; voor 
een besloten vergadering moest vijf dagen van tevoren een vcr
gunning worden aangevraagd. De vrees voor de nationale be
weging, die een kracht van betekenis had kunnen zijn om Indo
nesië te verdedigen tegen het Japansç_ fascis_!li~L-~as groter dan_ 
die voor de Japanners zelf, as.l.!l wif....LQLb_ç_t]aatstc toe qli_ç__wcrci 
f,;eleverd, 

~
n 1941 beloofde het Atlantische Handvest aan de volkeren 

n afloop van de oorlog zelfbeschikking. De Indonesiërs wa
en :r.o vrij te denken, dat dit ook voor de koloniale volken 
'old. Doch de regering-Cerbrandy in Londen kwam niet ver
lcr dan de in 1942 afgelegde verklaring, dat Indonesië !ll over
leg "interne zelfstandigheid" zou verkrijgen. 
Tijdens de Japanse bezetting groeide in Indonesië het nationale 
besef en het nationale verzet. Indonesische verzetsgroepen, die 
tienduizenden strijders hadden georganiseerd, ontwapenden de 
Japanners en speelden een grote rol bij het uitroepen en verde
digen van de Indonesische Republiek. 
Na de onvoorwaardelijke capitulatie van Japan landden de 
Engelsen, die door het geallieerde opperbevel waren aangewe
zen om de zaken te regelen en "de orde te handhaven". De 
Britse generaal Christison verklaarde toen (op 29 september 
1945), qat hij de regering van dcrepubli~t zou verjagen 
en het plan had om "de vcrtegenwoordigers van Nederland en 
de Indonesische leiders voor een ronde-tafelconferentie te 
winnen". -·---·------·----· 

De toenmal i ge Nederlandse regcri ng had daarmee evenwel geen 
haast. Dit kwam duidelijk tot uitdrukking in de verklaring van 
minister Lo~eman, diç_(Jl2 16 oktober 1945 _in de Tweede Kan_1.cr 
4ei, dat "praten !]]_~!_)let Sul~:;tx_r:o-rc_gj_<:m even __ ?nw~r~als 
onvruchtbaar moest zijn. Onvruëlïtbaar, omdat met deze lei
der, met niets minder tevreden dan volstrekte onafhankelijk
heid, geen gemeenschappelijke basis van bespreking te vinden 
kan zijn". 313 
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Toen er uiteindelijk toch gepraat moest worden, paste de kolo
niale bourgeoisie het oude recept van "verdeel en heers" toe, 
daarbij gebruik makend van de feodale en tot compromissen 
bereid zijnde rechtse krachten. Na eindeloos touwtrekken werd 
eerst de overeenkomst va~ lg}?§Mi~*~e;eJ:J; di.e_de_republiek 
en haar ~rover Tav a erkend,, Maar 
terwijl de KVP-leide; Rommc zich inspande om het accoord 
van Linggadjati "aan te kleden", d.w.z. te verzwakken, wer
den in koortsachtige haast troepen naar Indonesië verscheept 
en werd in twee koloniale oorlogen gepoogd aan het bestaan 
van de republiek een einde te maken. 
Het Indonesische volk kon met wapengeweld evenwel niet on
derdrukt worden en uiteindelijk kwam - onder pressic ook 
van de Verenigde Staten - de Ronde Tafel Conferentie tot 
stand. 

De RTC-overeenkomsten 

De R TC-overeenkomsten bevatten een reeks regelingen, die er 
op gericht waren de koloniale positie van de Nederlandse im
perialisten te herstellen en sterker te maken . 
Op staatkundig gebied werd besloten, dat de op JZ. .. ::].Qg.t:J.g_l!l! 
194 5 . ~eproclamcerde __ R_e_pJ!hli.ek_ In49.!1~sj~_ tC.':'-<l'l"!.C.li].!!c:! _i!c·-· 
viiftif.n _door de Nederlandse koloniale krachten in samcnwer-·---·-----·------·----·-·--··-·· -·----·--·---- -------·-r--~ 
k,ing m~!__[eod<:J:[~ _t:l.Cll!.C:l1tt~I_l _ _()pgerich~e _de_~ls~~~- ue Repu-
blicls._y_gl1_çl~ Y_ercnigcle Staten van InCfcme_sië .z:oy_y_()~!~1en (naar 
de Indonesische afkorting RIS genoemd). De Republiek Indo
nesië zou slechts een van de deelstaten van de RIS worden. 
Hiermee moest de deur wijd open worden gezet voor de ver
deel- en heerspolitiek, die door de koloniale overheersers steeds 
gevolgd is. 
De Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië moest 
verder toetreden tot de l;:it;dçrland1:]nd.QDesi.~~nie_. waar
van zij een der delen zou zijn. Vraagstukken die de verschil
lende rijksdelen raakten, zouden in speciaal bijeen te roepen 
ministersconferenties behandeld dienen te worden. De RIS ver
plichtte zich verder om op het gebied van de buitenlandse poli
tiek, de verdediging, financiën, economie enz. samen te werken 
met Nederland. De buitenlandse politiek werd zelfs geheel een 
bevoegdheid van de unie; Indonesië zou zonder toestemming 
van de andere leden van de unie ook geen overeenkomsten met 
andere staten mogen sluiten. 
Op het gebied van financiën en economie werd besloten, dat 
Indonesië de schulden van het Nederlandsindische gouverne
ment zou overnemen, tot een bedrag van ruim vier miljard 
gulden. De overeenkomst voorzag ook in de teruggave van de 
fabrieken, plantages, olievelden en mijnen, die in de revolutie
dagen in beslag waren genomen, aan de voormalige Neder
landse en andere eigenaars. 
Op militair gebied regelde de R TC-overeenkomst een controle 
en overheersing van het Indonesische leger door Nederland. Er 
ging een militaire missie uit Nederland naar Indonesië van on-



geveer 2000 man, door de Indonesiërs weldra Mata Blanda, het 
oog van Nederland, gedoopt, die het Indonesische leger zou 
reoganiseren en opleiden. De eenheden van het KNIL zouden 
in het Indonesische leger worden opgenomen en de revolutio
naire verzetsgroepen uit de strijd tegen de Japanners en uit de 
koloniale oorlogen moesten worden ontbonden. De kern van 
het nieuwe leger werd aldus gevormd door de beroepsofficieren 
uit het KNIL, uit de strenggeselecteerde groep van dienaren 
van de koloniale belangen uit de periode van de directe over
heersing. 
De overdracht van de souvereiniteit aan de Republiek van de 
Verenigde Staten van Indonesië werd bepaald op eind december 
1949, behalve Nieuw-Guinea (West-Irian) dat onder Neder
lands bestuur zou blijven. Over dit gebied zou, aldus was be
sloten, in de loop van een jaar na het sluiten van de R TC
overeenkomsten opnieuw onderhandeld worden. 
In hun geheel bezien vormden de R TC-overeenkomsten een 
omvattende regeling ten einde de Nederlandse kolonialistische 
belangen te dienen en een werkelijke zelfstandigheid van Indo
nesië te verhinderen. Dit kon niet anders dan scherpe tegen
stellingen oproepen. 
Tegen het R TC-besluit, dat erop was gericht Indonesië te ato
miseren en uit elkaar te scheu:-en teneinde de feodale krachten 
in de zogenaamde buitengewesten - oude steunpilaren van het 
koloni:de gezag -- te kunnen blijven benutten, ontstond reeds 
snel een grote beweging. Deze beweging eiste de vorming van 
een eenheidsstaat, die in de loop van 1950, nog geen jaar na het 
sluiten van de R TC-overeenkomsten, tot stand kwam. 
Ook de andere besluiten van de R TC ondervonden steeds meer 
bestrijding en werden in de loop van jarenlange acties van de 
democratische krachten stuk voor stuk ongedaan gemaakt. _In_-:. 
donesië trad uit de Unie, loste slechts tot 1956 de opgedrong_~n. 
schuldçn af en zegde ten slotte de R TC-overeenkomsten ge.
he':_Lop; 
De atbraak van het R TC-dictaat werd versneld door de wei
gering van de vcrschillende elkaar opvolgende Nederlandse 
regeringen om het Nieuw Guinea-vraagstuk te regelen. Op een 
gegeven moment werd Nieuw Guinea zelfs met behulp van een 
speciaal ontworpen nieuw grondwetsartikel tot Nederlands ge
bied verklaard. De spanningen hierover liepen zo op, dat de 
betrekkingen tussen Nederland en Indonesië geheel verbroken 
werden en een militaire botsing dreigde. Pas in 1963 werd dit 
~~ebied overgedragen aan Indonesië. 

Complotten en staatsgrepen 

Herhaaldelijk is getracht met behulp van allerlei intriges, com
plotten en staatsgrepen dit proces te doorkruisen. Vooral de 
militaire kringen, waarin de reactionairste invloeden het sterkst 
waren en waarvan de kaders werden opgeleid in Nederland 
en Amerika en die bovendien getraind en versterkt werden in 
de loop van talrijke militaire acties, keerden zich voortdurend 315 
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sterker tegen de democratische, zelfstandige en anti-imperialis
tische ontwikkeling van Indonesië. 
V cle malen mislukten de pogingen om het roer te wenden. In 
19§_2lukte het echter .111Çt behulp van c,en complot, \VA::t_~i!_L_de 
l~~!_cl_<o__Ç]b__9_1}i_~t:l ijb_z_i c l~t_~,<'~--~~~ __ el!_n~c:~- be h ~Ip __ Y<,l]l __ ; 
een ongeken q_Q_lo_t:g_Q~sl_s_I)_":_il_Qê -~t:rregr __ een n e()~~ oIo n i <J Ii_s6_~ç]1 
b.ewind_t~~~~n. Het is dit bewind, dat steunt op rechtse 
beroepsmilitairen, feodale sultans en tot collaboratie met de 
imperialisten bereid zijnde delen van de bourgeoisie, dat Nixon 
tot de uitspraak bracht, dat Indonesië thans "in goede han
den" is. 

Met de vestiging van het bewind van Suhano, Nasuüq_n_e!J.._ 
Maiik_is de geschiedenis van Indonesië opnieuw teruggedraaid. 
Hun bewind komt neer op een nieuwe poging om datgene 
waarin de R TC faalde, tot stand te brengen. 
Doch de ondergang van de R TC-overeenkomsten is tegelijker
tijd een spiegel, die deze reactionaire, anti-nationale en terro
ristische krachten zich kunnen voorhouden! 
De imperialistische uitbuiting wordt door de maatregelen van 
het generaalsbewind verscherpt, zoals dat indertijd ook het ge
volg was van de R TC-overeenkomsten. Deze vcrscherpte uit
buiting kan niet anders dan leiden tot hevige klassenbotsingen 
en zal de cis tot herstel van de onafhankelijkheid en actief 
optreden tegen kolonialisme en neo-kolonialisme met toene
mende kracht laten klinken. Met terreur en deportatie van poli
tieke gevangenen naar het oerwoud op verafgelegen eilanden 
zal dit streven niet onderdrukt kunnen worden. 
In de strijd tegen de R TC-overeenkomsten is indertijd een 
nauwe band gegroeid tussen de democratische en nationale 
krachten in Indonesië en in Nederland. De CPN, die toen 
krachtig stelling nam tegen het neo-koloniale dictaat en er een 
jarenlange hardnekkige campagne tegen voerde, richt zich nu 
tegen iedere ondersteuning aan het generaalsbewind vanuit Ne
derland. Zij is solidair met de democratische en nationale krach
ten in Indonesië en vooral met de communisten, die zich thans 
reorganiseren en krachtig de strijd aanbinden. 
Ongetwijfeld zal de strijd lang en moeilijk zijn, maar zij zal 
zeker met succes worden bekroond, zoals ook de actie tegen 
de R TC-accoorden na jarenlange ups en downs uiteindelijk 
tot een overwinning leidde. Dan zuilen er nieuwe voorwaarden- - .. 
ontstaan om de onvoltooide A..JJRystus-revolutie van 1945 tot,. __ 
een voleinding te brengen! 

A. VAN OMMEREN-AVERINK 



Nieuwe wegen voor de 
Nederlandse sport 

Door de mm1~;wr van cultuur, recreatie en maatschappelijk 
werk, mej. Klompé, is een "Discussie-nota met betrekking tot 

het sportbeleid" aan de Tweede Kamer ter beoordeling voor
gelegd. 
De verschijning van deze nota heeft veel teleurgestelde reacti·.~s 
opgeroepen, omcbt er van een doelbewuste aanpak van de 
vraagstukken geen sprake bleek te zijn, terwijl de Nederlandse 
sportwereld had gehoopt nu - al was het maar het begin van 
- een antwoord te krijgen op tal van zorgelijke problemen. De 
minister heeft hierop weer gereageerd door te stellen, dat het 
niet haar taak is om te komen met een opzet voor een nationaal 
sportbeleid of met een nationaal sportplan. 
In het dagblad De Tijd van 2 juni j.l. kunnen we lezen, dat de 
minister heeft gezegd: "Ik heb mij verzet om een discussie-nota 
over het sportbeleid te produceren". 
De heer J. Nieuwenhuyzen Kruseman, hoofd van de Jfdeling 
Lichamelijke Vorming en Sport van het Ministerie van C.R.M., 
zei tijdens een inleiding te Amersfoort op 14 juni j.l., dat er een 
aantal misverstanden waren gerezen, omdat de pers en de be
stuurders van de sportorganisaties zich niet voldoende hadden 
gerealiseerd, dat de nota bedoeld is als uitgangspunt voor be
spreking in de vaste commissie van de Tweede Kamer. Hij 
voegde daaraan toe: 

"Het is een politiek stuk, geschreven voor de Kamerleden 
en niet voor de organisatoren en de sportjournalisten. De 
Minister heeft een vrijblijvend stuk samengesteld; in de 
Kamer moet blijken wat men van waarde vindt in de 
sport". 

Deze uitlatingen van de minister en van een van haar hoofd
ambtenaren dienen ook in verband gebracht te worden met de 
laatste zin uit de inleiding tot de nota: 

"Deze nota beoogt slechts enerzijds het verstrekken -
voor zover mogelijk - van feitelijke informatie over de 
huidige stand van zaken en anderzijds het aangeven v;-tn 
enige grote lijnen en enkele vraagpunten met betrekking 
tot het sportbeleid voor zover dat ressorteert onder het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk" (gecursiveerd van H.V.). 

Bij deze uitspraken en gebezigde formuleringen ligt de con
clusie voor de hand, n.l. het kabinet-De jong wil geen nationaal 
sportbeleid formuleren, omdat het geen geld voor de sport 
over heeft. Vandaar dat C.R.M. een "vrijbliJvend stuk" produ
ceert en vandaar de uitspraak "in de Kamer moet blijken wat 
men van waarde vindt in de sport". 
Het zal echter niet voldoende zijn dat de Kamer laat blijken 
wat deze van waarde vindt in de sport. DJ.árop rekenen leidt 
tot teleurstelling, omdat er grote kans bestaat dat de sportbe- 317 



langen dan ondergeschikt worden gemaakt aan andere - aan 
de sport vijandige - politieke belangen. 
De sportwereld zélf dient zich uit te spreken en zijn wensen 
en belangen op doeltreffende wijze kenbaar te maken! 
Het is daarom verheugend, dat allcrwcge zoveel belangstelling 
voor de nota van C.R.M. bestaat en dat men zich gaat realist> 
ren, wat men van de landelijke overheid mag en moet ~~aan vcr
langen. 

Initiatieven 

Het zou onrechtvaardig ZIJn de nota uitsluitend negatief te 
beoordelen. 
Het feit, dat deze nota over de problemen van en in de sport 
is verschenen, is een positief punt, dat stimulansen geeft tot 
bezinning en discussie over die problemen. Dat is een /,aak 
waarover men in kringen van de georganiseerde sport zeker 
verheugd is. 
Eveneens moet positief worden geoordeeld over de betekenis, 
die de nota toekent aan goede technische leiding in de sport 
en waarmede de noodzaak van bekwame kaders wordt er
kend. De consequentie uit deze mening wordt eveneens getrok
ken, n.l. door de erkenning, dat bij de kaderopleiding finan
ciële hulp moet worden geboden. 
Er zijn nog meer positieve punten, die de nota een zekere nut
tige waarde geven. 
Maar belangrijker is, dat men er een aantal essentiële zaken in 
mist, die niet gemist mogen worden, wil de ontwikkeling van 
de sport in de komende jaren niet drastisch worden geremd. 
Er diende op z'n minst een aanzet tot een nationaal 'portbc
leid te zijn gegeven. De huidige nota ontkent in feite de nood
zaak van een dergelijk beleid, d.w.z. een sportbeleid dat mee
telt bij het bepalen van het regeringsbeleid en bij het opstellen 
van de uitgaven voor dat beleid. 
Na een aantal prachtige volzinnen op b];,. 7 van de nota, over 
"welzijnsbevordering", "jeugdbeleid" en "vorming van vol
wassenen", van "lichaamsbeweging en sportbeoefening", volgt 
de ontnuchterende passage: 

"Hoewel de ondergetekende onderkent dat haar departe
ment t.a.v. het welzijnsbeleid naast een begeleidende en 
stimulerende ook een initiërende taak heeft, gaat zij er 
niettemin van uit dat deze taak in de eerste plaats over
gelaten dient te worden aan het initiatief van de bevol
king. Zij is ook van mening dat in het geheel van dit be
leid de inspraak van de burgers een wezenlijk clement 
vormt. Hetgeen hierboven is opgemerkt over het wel
zijnsbeleid in het algemeen geldt uiteraard ook met be
trekking tot het sportbeleid" (blz. 7, hfdst. 3 van de 
nota). 

Wie dit leest vraagt zich verwonderd af, hoc minister Klompé 
er toe komt het initiatief vanuit de bevolking te vcrlangen en 
zichzelf en haar departement passief opstelt. Welke initiatic-
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terrein van het welzijnsbeleid en de sport? Er zijn toch immers 
initiatieven, er zijn toch activiteiten en experimenten, :1l zijn 
deze wellicht op het :1lgcmcnc terrein v:1n de welzijnszorg nog 
niet zo talrijk en ver ontwikkeld als op het gebied van de jeugd 
en de sport. 
Om initiaticven v:1nuit de bevolking vragen, is in wc:t"en een 
ontkenning van het vele waardevolle werk dat recch wordt 
vcrricht door t:1l v:1n organisaties, verenigingen en bonden. Al 
die actieve mensen da:1rin vcrlangen erkenning van het wa:lr
dcvollc in hun werk; erkenning van de betekenis van de be
langen die zij dienen en dan niet een erkenning in woorden, 
maar door het scheppen v:1n méér praktische mogelijkheden 
voor hun werk door het beschikba:1r stellen van voldoende fi
nanciën. 
En d:1ar zit de kneep! 
J nitiatievcn kosten geld en bij de huidige regeringspolitiek moet 
ieder, die initiatieven neemt, zelf voor het geld zorgen. V:ln
daar het :1fschuivcn van het initiatief, op een moment d:1t er 
een schreeuwende behoefte is aan samenbundeling en vcrster
king van de vele initiaticven en nieuwe vormen in en van het 
werk. 
Het is duidelijk, dat deze regering geen geld beschikbaar wil 
stellen ten behoeve van de sport. Daarom ook de opmerkingen 
op de blz. 11 en 35 van de nota, dat "een groeiende eigen bij
drage van de bevolking mag worden verwacht" en "Gesteld 
voor het probleem van de financiering van het sportbeleid staat 
de ondergetekende op het standpunt dat in eerste instantie 
ernstig gezocht dient te worden naar mogelijkheden van vcr
hoging cn/of uitbreiding van de contributies, entreegelden en 
dergelijke". 
Dît in de nota lezend, krijgt men het vcrmoeden d:1t de inhoud 
voor een groot deel - althans bij de hierboven aangeha:1lde 
passages - is samengesteld door de minister van fitunciën, 
Wi ttcvcen. 
De hierboven gesignaleerde mentaliteit van de nota vormt een 
grote bedreiging voor de sportbeoefening 111 de n:1astc toe
komst! 

Gemeenten in de knel - de sport bedreigd 

Vanwaar die grote bedreiging voor de sport in ons land? 
Laten wc nog eens de minister aan het woord. Op blz. 36 v:1n 
de nota staat: 

"Uit het financieel overzicht (hoofdstuk IV, par. 4) bleek, 
dat 98 pct van de overheidsuitgaven voor lichamelijke 
vorming en sport ten laste komt van de gemeenten. Ervan 
uitgaande dat de gemeenten t.a.v. de vormgeving van het 
sportbeleid en de financiering daarvan (met name voor 
wat betreft de accommodaties) reeds een overwegend aan
deel hebben, stelt de ondergetekende zich op het stand
punt dat de verantwoordelijkheid voor het sportbeleid 
in eerste instantie blijft berusten bij de gemeentelijke over-
heden". 319 



Dit betekent, dat de regering niets wil veranderen in de toch 
beschamende situatie, dat de gcmeenten 98 pct voor hun reke
ning nemen en de rijksoverheid slechts 2 pct bijdraagt. 
Maar niets aan die situatie veranderen, betekent nog niet, dat 
alles op de oude voet kan doorgaan. ln de nota van C.R.iv1. 
wordt praktisch alles van de gcmcenten verwacht, maar de 
ministers van binnenlandse zaken, Beernink, en van financiën, 
Wittcveen, leggen de gemeenten aan banden! 
Kapitaalsuitgaven (en dat zijn ook investeringen voor sport
accommodaties), die géén positieve exploitatieuitkomsten ge
ven, verkrijgen bijzonder moeilijk goedkeuring en als die dan 
komt, is dat altijd met grote vertraging. Dat geldt voor de hon
derden gemeenten, die met begrotingstekorten te kampen heb
ben, omdat dan de onrendabele exploitatie van sportaccommo
daties deze gemeentelijke tekorten nog groter maken. 
Dit leidt tot grote vertraging en soms tot het niet doorgaan 
van de bouw van sport- en/ of zwcmbadaccommodaties. 
Het regeringsbeleid leidt er eveneens toe, dat een aantal ge
meenten zelfs geen voorstellen of besluiten tot de bouw van 
dergelijke accommodaties indienen. De enige geluiden, die de 
departementen van binnenlandse zaken en financiën laten ho
ren, zijn "de gcmeenten zijn te royaal; zij moeten saneren, 
enz.". Dat betekent bij een dergelijke regering, die de sport 
niet als een prioriteit maar als "luxe" beschouwt, dat de eerste 
beperkingen dan ook in dié sector vallen. 
Er is nóg een factor, die de bouw of aanleg van sportaccommo
daties ernstig bemoeilijkt. 
De gemeentelijke investeringen geschieden door middel van 
leningen. Nu de rentevoet steeds hoger wordt (bijna 8 pct voor 
langlopende leningen en zelfs 9 pct voor kortlopende) worden 
de lasten voor de gemcenten 011dragclijk hoog. 
Het rijk echter financiert voornamelijk uit de belastingop
brengsten en kent die drukkende last niet. 
Het aan de gemcenten overlaten van de verantwoordelijkheid 
voor het sportbcleid, zónder de financiële mogelijkheden voor 
de gcmcenten te verruimen, betekent: de sport in de kou laten 
staan. 

Dan klinken alle schone woorden over de vormende waarde en 
functie van de sport onwaarachtig en wekt de volgende passage 
op blz. 8, par. 2 van de nota ernstige verontwaardiging op: 

"Het is derhalve van belang, dat diegenen die in sport
verenigingen of anderszins een organisatorische, leiding
gevende of instrucrende taak hebben en zij die als vrij
willigers in het leidinggeven zijn betrokken, zich niet al
leen bewust zijn van deze vormende en pedagogische be
tekenis van de sport, maar ook de verantwoordelijkheid 
daarvoor kunnen dragen". 

Heeft dan de activiteit gedurende tientallen jaren van duizen
den kaderleden in de sportverenigingen nog niet aangetoond, 
dat zij verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen! Heb
ben talrijke gemeenten dat niet eveneens getoond! 
Maar heeft het regeringsbeleid gedurende die tientallen jaren 
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staat om steun te verlenen aan het willen aanvaarden van de 
verantwoorde lijkbeid! 
Ten overvloede blijkt dat nog eens uit de nota zelf, waar op 
blz. 21 staat vermeld dat voor de sport slechts 1 pct van de 
netto-uitga ven voor cultuur beschikbaar is ... 
Dat percentage zegt nog niet eens alles, omdat het gehde cul
tuurbeleid van de rijksoverheid een droevige zaak is. 
Ter verduidelijking laten wij hierbij een staatje volgen, dat 
werd overgenomen uit het tijdschrift Sportparadc, no. 7/8 
jrg. 1969, als een deel van een daarin geplaatst artikel van dl' 
heer C. Egas. 

RIJKSUITGAVEN VOOR CULTUUR, GEDURENDE 

Jaar: 
1870 
1900 
1920 
1931 
1939 
1950 
!955 
1960 
1965 
!968 

PLM 1 0 0 JAAR 
totale rijksbegroting: uitgaven cultuur 

99.107.000 99.000 
154.161.000 368.600 
911.228.000 1.511.700 
838.850.000 2.306.800 
744.830.000 1.626.600 

3. 925.000.000 10.000.000 
5.525.000.000 24.000.000 
9.062.000.000 41.000.000 

15.000.000.000 86.000.000 
23.000.000.000 132.000.000 

11/o: 
0,099 
0,239 
0,16" 
0,274 
0,218 
0,255 
0,380 
0,452 
0,575 
0,575 

De verleiding is groot om het cultuurbeleid in zijn geheel in 
deze beschouwing te betrekken, maar dat voert buiten het be
stek van dit artikel. 
Opvallend is wel, dat het aandeelpercentage na 1965 niet is 
gestegen. Verder blijkt dat de 1 pct van het cultuurbeleid voor 
de sport plm. 0,006 pct van de gehele rijksbegroting vormt! 
De jarenlang gehanteerde slagzin in de K.V.P.-vcrkiezings
campagnc "Een gezond gezin, een gezond volk" blijkt in elk 
geval bij het opstellen van de rijksbegroting ten behoeve van 
de sport geen enkele rol te hebben gespeeld. 

Een nieuwe periode - een nieuwe aanpak vereist 

De moeilijkheden, waarmee de sport nu worstelt, zijn van to
taal andere aard dan die, waarmee men in het verleden te kam
pen had. 
De huidige periode stelt talrijke nieuwe problemen aan de orde 
die een oplossing vragen, b.v. de topsport - waarbij zowel de 
sociale omstandigheden van de topsporters, hun trainingsmoge
lijkhcden en de accommodaties waar topsport bedreven kan 
worden, dienen te worden gerekend. 
Er is vcrder het vraagstuk van de recreatiesport, met niet alleen 
de vraag wat de taak en functie van de georganiseerde sport 
daarbij kan zijn, maar eveneens de vraag hoc en in welke vorm 
en op grond van welke kwaliteitseisen de accommodaties daar-
voor tot stand dienen te komen. 321 



Tal van nieuwe vraagstukken dienen zich aan - veelal voort
vloeiend uit de toenemende vrije tijd - maar ook vanuit een 
vcranderend levenspatroon, waarvan de vrije tijd eensdeels 
het gevolg en anderzijds weer oorzaak is. 
De uitdrukking "vrijetijdsbesteding" komt men tegenwoordig 
veelvuldig tegen en de zorg, die vele verantwoordelijke autori
teiten hebben voor een "zinvolle vrijetijdsbesteding" lijkt soms 
ontroerend. Het gaat echter niet om de vrijetijdsbesteding, maar 
om de vrijetijdsbeleving. 
De activiteiten in de vrije tijd zijn niet het vullen van die tijd 
om verveling tegen te gaan of alleen maar voor afleiding. Dat 
is nog de oude "Geef het volk brood en spelen" -gedachte. De 
vrije tijd is niet los te maken van de arbeidstijd. De mens is 24 
uur per dag mens en wat hij of zij per gedeelte v:tn het ctm:t:tl 
erva:trt, beleeft of ondergaat, drukt zijn stempel op zijn of h:t:tr 
persoonlijkheid. De :tutomatisering en mcch:tniscring in werk
plaats of kantoor maakt de :trbeid geestdodend, leidt er in het 
huidige m:t:ttschappelijkc stelsel toe d:tt de mens ondergeschikt 
is :tan de machine, die zijn arbeidstempo voorschrijft en zijn 
h:tndelingcn als een verlengstuk van de machine mede automa
tiseert. Men ondergaat in zijn werk bewust of onbewust het ge
voel van de onpersoonlijkbeid van de arbeid. 
Daarom is de toeneming van de vrije tijd eecn ma:ttsch:tppclijke 
noodzakelijkheid en géén verworvenheid van de maatschappij. 
De ontwikkeling op technologisch en economisch gebied wer
ken ook door in het maatschappelijke vcrkeer en roepen tal
rijke spanningen en conflictsituaties op. De mensen hebben meer 
vrije tijd nodig om tot zichzelf te komen, om zichzelf te bele
ven, zichzelf te kunnen zijn en zich te kunnen ontplooien. 
Daarvoor dienen mogelijkheden te worden geschapen, /.odat er 
voor die vrijetijdsbeleving een ruime keuze is. 
Naast andere zaken spelen daarbij sport en recreatie een be
langrijke rol. Sport, :tl of niet in competitieverb:tnd beoefend, 
vcreist lichamelijke en geestelijke va:trdighcid, mede door zijn 
technieken en gebondenheid aan spelregels en versch:tft een 
stuk sociaal verkeer, dikwijls ook :tls correctie op de moderne 
woningbouw. 
De sport ondergaat de ontwikkelingen van de m:tatschappij en 
het is de taak van de overheid - en in de eerste plaats van de 
rijksoverheid! -de sport in staat te stellen die ontwikkelingen 
op te vangen door een krachtig, positief gericht beleid. 
Helaas is dit niet het geval, al ontkomt men er in de nota niet 
aan iets over de nieuwe ontwikkelingen te vermelden; echter 
ook weer zonder er de consequenties uit te trekken, die nood
z:tkclijk zijn om tot vcrbetering te komen. In de not:t wordt op 
blz. 14, onder de kop "De actieve sportbeoefening buiten het 
kader van de sportorganisaties" vermeld, dat de ongeorgani
seerde sportbeoefening nog steeds in omvang en betekenis toe
neemt. De minister constateert verder "een zich gaan afwen
den van het soms als beperkend ervaren, strak gebonden karak
ter van de georganiseerde sportbeoefening" (blz. 15 ). 
Maar waaruit blijkt dat "zich gaan afwenden" dan? Dat wordt 
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de deelneming aan de georganiseerde sport zich in stijgende lijn 
beweegt. Er is dus geen sprake van een vlucht uit of het zich 
afwenden van de georganiseerde sport. 
Wél kan iets anders worden geconcludeerd, n.l. dat de georga
niseerde sport niet allen opvangt, die op één of andere wijze 
recreatiesport willen beoefenen. Dat allen moet met nadruk 
worden gesteld, omdat zich binnen de georganiseerde sport een 
omvangrijke recreatiesport ontwikkelt. 
Eén van de essentiële vragen, die de nota niet stelt en waarop 
dan ook het antwoord ontbreekt, is: hoc worden de sportorga
nisaties in staat gesteld de recreatiesport (een veel juistere bc
nami ng dan ongeorganiseerde sport, omdat er zeker ook voor 
georganiseerd moet worden!) op een doelmatige wijze op te 
vangen, zowel in organisatorisch als in structureel opzicht. 
Ook hier zal de consequentie op het financiële vlak liggen. 
Juist vanuit het ministerie van C.R.M. had door middel van 
deze nota mogen worden verwacht, dat nieuwe beleidslijnen 
in verband met de nieuwe ontwikkelingen zouden worden ge
trokken en dat een nieuwe aanpak mogelijk zou worden ge
maakt. Dat zou nieuwe stimulerende impulsen hebben kunnen 
geven aan de sportbonden en -verenigingen, om nieuwe wegen 
in te slaan. 
Het georganiseerde sportleven is voortgekomen uit de eerste 
fase van de industriële ontwikkeling in ons land aan het einde 
van de negentiende eeuw. Het introduceerde hier (veelal uit 
het verder ontwikkelde geïndustrialiseerde buitenland) een aan
tal sporten. De georganiseerde sport was vanaf haar begin ge
bonden aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Een ~1antal 
sporten werd van bourgeois-sporten tot volkssporten, als één 
der gevolgen van die ontwikkeling. 
Nu nieuwe ontwtkkelingen zich voltrekken, nu naast de com
petitie- en wedstrijdsport ook de recreatiesport met zijn gerin
gere discipline en zijn vrijblijvendheid zich aandient, vereist 
dat van de sportbonden en -verenigingen een heroriëntering, 
een uitbreiding van het terrein van hun activiteiten en deze 
wegen dienen in samenwerking met de overheid (op alle ni
veaus) te worden gevonden. 
De nota van de minister van C.R.M. inzake het sportbeleid 
roept onwillekeurig een vergelijking op met het woningbeleid. 
Dat beleid - voor zover nog van een "beleid" gesproken kan 
worden - heeft er toe geleid dat op dit moment, 25 jaar n;c 
de Tweede Wereldoorlog, de woningnood n6g bestaat. 'V/e ho
ren daarover nu de excuses: de mensen trouwen jonger en heb
ben daardoor eerder een woning nodig en: de mensen worden 
ouder en hebben daardoor langer een woning nodig. Doch deze 
ontwikkelingen waren - mede aan de hand van buitenlandse 
ervar;ngen - te voorzien! 
Op het terrein van de sportbeoefening weten we ook reeds, 
dat men op jongere leeftijd met de sportbeoefening begint (dat 
bewijst de steeds vcrdergaande verlaging van de leeftijdsdrem
pel bij tal van bonden); we weten nu ook reeds, dat de mensen 
langer jong blijven en op oudere leeftijd dan voorheen no?; 
sport bedrijven. 323 



Wij weten het, maar de rijksoverheid doet niets of veel te wei
nig - precies als bij de woningbouw. 

Nationaal sportplan noodzakelijk 

Oe thans aan de Tweede Kamer voorgelegde discussic-nota be
vat niet het antwoord op de huidige problematiek van ons 
sportlcvcn. Het nut van deze nota kan alleen maar zijn, dat hij 
aanleiding vormt tot een uitgebreide discussie over de proble
matiek, met als consequentie het nemen van een aantal prakti
sche besluiten, gericht op het bereiken van praktische resul
taten. 
Het Kamerdebat zal daarvan slechts een onderdeel Yormcn; 
het voornaamste is, dat het sportleven zelf zijn verlangens, op 
basis van de wérkelijkc behoeften, helder en concreet formu
leert. 
De Nederlandse sport zal - naast het uitspreken van zijn ver
langens en behoeften - zich tevens moeten beraden over de 
vraag, hoc een doeltreffende aanpak van de sportproblemen 
nu en in de toekomst kan worden gewaarborgd. 
Krachtig optreden kan leiden tot een wijziging van het rege
ringsbeleid, doch dit zal - hoe nuttig ook - nog gc,~n duur
zame gunstige ontwikkeling tot stand brengen. 
In dit artikel wordt gesteld, dat vrije tijd en werktijd niet van 
elkaar te scheiden zijn. De vrijetijdsmogelijkheden zijn een ver
lengstuk van de sociale omstandigheden, waarmee d<.:: arbeid 
omringd dient te zijn. 
Vanuit dit standpunt bezien, ligt hier zeker ook een taak voor 
de vakbeweging om zich direct en indirect medevcrantwoorde
lijk te voelen voor de vrijctijdsactiviteiten, waaronder de sport
beoefening. De vakbeweging zal daarom op vcrschillende ma
nieren de georganiseerde sport bchoren te steunen, zowel in 
haar strijd voor de volledige erkenning van haar betekenis en 
de daaraan voor de regering verbonden financiële consequen
ties, als voor het tot stand brengen van de vcreiste accommo
daties. 
Voor de vakbeweging ligt hier een belangrijke sociale taak. 
Georganiseerde sport, vakbeweging en gemeentebesturen - als 
belangrijke sociaal-culturele organen - kunnen gemeenschap
pelijk véél bereiken. (Op grond van het feit dat ziJ het leeuwen
deel van de accommodaties financieren zou b.v. de rol van de 
gemeentebesturen kunnen worden uitgebreid door medezeggen
schap bij de verdeling van de totogelden.) 
Genoemde organen dienen gcmeenschappelijk bij regering en 
parlcment te bereiken dat een nationaal sportplan wordt opge
steld, dat in grote lijnen aangeeft hoc in de bchoeften van de 
sport kan worden voorzien. Een plan, dat mogelijkheden aan
geeft en schept, doch dat tevens de vrijheid laat tot zelfwerk
zaamheid, tot invullen van zelf bepaalde voorzieningen. 
Een dergelijk nationaal sportplan zou o.a. moeten omvatten: 
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sie dat de sport meetelt bij het bepalen van prioriteiten 111 het 
regeringsbeleid; 
b) een behoefteplanning aan accommodaties voor topsport, 
competitiesport en recreatiesport (bij dit onderdeel rekening 
houdend met het feit, dat de bevolking zich verplaatst gedu
ïcnde de weckeinden en de vacanties); 
c) de financiering van accommodaties; centraal voor die van 
de topsport of van landelijke betekenis; door provincie of gc
Jnccntc voor basisaccommodaties, doch dan op grond van finan
ciële mogelijkheden, die daarvoor geschapen en omschreven 
dienen te worden en die de gevolgen van de huidige hoge rent,~
last opheffen; 
d) subsidieregelingen voor bonden en verenigingen, zowel voor 
opleiding van technische en leidinggevende kaders als \oor or
ganisatorische activiteiten; ook het financieel mogelijk maken 
van internationale of nationale sportevenementen door finan
ciële steun dient duidelijk geregeld en omschreven te worden. 

Geen dirigisme met knellende banden, waardoor alles vanuit 
een centraal punt wordt geregeld, maar een stimulerend - en 
ruime mogelijkheden voor eigen initiatieven biedend - plan zal 
nieuwe vaart en nieuw clan kunnen brengen in de Nederlandse 
sport. Daarvan zullen miljoenen mensen in wedstrijd- en recrea
tiesport de vruchten plukken! 

HARRY VERHEIJ 
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Conglomeraties 

Geen land heeft zo'n groot industrieel apparaat als de Verenig
de Staten, waar zes procent van de wereldbevolking woont, 
maar ruim dertig procent van de industriële wereldproduktie 
wordt voortgebracht. Nergens ook is het monopolistische kapi
talisme zo sterk ontwikkeld als daar: 64 procent van de totale 
Amerikaanse industrieproduktie, 69 procent van het totaal 
aantal Amerikaanse industrie-arbeiders en 74 procent van alle 
ondernemerswinsten in heel het Amerikaanse bedrijfsleven, zijn 
geconcentreerd bij slechts vijfhonderd van de vele tienduizen
den industriële ondernemingen die dit land telt. In 1929 bez:t
ten de honderd grootste Amerikaanse ondernemingen veertig 
procent van alle grond, gebouwen en machines, die in de indus
trie van de Verenigde Staten in gebruik waren. Op het ogen
blik is meer dan zestig procent van het gehele Amerikaanse in
dustriële apparaat in handen van de honderd grootste con
cerns. 
Toch gaat het proces van concentratie in de produktie en van 
het centraliseren van het kapitaal - waarvan de wetmatigheid 
door Marx en Lenin is vastgesteld - nog steeds verder. Ster
ker: de eerste grote concentratiegolf in de geschiedenis van het 
Amerikaanse kapitalisme deed zich voor in de jaren 1897-1902 
en had betrekking op zo'n twaalfhonderd fusie-operaties, de 
tweede golf tekende zich af in de jaren 1924-1930 en betrof 
een nog iets groter aantal fusies, maar de huidige vloed van 
fusies en overnemingen omvatte alleen al in het jaar 1968 bijna 
evenveel concentraties als in beide vorengenoemde periodes 
samen, terwijl er voor het lopende jaar een nog aanzienlijk ho
ger aar;tal fusies \vordt verwacht! Met andere woorden, op het 
ogenblik is in de Verenigde Staten de meest omvangrijke con
centratie van kapitaal gaande welke zich ooit in de geschiede
nis van het kapitalisme heeft voorgedaan. 
Opmerkelijk is, dat er ook grote maatschappijen worden op
geslokt. Van de 500 ondernemingen die zeven jaar geleden aan 
de top stonden, zijn er op het ogenblik nog slechts 390 over. 
Vorig jaar alleen al werden er dertig van deze groten overge
nomen. Aan de andere kant neemt het aantal concerns met een 
jaaromzet van meer dan een miljard dollar toe: in 1966 waren 
het er 80, een jaar later 83 en in 1968 werden het er 104. 
Een bijzonderheid is ook de snelle opkomst van conglomeraties, 
een betrekkelijk nieuw type van concernuitbreiding. Tot dusver 
speelde de machtsuitbreiding van een monopolie zich door
gaans in twee richtingen af: "verticaal" in de bedrijfskalom 
(een olieconcern bijvoorbeeld wil alle produktiefasen vanaf de 
boorput in het Midden-Oosten tot en met de benzinepomp langs 
de autowegen in Amerika en West-Europa in handen hebben) 
of "horizontaal" in de bedrijfstak (een autofabriek bijvoorbeeld 
wil alle andere autofabrieken in handen krijgen). De kztpita
listen, die conglomeraties vormen, willen echter hun macht niet 
alleen verticaal en horizontaal uitbreiden, maar alle kanten op. 
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Deze grc1fieken ;"ijn samengesteld door het departement van handel tn 
\Vashington en geven een voorstelling V<11l de vloed v.1n fusies wcl 1,c zich 
de laatste jaren in het Amcrikcunse bedrijfsleven •:oordoeL De cijfers heb
ben uitsluitend betrekking op industrie en mijnbouw" 
LinLs is in b~eld gcbrclcln hoc het clc,nU! O<ldcrncmingen dat bij fusies is 
betrokken [a.1ngcgcv~n in Londcrdtal1cn) steeg tussen 1950 en 1968. De 
gr~üïck rechts ;~ccft het tot;lJc \'CrtlH>gcn weer v:tn t~c ovcrgcqon1cn onder
nemingen I uitgedrukt in miljarden dollars), glob:ul Wcur het de jaren 
1 S/50-1960 betreft, ge~;pccificccrd naar de 0111 vang v ~111 de ondcrnctningcn 
in de jaren 1 ')(,Q-1 ')(,S" I lieruit Lan men afleiden, dat het to'ca 1e vcrmogen 
van de bij deze fusies in ovcrgcnonH'll ondernemingen tOC11;1111 van nog geen 
twee miljard dollar in 1960 tot ruit'l elr miljcud dollar in 1968. Voons ;"iet 
men d:a de oorz.1ak hiervan \'Ooral schudt in de ovcrncn1ing van grote 
ondcrnCJllÎngcn, d. w .·f. van ondcrnen1ingen n1et een vermogen van lOO ~1 
249 miljoen dollar en, sedert !962, ze!fs v:1n overnemingen met een vcr
mot~cn \'Jll 250 illiljocn dollar en rilCcr. 

I Ontleend aan Fortune, februari 1969, pagin:1 HO) 

eenlopende bedrijfstakken, die horizontaal noch verticaal iets 
met elkaar te maken hebben. Een typisch voorbeeld van een 
conglomeratie is de International Telephone & Telegraph Co, 
die een totale omzet van vier miljard dollar bereikt uit de pro
duktie van telefoon- en telegraafkantoren, hotels, bouwbedrij
ven, verzekeringsmaatschappijen, bakkerijen, autoverhuur en 
chemische fabrieken. Een van de jongere conglomeraties com
bineert knakworsten en straalbommenwerpers. Resorts Interna
tional, die hotels en zwembaden exploiteert op de Babama
eilanden en die zich al op enkele industriële en handelsfirma's 
had geworpen, kon met veel kunst- en vliegwerk nog maar net 
worden belet de luchtvaartmaatschappij Panam, een van de 
grootste ter wereld, op te slokken. 
Vorming en uitbreiding van dergelijke conglomeraties verlopen 
vaak gewelddadig. Meestal is er geen sprake meer van ge
heime onderhandelingen tussen de bezitters van de grote aan
delenpakketten van de twee ondernemingen die worden gefu
seerd, maar kopen de top-zakenlieden van de conglomeraties 
met juridisch gefatsoeneerde gangstertrucs grote aantallen aan
delen van kleine aandeelhouders op en overvallen daarmee de 
"gevestigde belangen" in een of ander concern. Dit gaat ge
paard met de wildste koersspeculaties op de effectenbeuoen, 
omdat de conglomeratiebouwers vlak voor een overval on
weerstaanbaar hoge prijzen voor de betrokken aandelen bie-
den. 327 



Het exclusieve Amerikaanse ondernemerstijdschrift Fortune 
schilderde de situatie kortgeleden aldus: "De doelwitten van 
deze agressie zijn enige van de meest rechtschapene, voorzich
tige, machtige en zelfverzekerde maatschappijen. De zelfverze
kerdheid verdwijnt. Trotse oude namen zijn reeds overgeno
men en dozijnen oude, vertrouwde concernbestuurders hebben 
de zak gekregen. Bange voorgevoelens, remmingen en zelfs 
vrees zijn epidemisch geworden in waarschijnlijk drie van de 
vijf hoofdkwartieren van grote concerns. Gekwelde directeu
ren, die zich om de verkoop zouden moeten bekommeren, ge
dragen zich in plaats daarvan alsof zij aan een stiekem avon
tuur toe zijn en besteden vele uren met het raadplegen van 
hun advocaten, beheersadviseurs, procuratiehouders en public
relations mensen, bedreven in de kunst van het verhoeden van 
overnemingen". 
Concentraties op tot dusver ongekende schaal, het steeds wijder 
vertakken van de activiteiten van bepaalde concerns en bijzon
der agressieve fusiemethodes komen op het ogenblik ook in 
West-Europa, in en rond ons eigen land, voor. Maar in de Ver-· 
enigde Staten ziet men dergelijke verschijnselen vcrder ont · 
wikkeld en scherper omlijnd. 

Prijzen en produktiviteit 

Kapitaal is altijd in beweging. Het vermeerdert zich, vcrvangt 
oude machines en fabrieken, start nieuwe produkties, schept 
nieuwe markten, slokt andere kapitalen op - anders wordt het 
zelf teruggedrongen en uiteindelijk door concurrerend kapitaal 
uitgeschakeld. Dat is een onvermijdelijk gebeuren in de kapi
talistische maatschappij en heeft de economische ontwikkeling 
binnen deze maatschappijvorm van het begin af aan geken
merkt. "Kapitalisten onteigenen kapitalisten", zei Marx. Con
centratie van kapitaal in steeds minder handen is een wetma
tige ontwikkeling, waaruit de monopolistische machtsforma-· 
ties zijn voortgekomen, die de huidige kapitalistische maat
schappij kenmerken. 
Er is een periode geweest waarin de kapitalisten elkaar voor
namelijk beconcurreerden door middel van prijsverschillen. 
Wie de laagste prijzen vroeg, kon veelal het meest verkopen, 
zich van een groeiend marktaandeel vcrzekeren en de beste 
winsten boeken. Zodra er echter monopolistische machtsposi
ties voor grote ondernemingen zijn ontstaan, is er deze alles 
aan gelegen de prijsconcurrentie af te schaffen en de markten te 
"stabiliseren". Dan ontstaan bijvoorbeeld kartelovereenkom
sten tussen een aantal concerns die tegen min of meer vaste 
prijzen de markt onderling verdelen. Of er komen dwangkar
tels, waarmee een of meerdere monopolies de zwakkere con
currenten door middel van publiekrechtelijke prijsbeschikkin
gen of andere min of meer wettelijke bepalingen dwingen zich 
aan de door hen vastgestelde prijzen te houden. Vaak ook tre
den zogenaamde "prijsleiders" op, grote ondernemingen die 
hun prijzen op eigen houtje bepalen en bekend maken opdat 
deze stilzwijgend, zonder overeenkomsten of wettelijke bepa-
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gevolgd op straffe van het ontstaan van een prijzenoorlog, 
waaruit de "prijslcider" door zijn machtspositie zeker als over
winnaar te voorschijn zal komen. In verschillende landen, in 
verschillende bedrijfstakken, neemt zo'n prijsstabilisatie vcr
schillende historisch en juridisch bepaalde vormen aan. Maar 
in alle gevallen gaat het erom een maximale winst voor de mo
nopolies te realiseren. Prijzenoorlogen zijn dan ook zeldzaam 
geworden, behalve waar nieuwe markten worden geopend. 1

) 

Oppervlakkig beschouwd betekent monopolievorming en "sta
bilisatie van de markt" uitschakeling van de concurrentie. Maar 
in werkelijkheid is er doorgaans sprake van een verheviging. 
Bij "gestabiliseerde prijzen" zijn de grote concerns er meer nog 
dan anders op uit hun produktiekosten sneller te verlagen dan 
hun concurrenten. Daarom investeren zij bijv. meer in maat
regelen en studies met betrekking tot ergonomie (de psycholo· 
gic van de vcrhoudingen tussen arbeider en machine), bedrijfs-· 
psychologie en gedragswetenschappen (voor het "bedrijfskli
maat") en heeft bijvoorbeeld de Shell vorig jaar zelfs een ;1par· 
te afdeling voor het bestudcren van "de toepassing van de so
ciale wetenschap pen" in haar bedrijven opgericht. Maar dr 
"gestabiliseerde markten" brengen de concerns er vooral toe 
tijdig nieuwe technieken te veroveren en toe te passen (of juist 
niet toe te passen, te verhinderen dat ze in praktijk worden ge
bracht, al naar gelang dat het beste in de winstpolitiek v<n het 
betrokken concern past). 2

) "Gestabiliseerde markten" stimule
ren tot verfijning van de uitbuiting en vernieuwing V<ln de 
techniek. Ook onder de producenten van machines, transport
middelen en andere produktiegoederen ziet men minder prijs
concurrentie en meer pogingen elkaar de loef af te steken door 
kapitaalgoederen aan te bieden welke met minder mankracht 
nog meer werk nog sneller kunnen verrichten - een extraprik
kel tot snelle vcroudering van bestaande machineparken en der
t:clijke, tot moderne mechanisatie en automatisering. 
Dit alles vcreist steeds weer grotere kapitalen en produktie
eenheden. Daarom ziet men vrijwel overal in de kapitalistische 
wereld, in Noord-Amerika, West-Europa en Japan, elkaar on
derling opjagende monopolistische concentraties. De grote on
dernemingen worden steeds groter, de middelgrote en de klei
nere vallen verder terug of verdwijnen van het toneel. 

Overvloed - risico - inflatie 

Het ontstaan van grote conglomeraties wordt vaak toegeschre
ven aan de opkomst van een jonge generatie managers en on-
1) "Het An1crikaansc prijssystccn1 \vcrkt zo", schreef R!tsincss'Lv·ecl:!, "dat 
de prij;r,cn altijd één kant op gaan - otnhoog." 
2 ) Overi~ens verkLurde T. K. Quinn, vicepresident v.111 het ~rolJtste ekk~ 
trotcchnischc concern in de Verenigde Staten, (JcncrLII Flcctric, tL1L11:gs: 
"Ik ken geen oorspronkelijke uitvinding van een produkt, l'clfs niet Yan 
het elektrisch scheerapparaat en het elektrisch kmsen, ge,Lun door enig 
groot concern, n1ct uÎt/,OllL~cring misschien van de vuil vcnn~1lcr vo;.)r huis
l:oudclijk ~ebruik. De Yerdienstc v,ln de ~rotc concerns is die Yan het bin
nendringen, uitkopen en opslokken van de kleine scheppers". Luer bleek 
dat Gener« I E/cctric /.cl i's \'Oor die n1il vcrmaler voor huishoudelijk ~ebruik 
een "kleine schepper" had op~ekocht! 329 



dernemers die oude vormen en gedachten in hun kring verach
ten en nieuw leven brengen in een gezapige, verstarde zaken
wereld. Mensen die oog hebben voor de eisen van de tijd, voor 
de verscherping van de concurrentie op de wereldmarkt, die 
over ruggegraat en strijdlust beschikken om deze uitdagingen 
aan te nemen en om af te rekenen met achterlijke, verouderde 
methoden van zaken doen. Mensen die de vooruitgang dienen 
door vele industrieën en vele markten onderling te verbinden, 
het kapitaal beweeglijker maken en het slagvaardig en onbevan
gen steeds weer naar die bedrijven dirigeren die het produk
tiefste blijken. Mensen, die de ondernemingen die al bij de 21-
ste eeuw behoren, niet meer willen leiden met de nog steeds 
gangbare methoden uit de 19-de eeuw. Kortom, de matwen van 
de toekomst. 
Maar dat is een verhaal dat alleen nog damesbladen voor de 
betere stand kan dienen. In werkelijkheid zijn zwaarwegende 
economische en maatschappelijke motieven, los van leeftijd, ka
rakter en agressieve potenties van deze of gene groep onderne
mers, in het geding. 
In de eerste plaats doet zich het feit voor, dat door de nieuwe 
techniek en de verscherping van de uitbuiting die daarmee ge
paard gaat, bij een aantal grote concerns en banken en grote 
bezitters een overvloed van kapitaal beschikbaar komt, dat men 
niet alleen niet meer kan consumeren, maar zelfs niet meer 
"produktief" d.w.z. voldoende winstgevend volgens de 
gangbare maatstaf - in eigen bedrijven kan investeren. Men 
moet er wel mee op avontuur gaan in andere takken van in
dustrie. 
Vervolgens is bij alle grote concerns in de wereld de duidelijke 
drang aanwezig hun "risico's te spreiden", zich tegen de gevol
gen van inflatie en de kansen op conjuncturele terugslagen ?,o
veel mogelijk te beschermen door zich zo veelzijdig mogelijk t(; 
oriënteren. Gaan de zaken niet best in de stookolie dan heeft 
men nog het aardgas, de wasmiddelen, de insecticiden; valt de 
omzet van tv-toestellen tegen dan gaat het misschien wat beter 
in de sector bouw van kerncentrales of in de vcrkoop van me
dicamenten; enz. enz. Daarbij is het doorgaans voordeliger een 
lopende zaak over te nemen dan van de grond af aan te moeten 
beginnen. 
In conglomeraties kunnen de bezitters hun kapitaal vaak ge
makkelijker van de ene sector van industrie, handel of transport 
naar de andere switchen dan in de traditionele, eenzijdig op 
staal of levensmiddelen of auto's georiënteerde concerns. "Con
glomeraties verkopen niet meer produkten aan verbruikers, 
maar expansie aan aandeelhouders", schreef Lc Monde de !'Eco
nomie", 
Met alle mogelijke middelen snel de winst vergroten, dat is de 
speculantenmoraal die het doen en laten van de beheerders der 
conglomeraties bepaalt. Zij laten zich nog minder gelegen lig
gen aan de sociale gevolgen van hun gokken in het groot voor 
de mensen in de bedrijven die de inzet vormen van deze geld
jacht dan de tot dusver bekende monopolistische monsters dc-
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Overigens wees Le Monde er in dit vcrband op, dat de aandeel
houders waarom het hier gaat meer en meer de grote institutio
nele beleggers zijn, d.w.z. het financierskapitaal dat zich in be
leggingsmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen heeft 
georganiseerd en zich uitsluitend en alleen laat leiden door de 
opbrengsten van de effecten waarin zij hun geld onderbrengen. 
Dan is er nog de inflatie, de voortdurende geldontwaarding, die 
het voordeliger kan maken voor speculanten om de schu !den 
die men nu maakt voor "hard"geld in de toekomst af te lossen 
met dan inmiddels al weer vcrder in waarde gedaald, "zach
ter" geld. Het vcrlokt tot Goede-Heertje-praktijken op grote 
schaal - schuld met nieuwe schuld voldoen. Er worden in de 
V crcnigde Staten in vcrband met het optreden van conglomc·· 
ratics klachten gehoord over "fantasie-financiering" en "schep
pende boekhouding" en over "kettingbrief-effecten" bij "over· 
valfusics". De uitst:1andc schulden v:1n oude concerns als US 
Steel, General T:lectric en IBM was vorig jaar bijvoorbeeld 
respectievelijk 27, 24 en 12 procent v:1n hun vermogen, maar 
bij conglomeraties als Gul/ and Western, Telcdyne en Indian 
Head bleek ditzelfde percentage 63, 57 en 56 te zijn. Tweederde 
van de fusies in de Verenigde St:1ten werd vorig jaar gefinan
cierd met behulp van het uitgeven van nieuwe aandelen of 
obligaties! 

K!eine aandeelhouder is speelbal 

In de burgerlijke Amerikaanse pers maakt men zich nu en dan 
druk om de positie van de kleine aandeelhouder. Dat is slechts 
een onderdeel van het pokergevecht om de rechtspapicrcn. De 
kleine effectenbezitters zijn niet meer dan een speelbal in de 
strijd tussen de groten. Een bekende truc van de overvallers is 
deze kleine cffcctcnbef'.ittcrs ertoe te bewegen de bc~~ccrdc aan
delen in te ruilen tegen obligaties met een rente die belangrijk 
hoger ligt dan de gebruikelijke dividenden. 3

) D:1t heeft voor 
de overvallers trouwens nog een belangrijk belastingvoordcel: 
rente op obligaties mogen de Amerikaanse ondernemingen v,111 
de winst aftrekken voor ze daar belasting over moeten betalen, 
dividenden niet. Dat scheelt vele mil joencn! 
Hoe hoog de golf van speculaties gaat, blijkt uit het feit dat 
de gemiddelde aanbiedingsprijs bij fusies in 1967 achttien maa1 
zo groot was als de gemiddelde jaarinkomsten die zo'n aandeel 
zijn bezitter opleverde en dat deze vorig jaar al tot het vij ferz
twintigvoudigc was opgelopen. 
Een der typerendste, grootste en snelst groeiende onder de con
glomeratics is ring-Tem co-Vought lncorporated in Dalbs 
(Texas), kortweg aangeduid als LTV, die een totale omzet bc · 
reikt van drie miljard dollar en zich dit jaar tussen de tien 
grootste concerns van heel de kapitalistische wereld zal ~cha-

3) ()bligatics zijn effecten w~1J.rop in tcgcn~-itdling tot ~Ll.ndclcn niet een \',111 
jaar tot jaar door de aandeclhoudersvergaderinf', \'c1st te stdlcn di :idend 
wordt uitgekeerd, 1na;1.r wa;l.rop een vast percentage rente wordt hct:1ald. 
Bovendien geven obligaties ook forn1ccl geen enkele von11 van ;.cggcn~chap 
op aandeelhoudersvergaderingen. 331 
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ren. Wie twaalf jaar geleden voor 225 dollar aandelen van 
L TV aan de deur heeft gekocht ( !), kan er door ze nu te ver
kopen, achttien maal zoveel voor terugontvangen. Houdt hij 
het geld in de LTV-zaak, dan is dat belegd in zo'n tachtig ver
schillende ondernemingen, waar zowel raketten worden ge
bouwd als vleeswaren worden verkocht. In de laatste vijf jaar 
nam LTV 33 ondernemingen over, waaronder een der grootste 
slachterijen in de Verenigde Staten (Wilson & Co), een lucht
vaartonderneming (Braniff), een draad en kabel-fabriek (Oko
nito) en op het ogenblik is L TV doende het op vier na grootste 
Amerikaanse staalconcern, fones and Laughlin Steel Corp., 
over te nemen. Een van de trucs van oprichter Ling is onder
nemingen met speculatiegeld op te kopen en die dan te splitsen 
en bedrijf per bedrijf voordeliger verder te verhandelen.4

) 

Andere conglomeraties die in het Amerikaanse bedrijfsleven op 
de voorgrond dringen, zijn Tcxtron Inc. (omzet totaal 1,7 mil
jard dollar - helicopters, horlogebandjes, zilverwerk en zeven
tig andere uiteenlopende produkten), Gulf and Western Indus
tries (een omzet van 1,3 miljard dollar - sigaren, zinkmijnen, 
papier), North West Industries Inc. (ruw staal, bekleding, 
schoenen en elektrotechnische artikelen) worden o.a. in de be
drijven van deze conglomeratie vervaardigd; zij trok bijzonde
re aandacht door de verovering van het grootste aandelenpak
ket van B. F. Goodrich, een der grootste rubberbandenprodu
centen ter wereld), Litton Industries (scheepsbouw, levensmid
delen, kantoormachines). Ook bij de grote banken tekenen zich 
conglomeratie-operaties af: er worden door verscheidene ban
ken gemeenschappelijke houdstermaatschappijen opgericht, die 
de wereld van het verzekeringswezen, computerverhuur e.d. 
binnendringen. 
Opmerkelijk is dat deze conglomeraties, die de laatste tijd in 
opspraak zijn gekomen, zo jong zijn. Textron is met zijn twintig 
jaar de oudste, Litton bestaat vijftien jaar, Ling-Tcmco-V ought 
amper tien. De meeste hebben hun operaticbasis in Texas, of in 
Californië en niet in New York of andere domeinen van de 
oude, gevestigde monopolistische concentraties. 

"Niemand voelt zich nog veilig" 

Sinds president Nixon aan het bewind is, is het optreden van 
deze conglomeraties een van de meest besproken kwesties ge
worden in de kringen rond regering en Congres, de grote pers 
en vooral de zakenwereld in de Verenigde Staten. 
Er is een nieuwe Witte-Huis-Werkgroep gevormd die het ver
schijnsel moet onderzoeken en aanbevelingen voor de president 
op moet stellen. Daarmee is een andere koers ingeslagen dan 

4 ) Een interessante bijzonderheid omtrent deze conglomeratie onthulde de 
grote baas ervan, Jimmy Ling, in een interview met de Times Business 
Review kortgeleden. In 1964, toen L TV zo spectaculair naar voren kwam, 
bestond 80 procent van de omzet uit militaire goederen voor de regering
Johnson. In 1969, toen deze conglomeratie werd geconfronteerd met een 
spectaculaire koersdaling (binnen enkele maanden tot minder dan de hel ft 
van de oorspronkelijke notering) bestond nog slechts 20 procent van de 
LTV-omzct uit militaire produktie. 



onder president Johnson, wiens Witte-Huis-Werkgroep juist tot 
de conclusie was gekomen dat de fusiegolf, die van de conglo
meraties uit gaat "geen bedreiging vormt voor de vrije concur
rentie en geen aanleiding geeft tot nieuwe wettelijke voorzie~ 
ningen". Misschien heeft dit te maken met het feit dat Texas, 
de grootste der Verenigde Staten, de vestigingsplaats is van zeer 
sterke en betrekkelijk nieuwe olie- en bewapcningsconcerns en 
van nieuwe conglomeraties en onder Johnson - zelf uit Tcxas 
- bijzonder groot gewicht in de schaal der Washingtonse poli
tiek kon leggen. Hoc het ook zij, de nieuwe Republikeinse re
gering werpt zich graag op als bestrijder van de nieuwe machts
concentraties en herinnert daarbij aan de antitrustwetgeving 
welke onder de Republikeinse president Teddy Roosevelt tot 
stand kwam. Men spreekt zelfs van een "Republikeinse tradi
tie" op dit punt. Tot dusver heeft de regering niet meer gedaan 
dan vijf van de twaalf opzienbarendste conglomeratiefusies van 
de laatste tijd juridisch aan te vcchtcn.5

) 

Het nieuwe hoofd van de onderafdeling van het ministerie van 
justitie voor antitrustzakcn, McLarcn, heeft "een brede juridi
sche aanval" tegen de conglomeraties aangekondigd, omdat zij 
"de concurrentie beperken en de tendens vertonen de prijzen op 
te drijven". Dat heeft geleid tot een bedrijvig juridisch steek
spel, omdat op grond van de antitrustwetten, zoals deze tot 
dusver werden geïnterpreteerd, alleen maatregelen konden wor
den genomen tegen bepaalde fusies van concurrenten (horizon
tale concentratie) of fusies van een firma met een van zijn le
veranciers of klanten (verticale concentratic ), terwijl fusies tus
sen maatschappijen zonder produktverwantschap met elkaar 
door alle mazen van de wet konden zwemmen. 
Er zijn van verschillende kanten ideeën geopperd om tegen de 
conglomeratievorming op te treden: wetten tegen belastingbe
palingen die fusies aantrekkelijk maken, wijzigingen van de 
verplichting om bekend te maken, dat men tien procent van 
een aandelenkapitaal heeft verworven en daar vijf procent van 
maken, wettelijke bepalingen tegen het samengaan van con
glomeratics en banken, bepaalde eisen aan de verslaggeving 
van de stand van zaken in conglomeraties en dergelijke. Bo
vendien heeft de regering vijf van de twaalf grootste conglo
meratiefusies de laatste maanden juridisch aangevochten en op
gehouden. Veel stelt het niet voor. 
Er is, ook in Washington, zonder twijfel een reële stroming, 
die bepaalde stappen tegen de conglomeraties wil nemen. Zij 
houdt rekening met de algemene verontrusting over het vcr
schijnsel dat steeds meer zaken, waarvan het bestaan van grote 
groepen mensen afhangt, door steeds minder mensen worden 
beslist. Zij houdt rekening met de onrust, die zelfs onder de lei
ders van middelgrote, grote en zeer grote ondernemingen aan 

5 J De /.ogen;umde antitrustwetten van de Verenigde Staten hebben in de 
halve eeuw dat zij 11u van kracht zijn niet verhinderd, dat het monopolie
kapitaal ;ijn machtsposities in de Verenigde Staten ;eer sterk in alle rich
tingen heeft uitgebreid. Zij hebben vele schijnnnnoeuvres opgeleverd, ,,mis
bruiken" bestreden I in het belang van een aantal andere monopolies!) en 
dergelijke. Maar 1.ij hebben de monopolies zelf nergens aangetast. 333 
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de dag treedt, omdat "niemand zich meer veilig voelt" tegen de 
overvallers en men elk moment een "Blitzkrieg" om de ver
overing van zijn aandeelhouders kan verwachten. 

Alleen matiging gevraagd 

Men moet zich van deze tegenbeweging echter niet teveel voor
stellen, vooral niet waar het de regering betreft. Nixons grote 
conglomeratiebestrijder, McLaren, van het ministerie van jus
titie, gaf zelf toe: "Misschien werken we toe naar een regel die 
zegt dat geen van de tweehonderd grootste maatschappijen zich 
een andere van die tweehonderd mag toeëigenen. In elk geval, 
wat ik heb gedaan, is de zakenwereld te waarschuwen en op 
matiging aan te dringen". 6

) Dat verklaart zonder twijfel, waar
om tal van leiders van traditionele concerns de laatste tijd 
spoorslags naar Washington zijn gereisd, om bij de regering om 
hulp tegen conglomeratie-agressie aan te kloppen.7) 

Hart, voorzitter van de ondercommissie voor antitrustzaken 
van de Senaat, merkte trouwens op dat vele van de voorstellen 
om tegen conglomeraties op te treden "niet betrekking hebben 
op de gevestigde conglomeraties als General Electric of Rand 
Corporation, of de International Telephone & Telegraph Co. 
Zij hebben betrekking op de gloednieuwe die de oude maat
schappijen bedreigen". 
Mochten er maatregelen worden genomen die conglomeratie
vorming tegen gaan, dan betekent dit nog allerminst, dat daar
mee het proces van monopolistische concentraties tot staan 
wordt gebracht. Fortune herinnert er in dit verband aan, dat de 
machtsuitbreiding van de monopolies over het algemeen berust 
op interne investeringen en niet op overnemingen. 
Wat de meeste aandacht trekt in alle verwikkelingen rond con
glomeraties in de Verenigde Staten zijn de ongeremde winst
zucht van het monopoliekapitaal waarvan zij getuigen, het 
agressiever worden van de methodes in de onderlinge machts
strijd tussen de ondernemingen en de nog groter onverschillig
heid voor het lot van mensen en bedrijven waarom het bij dit 
"beweeglijker maken van het kapitaal" vaak gaat. 
Dit soort verschijnselen zijn niet puur Amerikaans, maar teke
nen zich ook in West-Europa steeds duidelijker af, vooral in de 
landen die bij de EEG zijn aangesloten - zoals Nederland -
waar de grootste internationale concerns opereren, zowel dege- ' 
ne die de Duitse en Britse vlag hebben uitgestoken als degene · \ 
die de Amerikaanse of Nederlandse vlag aan de gevel hebben 
hangen. 

G. VERRIPS 

6] Newsweek - 24 maart 1969. 
7

] "Ik heb nooit gedacht", /.ei de voorzitter van de ondercommissie vom 
antitrustzaken van het Huis van Afgevaardigden, Ccller, "dat ik 110,~ de 
dag 7.ou bele-ven waarop de businessu·ereld VIÏ de feder.zle regering ~'om! 
pleiten -voor een onderzoek in de business. Maar dat is precies wa! er i.' 
-voortgekomen uit de fusiepraktijken -van enkele -van de leidende maatschap
pijen." 



Uit de tijdschriften 

De uitbuiting van 
Latijns Amerika 

De vraagstukken die vcrband houden met de toekomstige gang 
van zaken in de onderontwikkelde landen en met de ontwikke
lingshulp, blijven de aandacht opeisen. Er wordt veel over ge
praat en geschreven, waarbij ook de toestand in afzonderlijke 
landen en gebieden wordt belicht. Een geheel continent, name
lijk Latijns Amerika, is het onderwerp van een dubbelnummer 
van het tijdschrift Te Elfder Ure (16e jaargang, nr. 3-4). Hier
in zijn zowel de bijdragen tot de eind vorig jaar te Nijmegen 
gehouden conferentie over Latijns Amerika (georganiseerd door 
de Nijmeegse Unie van Studenten) als enkele speciaal voor dit 
nummer geschreven artikelen afgedrukt. 
Een opvallend vcrschijnsel in dit dubbelnummer, dat vele ge
gevens verschaft over de toestanden in Latijns Amerika, is dat 
er over Suriname en de Antillen in het geheel niet gesproken 
wordt. Dit is meer dan een gemis; het is ook een aanduiding, 
dat liever in theorie en vanaf de zijlijn over deze vraagstukken 
wordt gefilosofeerd (waarbij enkele buitenlanders dan revolu
tionaire geluiden kunnen laten horen), dan dat openlijk en di
rect op de problematiek wordt ingegaan ten aanzien van de ge
bieden, waarmee Nederland direct te maken heeft en die door 
de heersende krachten in ons land als kolonies worden behan
deld en uitgebuit. De gebeurtenissen in Suriname en op Curaçao 
die sindsdien hebben plaats gehad, hebben duidelijk getoond, 
hoeveel brandstof ook hier ligt opgestapeld en hoe explosief 
de toestand is. Kan men van de buitenlanders, die in dit num
mer aan het woord komen, nog begrijpen dat ze aan deze bc
trt::kkelijk kleine gebieden binnen het grote Latijnsamerikaans<: 
werelddeel geen aandacht schenken, het is niet te verdedigen 
dat de Nederlandse schrijvers de toestanden in Suriname en 
de Antillen buiten beschouwing laten, als ze over Latijns Ame
rika hun mening ten beste geven. 
Dit Latijns Amerika-nummer van Tc Elfder Ure brengt veel 
informatie. Cijfermateriaal wordt vooral in ruime mate gebo
den in een belangwekkend artikel van een Franse expert op 
het gebied van de ontwikkelingslanden, ,l;:il,;rrc Ialée. Hij wijst 
erop, dat de uitbuiting van Latijns Amerika door de industrieel 
ontwikkelde kapitalistische landen voortdurend toeneemt. 
Een interessante illustratie daarvan is de verwerking van de 
vracht in de Latijnsamerikaanse havens. In tonnen gewicht ge
rekend wordt een steeds grotere hoeveelheid voor export ver·
ladcn om een ton import goederen te verkrijgen. In 1933 stond 
er tegenover één ton import drie ton export. In 1953 moest er· 
al vier ton geëxporteerd worden tegen de invoer van één ton 
en in 1966 was de benodigde uitvoerhoeveelheid al gestegen 
tot 5,7 ton. Tegenover een uitvoer van 262 miljoen ton stond 
een invoer van 46 miljoen ton. 335 



Dit verschil uit zich uiteraard ook duidelijk in de waarde van 
de in- en uitgevoerde produktcn. In 1966 was de waJ.rdc van 
een ton exportgoederen 44 dollar en van een ton importgoede
ren 231 dolbr. In 1953 WJ.rcn deze cijfers resp. 63 en 225 dol
lar. De invoer in Latijns Amerika, die mogelijk is door de uit
voer van 100 ton, is van 1953 tot 1966 met een derde in waarde 
gedaald. 

De uitvoer bestaat hoofdzakelijk uit onbewerkte "rondstof
fcn. IndusJriçproduktcn en in. t~cncmcndc matd'-~~;k-·;z;~ilicl
~1uktcn worden ingcv:Q.ci..9.: De economie van de Latiji1sa·I·n·ë·::-·· 
rikaansc landen, al is deze hoofdzakelijk agrarisch, is namelijk 
zo weinig ontwikkeld, dat het steeds meer moeite kost om de 
groeiende bevolking te voeden en daarto~ moet er in de laatste 
jaren voedsel worden geïmporteerd. Ook dit is evenwel een 
typisch kenmerk van een economie, die zich vooral het dienen 
van de imperialistische uitbuiters ten doel stelt: alleen de pro
duktie voor de uitvoer wordt belangrijk geacht. De in· en uit
voer wordt hoofdzJ.kelijk vcrscheept op buitenlandse sche
pen. De koopvaardijvloot van de Latijnsamerikaanse landen 
is - als wc Panama uitsclukelcn dat gebruikt wordt als goed
kope vlag voor vele Amerikaanse en Westeuropese schepen --
in totaal slechts viervijfde maal zo groot als de Nederlandse. 
Ook dit betekent een groot deviezenverlics, dat jJ.léc voor de 
Latijnsamerikaanse landen berekent op ongeveer 600 miljoen 
dollar per jaar. 

De inkomsten die uit de export worden verkregen, gaan voor 
het grootste deel weer terug naar de imperialistische landen. 
Daarvan geeft Jaléc de volgende cijfers: 19 procent moet als 
winst worden overgemaakt, 17 procent als rente op vcrstrekte 
leningen, 21 procent als betaling van het vcrvoer en andere 
diensten. Dus 57 procent van de exportontvan';sten verdwij
nen weer. Daar staat dan tegenover de vcrstrekte "hulp", die 
ongeveer 15 tot 17 procent van de exportinkomsten bedraa~~t. 
Deze "hulp" meegerekend, verdwijnt dus 40 procent VJ.n de 
exportinkomsten weer naar de bnden, die de uitvoerprodukten 
ontvangen hebben. 

Uit een bestudering van de in- en uitvoercijfers blijkt, dat het 
aandeel van de Westeuropese landen, zowel bij de import als 
de export, toeneemt. Eenzelfde verschijnsel is ook zichtbJ.ar bij 
de investeringen in Latijns Amerika. Het aJ.ndeel van de Ver
enigde Staten, ofschoon nog altijd bijzonder groot, daalt iets, 
terwijl dat van de Westeuropese landen stijgt. 

jJ.Iée vindt, dat dit nog niet betekent dat de Amerikaanse in
vloed afneemt, of dat er een verdringing plaats heeft van de 
Amerikaanse imperialisten door die van de \'Vesteuropese lan
den. \'Vant, zo is zijn redenering, de export vanuit West-Europa 
kan best afkomstig zijn uit Amerikaanse bedrijven die daar 
g_evestigd zijn. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de investe
nngen. 

Volgens hem heeft het Amerikaanse imperialisme alle eigen
schappen aangenomen van een super-imperialisme, dat een klei-
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kan verdragen, omdat deze wordt overgenomen door partners 
die toch ook de Amerikaanse invloed weergeven en omdat er 
een toenemende invloed in andere werelddelen, waarop de Ame
rikaanse financiers zich nu in toenemende mate gaan richten, 
zoals Afrika en Azië, tegenover staat. 
Deze opvatting over een Amerikaans super- of ultra-imperia
lisme is zeer overdreven en kan alleen maar tot vcrkeerde con
clusies leiden. Natuurlijk is er inderdaad een wederzijdse door 
dringing en ~amcnsmelting van imperialistische belangen gaan
de, maar dit leidt niet tot een super-imperialisme, waarbij de 
onder! i ngc tegensteil i ngen op de achtergrond zouden geraken. 
:\Is bijvoorbeeld de ~stduiJ::i~ investeringen in de laatste drie 
par met 25 procent c-~.!.lE!. "~~e"Cl). en ~~_,çxpor~-~:;:tll ~ CEt-l~uJt_;;~-.. 

~~mfr, nd~ ~1·-Lt:tt~lzë;·~!!~f:{~;-;~f~~fJ~ -lH;~~ ~rfrs~~~~~ \1~~ ·-~~~ 
meerdere glorie van het Amerikaanse imperialisme. Dit laat 
slechts 1.ien, dat het Westduitse imperialisme, op grondslag van 
zijn toegenomen macht, opdringt en de oude concurrenten sla
gen probeert toe te brengen. Dit is geen uiting van een Ameri
kaans super-imperialisme, maar alleen van het herstel en de op
mars van het Duitse imperialisme, dat de andere kapers op de 
kust probeert terug te slaan. 
De strijd om in v locdssferen, grondstoffenbronnen en afzetge
bicelen is zo oud als het imperialisme en al blijft de Amerikaanse 
invloed op het Latijnsamerikaanse continent verreweg over
heersend, dit houdt geenszins in dat de opmars van de concur
renten te vcrwaarlo1.en is of geen reële rol 1.ou spelen . .Jalée's 
gebruik van de - trouwens al tot op de draad vcrsleten -
term "super-imperialisme" kan slechts vcrwarring zaaien en 
de betekenis van de onderlinge strijd tussen de imperialisten 
uit het oog doen verliezen. 
Volgens de berekeningen van Picrrc J;:tléc_j~ de~1_,b.!o!!.IC., . .Q~--a~.!l 
<Je Latiji22.Zll21.cr,ika;1Jlse la11d_cn~t y_crstrckt, 011g~v~~~D.ils. 
o.an h~~22.S:!1 de ~cd~~ wins~cn aflossin
g~n uit .La(l~-~l.~!:J-~~~--'Y_':l_~r~Ji~.:~; .... ~Il_~Ç_I:Ic\J~.c_ 1I_Iii'~ste.:: nn"e!.l In_ Jt gcoJca _ _g_l_ç _ _ys_ç_!_;);gfLlliU.,.Jn 1965 was 1ct vcr-
schil tussen nieuwe investeringen en betaalde winsten en aflos
singen ongeveer 1300 miljoen dollar; de "hulp" was in dat jaar 
1400 miljoen dollar. Deze "hulp" bestond voor het grootste 
deel uit bijdragen en leningen, die verleend werden door rege
ringen en internationale organisaties, m.a.w. uit bedragen die 
in de imperialistische landen door belastingbetalers bij elkaar 
worden gebracht. Jalée trekt daaruit de conclusie, dat de "hulp" 
aan de landen van de onderontwikkelde gebieden "uiteindelijk 
neerkomt op een overdracht van de inkomens van de arbeiders
klasse aan de bourgeoisie, aan de imperialisten". Zonder deze 
"hulp" zou de overmaking van winsten en aflossingen op een 
gegeven moment spaak lopen en zouden de imperialistische be
langen worden aangetast. Een bijdrage tot het opheffen van de 
onderontwikkeling is ze even wel niet. 
In de inleiding tot dit nummer van Tc Elfder Ure spreekt de 
redactie dan ook van de ,,hulp" als bocrenbedrog en noemt ze 
liefdadigheid als middel om de onderontwikkeling op te heffen 337 



belachelijk. Deze "hulp" dient juist om de uitbuiting in de on
derontwikkelde landen te versterken. 
Hulp zou inderdaad nodig zijn, maar dan niet gericht op het 
rijkmaken van de bourgeoisie in de imperialistische landen, 
maar op een werkelijke ontwikkeling van de onderontwikkelde 
landen. Daarvoor is in de huidige structuur echter inderdaad 
geen oplossing te vinden. 

Oorzaken van onderontwikkeling 

Ook worden in dit nummer de opvattingen bestreden, die door 
!2r..Qf.._~ over de ontwikkelingshulp te berde worden 
gël)i=äëht.ëZëStelt het als het ware voor, alsof er hulp nodig 
is aan de onderontwikkelde landen, omdat deze in een fase 
zouden verkeren die de thans ontwikkelde kapitalistische lan
den reeds doorlopen hebben. Tegen deze opvatting wordt te
recht stelling genomen. Qeze landen zijn niet onderont~ikls_eld, 
omchl!:_J:e _n}et in de kapit:aJis):isch~ _v.rer~l_c!~.c~Il_()_t!!i~- z~u_9_~!!__?:ijn 
0~1om~!h___!!1_a<!r_jui~t_otn_dat_clit_vvèl__g~sdü~dd~,_n<lm~lük...als 
kolonie. 
In een a~tikel van A. G. Fran!s, een Amerikaanse econoom en 
socioloog, wordt hiero{"ûrtvoeng ingegaan. Zijn uiteenzetting 
komt erop neer, dat de onderontwikkeling slechts e~n ander 
produkt is van hetzelfde historische proces dat de ontwikkeling 
in de vooraanstaande kapitalistische industrielanden heeft ver
oorzaakt. De oqderontwikkeling van Latijns_Amerj_~:l:_j.§.._.uh~t 
resul!_aat van de eeuwenlange deelname aan het proces van de 
kapit_a)istische ontwikkeling van de wereld", aldus Frank. Dit
zelfde historische proces produceert nog steeds ondero-;1t~!k:I~::-" 
ling. 
Nu zijn Franks opvattingen zeer theoretisch en hypothetisch 
gesteld, zonder dat er veel bewijsmateriaal wordt aangevoerd. 
Ze zijn echter interessant en een verder onderzoek waard. Zo 
is een van zijn hypothesen, dat er juist een snellere ontwikkeling 
zou kunnen plaats vinden door zich los te maken van het im
perialistische wereldstelsel en er niet als satelliet aan te blijven 
deelnemen. Zijn voorbeeld daartoe is de geschiedenis van Japan, 
dat nu honderd jaar geleden de kapitalistische ontwikkelings
weg insloeg, maar niet als satelliet, doch als zelfstandige kracht 
die aanvankelijk in volledig isolement groeide. Dit voorbeeld 
wordt niet uitgewerkt, zodat daarbij ook uit het oog verloren 
wordt, dat de snelle ontwikkeling van Japan ook samenhing 
met de reeks kolonialistische veroveringsoorlogen die Japan ge
voerd heeft en die vooral China ertoe dwongen om gelden bij
een te brengen, welke de Japanse industrie op de been hielpen. 
Een andere belangwekkende gedachte is, dat de gebieden in 
Latijns Amerika die nu het meest onderontwikkeld en feodaal 
zijn, voorheen de nauwste banden met de imperialistische moe
derlanden (metropolen) hebben gehad. Daarbij wijst Frank op 
de plantages in West-Indië, die indertijd geheel op de suiker
produktie waren gericht en op kapitalistische wijze waren op-

338 gezet (zij het dat er slavenarbeid werd gebruikt!). Thans heeft 



het grondbezit in deze gebieden feodale kenmerken. Dit komt 
omdat deze gebieden juist door de eenzijdige exporteconomie 
en de daarmee samenhangende structuur het stempel van onder
ontwikkeling hebben verkregen. Een verdere autonome econo
mische ontwikkeling is vrijwel onmogelijk geworden en dan 
vervalt zo'n gebied in een staat van ultra-onderontwikkeling. 
De latifundia zijn volgens Frank op zichzelf niet feodaal; ze 
zijn begonnen als handelsondernemingen, maar zijn na afname 
van de vraag naar de produkten van deze ondernemingen, 
semi-feodaal geworden. Ze zijn dus niet zozeer een voorloper, 
maar een gevolg van de kapitalistische ontwikkeling! 

Verwarring over aard van imperialisme 

Opvallend in dit Latijns Amerika-nummer van Te Elfder Ure 
is, dat er zo'n enorme verwarring bestaat (of gezaaid wordt?) 
rondom de vraag wat imperialisme nu eigenlijk is. 
Het begint al direct met een van de eerste artikelen in het blad. 
Daarin komt A. L. Const.<l!1dse in een historisch overzichtje 
vertellen, dat de V e~1gäë""Staten in de periode van 1914 tot 
1933 vele malen ingrepen_i.!l.9.~ .. .!::~tijns_~mer~~'l<l!!.s_e_landen. Dit 
was, zo zegt hij, de "imperialistische periode". Imperialisme is 
volgens Constandse dus blijkbaar niets meer dan een bepaald 
soort politiek, die neerkomt op een gewelddadig ingrijpen in 
andere landen. Is er geen gewelddadig ingrijpen, dan is er geen 
imperialisme meer! Met de verkiezingen van Roosevelt tot pre
sident van de Verenigde Staten, die ten aanzien van de Latijns
amerikaanse landen een andere politiek ging volgen, was de 
"imperialistische" periode dus ten einde. 
Door andere medewerkers wordt dit onmiddellijk weer tegen
gesproken. Ook als er van een direct gewelddadige politiek 
geen sprake is, kan er imperialisme zijn, zo vinden zij. Een der 
Amerikaanse medewerkers aan het nummer geeft als defini-
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ie: ,Jmpe.rialisme is eenpolitiek, ,gericht OJ2 materiële winst". 

Volgens deZè--(fëfii;l-i:le zouhet- iÏnper-laTîsÏne ·aî1s--é-eï1--vorl11'"-vaïi __ _ 
politiek zijn van het moderne kapitalisme, die mogelijk door 
een andere, zachtaardiger vorm zou kunnen worden vervan-I t;en. In wezen dus een burgerlijke, reformistische redenering! 

1 Nog weer anders denkt Tichelman in een samenvattend en be
oordelend slotartikel ove~raäg wat imperialisme nu eigen
lijk is. Hij haalt het economische aspect naar voren en zegt dat 
het .in:miTi:düm~ _ _il_ç ulJit U:L'Y.G!Lclig_~ __ ÇQ!!II;1QlÇ_t;iç_L.Y.i\l1 __ h~Lk<ull.:: 
talismL~_Q.Qr_~159.m~1_ te11 d~nu~-~-L.!1aa~~~!...k3J2Ü_<1~'"!:!2~~'2S:.h .. % 

~~e ,à~rr.&siJ~~(~1à~-J;11 J11~{1~~ c1~~i~~:rarJ~r~~~2~b~~-~~iH: \iC?.~ 
i:aaL~~()i-t''.--Hiëï---isTïëi--I!Yi~cï-1-lfisme"dü;;-ar~ëï; soorrZrTsi~tc
strijding geworden en is de kapitaalexport de enige belangrijke 
uiting daarvan. Natuurlijk is de kapitaaluitvoer en de strijd 
om beleggingsgebieden een uitermate belangrijk en zelfs type
rend kenmerk van het imperialisme, maar het zou foutief zijn 
de strijd om grondstoffenbronnen e.d. buiten beschouwing te 
laten. 339 



340 

In een ander uiterste vervalt :f[lée, die het b~heersen van grq_~
stoff~~:_b!:_OI1~1~11 ah __ de_ do()rS ~g~~:r_enA~ ~!:_rl~_ec.~ ~~~~Jl~U_!ll
~riali_sr_n_e_§_~ss:b2H~t. Ook drt rs OnJUISt en overdreven. Deze 
beklemtoning dient bij Jalée als argument voor zijn redenering, 
dat de onderontwikkelde landen door hun grondstoffenbezit 
belangrijke wapens in handen hebben om zich tegen het impe
rialisme te keren. In zijn artikel wijst hij daarbij op de hoevecl
heden olie, ijzererts, tin, mangaan enz. die in de Latijnsameri
kaanse landen en andere onderontwikkelde landen te vinden 
zijn. Hierop doordenkend kwam Jalée in zijn vorig jaar ver
schenen bock LeTiersmonde dans l'économie mondiale (De der
de wereld in de wereldeconomie) tot de conclusie, dat het im
perialisme een "levensbelang" heeft bij de onderontwikkelde 
landen en "er niet zonder kan", omdat de ontwikkelde indus
trielanden zonder deze "derde wereld" (op zichzelf reeds een 
verkeerde term, omdat de onderontwikkelde landen kapitalis
tische landen zijn) "een ghetto-imperialisme" zouden vormen. 
Overdrijvingen, die de klassenstrijd binnen de onderontwik
kelde landen uit het oog verliezen en deze landen zien als een 
blok dat in zijn geheel zou kunnen optreden, al is het uiteraard 
waar, dat het imperialisme alle belang heeft bij het bchoud van 
de koloniale of ncokoloniale status van deze landen. 
In zijn bock ging Jaléc zo ver, dat hij de strijd van de volke
ren van de onderontwikkelde landen beslissend achtte voor de 
toekomst. "Zij zal", zo schreef hij, "het imperialisme zijn eco
nomische levensruimte ontnemen en zal de revolutionaire be
weging weer doen ontwaken in de delen van de wereld, waar 
zij tijdelijk en conjunctureel bepaald is ingeslapen". 
Inderdaad mogen de mogelijkheden van de bevrijdingsbewe
ging in Latijns Amerika en andere continenten om het imperia
lisme te bestrijden en slagen toe te brengen, niet worden onder
schat, maar dit mag niet ten koste gaan van een minachtende 
en, zoals de praktijk bewezen heeft, onjuist en demobiliscrende 
beoordeling van de strijd van de arbeidersklasse in de ontwik
kelde kapitalistische landen. Juist de eenheid en samenhang 
van de verschillende delen van de revolutionaire beweging zal 
haar een beslissende stootkracht verlenen. 



Boekbespreking 

Een personeelchef 
in zak en as 

ln toenemende mate zijn er allerlei mensen die zich met het 
communisme bezig houden. Zij die er een eerlijke belangstel
ling voor hebben gekregen, doen pogingen om zich goed op 
de hoogte te stellen. Daarbij ontmoeten zij echter vaak allerlei 
voorlichters die zich graag presenteren als deskundigen, maar 
zich er vooral mee bezig houden de belangstelling in een anti
communistisch vaarwater te loodsen . 
Een voorbeeld daarvan zagen wc weer eens, toen we op een 
serie boekjes stootten, die enige tijd geleden onder de vcrzamel
naam "Bcdrijfspsychologic" 1

) is uitgegeven. De titels laten wel 
direct merken uit welke hoek van het bedrijf de psychologische 
wind waait. Om een paar titels te noemen: ... Baas en arbeid 
- Hoc verkregen wc medewerking - Mensenkennis voor 
leiders - Menselijke achtergronden van de ondernemingsraad 
- Personeel krijgen en bchouden - en ga zo maar door. 
Een van de bockjes is voorzien van een heel wat minder pret
tige en menselijke titel. Het heet Communistische infiltratie -
Achtergronden van de maatschappelijke en politieke tegenstel
lingen in een geïndustrialiseerde samenleving. De schepper van 
dit boekje met de wat langademige titel is een zekere heer 
F. Schaaff, naar eigen getuigenis erg christelijk en naar uit zijn 
gloedvolle aanprijzen van de antirevolutionaire partij valt op 
te maken, politiek ongetwijfeld van deze huize. 
Eén ding wordt al dadelijk duidelijk gemaakt. Het boekje is 
bestemd voor personeelchefs e.d. die in hun bedrijven te maken 
hebben met christelijke arbeiders, die bezig zijn oude denk
beelden over de achtergronden van de maatschappelijke en 
politieke tegenstellingen in onze maatschappij van zich af te 
schudden c~1 open beginnen te staan voor de communistische 
argumentatie. 
Erg vcrvelend voor de ondernemers, die echter gelukkig iemand 
als de heer Schaaff hebben gevonden, bereid om hun perso
neelchefs voor te lichten hoe je moet optreden tegen het ecu wigc 
spook van het communisme. 
Het is wel eens interessant na te gaan hoc zo'n man dat doet. 
Zonder meer Marx verdoemen, gaat niet meer. Te veel van de 
marxistische ideeën is geestelijk gemeengoed geworden. Een 
betere methode is derhalve: eerst loven en dán verdoemen. Een 
variant daarop: nou goed, over Marx valt te praten, maar de 
communisten deugen niet. Natuurlijk stort de heer Schaaff zich 
ook op de Sowjet-Unie, o.a. om zowel alles wat daar gebeurt 
direct aan Marx toe te schrijven of om te voorspellen, dat dit 
zich precies zo zal voltrekken in een communistisch Nederland. 
Zo levert de schrijver van "Communistische infiltratie" een nog 

1 ) Uitgeverij J. N. Voorhoevc, Den Haag. 341 



te accepteren levensschetsje op van Marx en Engels, hekelt 
hij de sociale wantoestanden in de vorige eeuw, wraakt de kerk 
en de christenheid dat ze daarop niet de straffende hand heb
ben gelegd en zwaait lof toe aan Marx en Engels die dat wel 
deden. Om dan doodleuk te beweren, dat de diepste beweeg
redenen voor !v1arx en Engels antigodsdienstigheid en anti
christelijkheid waren. Zo jongleert hij tot de laatste regel; 
enkele juistheden formuleren, er conclusies uit trekken die kant 
noch wal raken, deze als "marxistische stellingen" poneren en 
ze dan gaan bestrijden. Zijn algemene opmerking vooraf, dat 
wie een ander om de tuin leidt, een bedrieger is, is ons daarom 
uit het hart gegrepen. En vooral, dat wie zich daarvoor laat 
gebruiken, vroeg of later zeker bedrogen uitkomt. Het ;~ mach
tig goed gezegd ... 
Laat ons een paar vervalsingen signaleren, bijvoorbeeld over 
de rol van de communistische partij. Volgens de heer Schaaff 
1.ou Lenin hebben gezegd dat de partij de stoottroep is, "die de 
strijd zou voeren voor allen. Zij, die niet tot die stoottroep be
hoorden hadden maar af te wachten in lijdelijke onderwerping 
en gehoorzaamheid". 
Het lijkt ons een niet erg bruikbare redenering voor de perso
neelchcfs. Dezen weten maar al te goed, dat de communisten 
er echt niet op uit zijn de arbeiders en employés in het 
bedrijf op te roepen tot onderwerping en gehoorzaamheid. Als 
dat zo zou 1.ijn, had er nooit een serie "Bedrijfspsychologie" 
behoeven te verschijnen! 
Een van de centrale gedachten van de communisten is juist de 
noodzaak van de actie van de massa's. Deze actie, waarbij alie 
lijdelijke onderwerping en gehoorzaamheid wordt afgeschud, 
is de voorvvaarde voor alle werkelijke veranderingen. Ander
l.ijds bestaan partijen als de K VP, de ARP en de CHU juist 
bij de gratie van onderwerping en gehoorzaamheid rn wordt 
elke actie er geschuwd als de pest. Vooral acties in de sociale 
sector, die blijkens een steunpilaar van de ARP als de heer 
Schaaff het onaantastbare privéterrein van de ondernemer moet 
blijven. 
Laten wc de heer Schaaff echter vcrder volgen. Voortbouwend 
op zijn particuliere uitleg van het begrip "de partij als stoot
troep" komt hij tot de hoogst zonderlinge conclusie, dat het 
cc'l. veroordeling van het communisme is als 95 procent van 
de bevolking er geen lid van is! Dit is werkelijk een kostelijke 
vondst. Hij moet deze nodig eens gaan toepassen op zijn eigen 
partij, ofschoon de antirevolutionaire partij met de steun van 
het oliekapitaal toch tijd genoeg heeft gehad om aan een ma~;
~;~1al lidmaatschap te werken. 
In tegenstelling tot de a11dere partijen, die nooit meer geweest 
zijn dan kiesverenigingen, waarvan de leden als los zand aan 
elkaar hingen, is de communistische partij inderdaad een voor
hoede Yan politiekbewuste Nederlanders. Maar haar politiek 
:s in overeenstemming met de meest essentiële belangen van het 
gehele werkende Yolk. Dat is de samenhang van voorhoede 
en massa. 

342 De uitvallen tegen het communisme worden in dit boekje 



vemJlllger naarmate de zaak, die de schrijver verdedigt, zwak
ker staat. In hevige beroering komt hij vooral als hij de arbei
ders moet uitleggen, dat zij in elk geval met hun vingers van 
het "privaat-eigendom" dienen af te blijven. 
Nu kan de heer Schaaff de arbeiders moeilijk een blanco straf
register van het kapitaal overleggen. Hij is zelfs wel zo ver
standig de levende tijdgenoten niet wijs te maken dat thans 
alles botertje tot de kapitalistische boom is. lntcgcndecl, zijn 
betoogtrant getrouw, vertelt hij eerst dat er nog altijd heel wat 
mis is in de sociaal-economische verhoudingen. Hij draagt 
daarvoor zelfs cijfers aan, n.l. dat in 1961 nog veertig procent 
van de beroepsbevolking "aan de rand van de armoede leefde" 
en dat in datzelfde jaar het aantal miljonairs gestegen was 
tot rond 4000 tegen 940 tien jaar eerder. 
Maar dan komt weer de Schaaffse conclusie: ... "Deze tegen
stellingen spelen het communisme in de kaart". Niet de/,e ten 
hemel schreiende feiten alarmeren hem, noch dat deze door 
hem zelf gesignaleerde ontwikkeling van opstapelende rijkdom 
bij enkelen en toenemende achterstand bij velen zich voortzet, 
maar dat er een ander stelsel zou kunnen komen, dat a:m deze 
toestand een einde maakt. 
Daarbij zit de heer Schaaff met het bijzondere probleem, dat 
hij niet alleen Marx te lijf moet, maar in zijn kring ook tegen 
de bijGel moet polemiseren, al beroept hij zich er voor de rest 
~\raag op. Zo voert hij de tekst aan uit Handelingen 4 -- 34, 35, 
die luidt: "De r;jken der eerste Christelijke gemeente verkoch
ten al hun be;_ittingen ten behoeve van hen die geen bezittingen 
hadden. En niemand leed gebrek". Kijk, zegt de heer Schaaff 
dan: "Wij zullen dit vraagstuk anders moeten benaderen". Dat 
doet hij dan ook. 
Hij leidt de aandacht af van dit primitieve communisme, dat 
toch een aanklacht inhield tegen de verrijking op kosten van 
anderen, door te stellen dat de moderne communistische op
vattingen - die onteigening van het grootkapitaal inhouden -
in elk geval des duivels zijn. Om dit aan te praten aan zijn 
gehoor, komt hij met de leugen dat Marx de mens op één lijn zou 
hebben gesteld met alle andere dode produkticmiddelcn. Van
uit du_e vervalsing volgt dan de conclusie, dat de mens in het 
socialisme "dus" staatseigendom wordt of eigenlijk partijcigen
dom, omdat volgens hem de gcmeenschap in een socialistisch 
land eigendom van de partij is. Je moet wel met vre~mde kron
kels denken om er op te komen. 
Blijft over het kapitaal van vandaag de dag. Wel, schrijft de 
heer Schaaff, er is geen slaafse verhouding meer en de bedrijfs
leiding is niet langer autoritair, dank zij ... berocpskcuz~voo:-
lichting, sociale wetgeving en onderli;1ge samcnvvcrking. De 
bedrijfssluitingen moeten daar dan blijkbaar de actuele voor
beelden van zijn ... ! 
Tei15lotte blijft de vraag over: wat stelt de heer Schaaff als 
alternatief, te meer waar hij voortdurend belooft dat het com
munisme een halt kan worden toegeroepen door er iets beters 
;:egcnover te stellen? Helaas, hij biedt letterlijk niets. Hij vcr-
kondigt slechts, dat "de kerk en de confessionele partijen tot 343 
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taak hebben tegen elke ongerechtigheid op elk terrein van het 
veelzijdige leven te getuigen". De activiteit van de confessionele 
partijen, die samenwerken in de regering-De Jong moet daar
van dan zeker een belichaming zijn. 
Helemaal aan het einde komt de psychologische aap uit de be
drijfsmouw: de christelijke werkgeversorganisatie en de chris
telijke vakbonden hebben de taak ervoor te zorgen, dat de 
resultaten die verkregen zijn uit de "gemeenschappelijke arbeid 
van werkgevers én werknemers" aan het hele volk ten goede 
komen. Zo mogen de arbeiders, die door de personeelchefs aan 
de hand van dit boekje worden bewerkt, uiteindelijk bij de 
duivel te biecht gaan. 
Met zulk gepraat zal het getij niet gekeerd kunnen worden! 

F. SCHOONENBERC 



Partijdocumenten 

Communiqué van het 
partijbestuur der CPN 

Het partijbestuur van de CPN heeft op 2 juni 1969 de jongste 
politieke ontwikkelingen en de activiteit van de partij bespro
ken. De bespreking werd ingeleid door de voorzitter van de 
partij, H. Hoekstra. 

Tijdens de beraadslaging van het partijbestuur is de actie van 
de arbeiders op de Antillen besproken en de koloniale onder
drukkingsmethoden die daartegen door de Nederlandse rege
ring zijn aangewend. 
De partij spreekt haar wanne solidariteit uit met de strijd van 
de Antilliaanse werkers voor hoger loon, tegen rassendiscri
minatie en kolonialisme. Zij eist onmiddellijke terugtrekking 
van de Nederlandse troepen en opheffing van het koloniale 
Statuut. 

Het partijbestuur besprak de plannen voor een z.g. internatio
nale conferentie op 5 juni a.s. te Moskou. In tegenstelling tot 
in de pers gedane beweringen, volgens welke een ontwerpver
klaring aan alle communistische partijen zou zijn toegezonden, 
heeft het partijbestuur een dergelijk document niet ontvangen. 
In overeenstemming met de besluiten van het 22ste congres 
van de CPN besloot het partijbestuur niet aan de bijeenkomst 
te Moskou deel te nemen. Het acht bijeenkomsten, die zich ten 
doel stellen om in verklaringen en resoluties bindende voor
schriften voor hun activiteit aan de communistische partijen 
op te dringen, in strijd met de leninistische normen voor de be
trekkingen tussen de communistische partijen en schadelijk voor 
de ontwikkeling van de strijd van de partijen. 
Het partijbestuur bevestigde en onderstreepte de stellingname, 
die in een mededeling van het dagelijks bestuur van 12 mei j.l. 
is vastgelegd. De CPN is bereid tot het onderhouden van con
tacten met zusterpartijen op grond van een daadwerkelijke er
kenning van de autonomie, waarbij geen inmenging in elkaars 
aangelegenheden plaats heeft. 

Het partijbestuur zag in de gebeurtenissen van de laatste tijd 
een bevestiging van de ontwikkeling, die gesignaleerd werd 
in de resolutie van 9 april over de verandering van de politieke 
toestand in Nederland. 
De actie van de arbeiders en beambten bij het Thomassen en 
Drijver-Verblifa-concern heeft bevestigd, hoc groot het een
heidsstreven en de strijdwil tegen de reactie bij ons volk is. 
De CPN zal ook in de komende tijd alles in het werk stellen om 
de betrokken arbeiders te steunen in hun strijd tegen de drei-
gende fabriekssluitingen. 345 



De beweging onder de studenten heeft zich de laatste maan
den bijzonder sterk ontwikkeld. De bezetting van de Tilburg
sc Hogeschool en van het Maagdenhuis in Amsterdam vormen 
indrukwekkende stukken strijd, die tonen hoc diep de weer
zin is tegen verouderde universiteitsstructuren, autoritair re
gentendom en kapitalistische wilsoplegging. 
De partij heeft de acties door haar solidariteit gesteund en ook 
de Amsterdamse arbeiders hiertoe opgeroepen. 
Nu het voornemen blijkt te bestaan om het brute optreden 
tegen de democratische studentenacties een vervolg te geven 
in de vorm van justitiële vervolgingen, dient deze steun en 
solidariteit vcrsterkt te worden, opdat dit schandelijke voorne
men verhinderd wordt. 

Op zaterdag 4 oktober zal in Amsterdam een grote manifes
tatie en demonstratie plaats vinden ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de partij. De voorbereidingen hiervoor zijn 
reeds volop aan de gang. 
Het partijbestuur roept de hele partij op om aan deze voor
bereidingen mee te werken en er zorg voor te dragen, dat de 
manifestatie een indrukwekkende betoging zal worden tegen de 
regering-De Jong en voor eenheid van alle linkse krachten. 

De Waarheid, 3 juni 1969) 

Mededeling van het dagelijks 
bestuur van de CPN 

Het dagelijks bestuur van de CPN heeft op zijn zitting van 23 
juni een eerste bespreking gewijd aan hetgeen bekend gewor
den is van de door een aantal communistische partijen te Mos
kou gehouden bijeenkomst. Na verdere bestudering van de vcr
schillende publicaties daarover, zullen te zijner tijd beschou
wingen over een aantal problemen die hiermee samenhangen, 
in De Waarheid verschijnen. 
Het dagelijks bestuur besloot om ter informatie van de leden 
van de partij materiaal te vertalen. Dit betreft o.m. de rede, 
die de leider van de delegatie van de CPSU op de zogenoemde 
internationale bijeenkomst te Moskou, L. Breznjcw, heeft uit
gesproken. Daarnaast zullen met hetzelfde doel de statuten 
van de Chinese communistische partij, die op het onlangs ge
houden 9dc congres van deze partij werden aangenomen, ter 
beschikking van de partijleden worden gesteld. 
Het dagelijks bestuur acht het nodig om thans reeds zijn me
ning te zeggen over enkele opvattingen, die op de te Moskou 

3!:6 gehouden bijeenkomst naar voren zijn gekomen en die scha-



delijk zijn voor de noodzakelijke strijd tegen het imperialisme 
en voor de vrede. Het gaat hier om uitspraken ten aanzien van 
partijen die niet deelnamen aan de bijeenkomst. In de door Brez
njew uitgesproken rede bijvoorbeeld wordt het deze partijen 
verweten, dat zij op deze manier pogingen doen om de posi
tie en de populariteit van hun partij te versterken door de in
ternationale betrekkingen te vcrzwakken of te verbreken. 
Dit is vanzelfsprekend een ernstige misvatting en in het ge
heel niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het niet
deelnemen van de CPN vindt zijn oorsprong in het besef, dat 
het nodig is om alles na te laten wat schadelijk is voor de com
munistische wereldbeweging en strijdig is met de communisti
sche normen inzake de betrekkingen tussen communistische 
partijen. Het is reeds volkomen duidelijk geworden, dat de ge
noemde bijeenkomst nadelige gevolgen in deze zin heeft ge
had. 
Het niet-deelnemen aan een dergelijke bijeenkomst kan daar
om op geen enkele wij ze begrepen worden als een breuk met 
de solidariteit met andere communistische partijen. De CPN 
heeft steeds tot uitdrukking gebracht, dat zij de versterking 
van haar positie in ons land beschouwt als een belangrijke 
factor in de strijd voor het bchoud van de vrede en tegen het 
imperialisme en nco-kolonialisme. 
Pogingen om vcrwarring rondom onze partij te scheppen, kun
nen de/.c strijd slechts afbreuk doen. In dit verband meent het 
dagelijks bestuur een passage te moeten signaleren, die opge
nomen is in een artikel in "De Kommunist", een theoretisch 
tijdschrift dat vcrschijnt onder verantwoordelijkheid va:1 het 
centraal comité van de CPSU. In dit artikel, dat vcrscheen 
in het vijfde nummer van de lopende jaargang, wordt gezegd, 
dat "Peking zich inspant om de vcrbindingen met de partij
leiding van de Communistische Partij van Nederland utt te 
breiden". 
Dit is een bewering, die het valselijk voorstelt alsof de CPN 
- en dat nota bene buiten haar leden om - vcrbindingen 
onderhoudt met de CP China en die onze partij aldus in een 
verkeerd licht wil plaatsen. Het dagelijks bestuur wijst een der
gelijke methode, die slechts wantrouwen kan zaaien binnen de 
internationale communistische beweging, resoluut van de kmd. 
Al eerder is door het partijbestuur van de CPN met nadruk 
verklaard, dat de CPN voorstandster is van contacten met alle 
communistische partijen op grondslag van daadwerkelijke er
kenning van de autonomie en het beginsel van niet-inmenging 
in zaken die de andere partij betreffen. Onze partij betreurt 
het, dat dit tot op heden noch met de CP China noch met de 
CPSU mogelijk is. 
Het dagelijks bestuur van de CPN heeft in zijn zitting- naast 
de bespreking van internationale kwesties - uitvoerig aan
dacht besteed aan de actuele politieke kwesties in ons land. 
Met name is gcsproken over de betekenis van de strijd v~m de 
studenten voor democratisering van het hoger onderwijs en 
voor hun directe belangen en over de noodzakelijkheid om de 347 
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plannen van minister Rooivink voor het bevriezen van de lo
nen door een krachtige actie voor duurtetoeslagen en loons
verhoging te doorkruisen. 

(De Waarheid, 24 juni 1969) 

Werkzaamheden administratief 
secretariaat 

Het dagelijks bestuur van de CPN deelt mee, dat in verband 
met ziekte de werkzaamheden, die Joop van Esch als admini
stratief secretaris verrichtte, door Joop IJisberg zijn overgeno
men. 

(De Waarheid, JO juli 1969) 
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Zojuist t'erschenen! I 

Theun de Vries 

DE 
GESPRENKElDE 
VOGEl 
VERHAlEN-
OMNIBUS 

Linnen band met stofomslag, 364 blz. f 14,90 

Gericht Sint-Eiisabeth I Saskia 1 Fragment van heugenis 1 Paling 
: Das wohltemperierte Kiavier / Muziek voor Potemkin , Gastvrij
heid : De sterkste vrouw ter wereld I Een kamer vol ogen Keizers
bloed Kapitein ter zee I Fascisme is mo / De kinderen De hond 
sloeg aan Rassenwaan ; De ongenade 1 Cordon bleu De zilveren 
telefoons 

De titel van Theun de Vries' hier bijeengebrachte vRrtell111gen werd gt~suqgc:ree1·d 
door de kenschets, onlangs door een kritikus aan de auteur gegevl:n --- 'een wld
zame literilire vogel'. Deze uitermate boeiende verhalenomnibus begint en eindigt 
met een visioen: het eerste dat van de gekwelde middeleeuwer die schreeuwt om 
vcrlossing uit zijn alzijdige horigheid, het laatste dat van een man van vandaag, :Jie 
leven en lot ziet vervloeien voor de onmenselijkheid van afgclecide machthenbel s. 
die de wereld willen regeren met hun 'zilveren teiefoons ua<Jrltissen !1ugen m 
rijke veelvormigheid verhalen uit verleden en heden: men vindt er Ren ovf!r rJe St. 
Elisubethsvloed, over Spinoza's vervolgde leerling Adriaan Knerbagt1, uve1· het ?a
linCJoproer; er zijn enkele Russische 'anekdoten', waarin de schnjver zij~: atsctww 
jegens elke vorm van barburij vastlegt; vervolgens een adntai novellen over ~mcJur
en jongensleven, nu eens niet in een Fries dorp. maar denkbaar in elke Kie:ne 
Nederlandse stad; verhalen die overgaan in herinnenngen aan oorlog en verzet. ~)e 
luatste vertellingen van de omnibus zijn geladen met hedenclaaqse tfm1at1ek ras~.e
W<J<Jn, vervreemding, de gruwel begaan aan het volk van Vietnam. 
Ontstaan :n een tijdvuk van ruim dertig )aar (1936--1968) ·mequ: Jeze vcr'lalen 
een aantal nieuwe 'sprenkelinqen' toe aan i1et beeld van de ,;rozaist ihuun Je 
Vries. 1n wie het creatieve en het ~evolutionaire element z1ch oo ;'') .J:ine:Twnde 
wijze versmelten. 
Zo luidt de tekst v<m de Dtnslag van clit geheel nieuwe verhaienöl•ek ;an ,Je ')r'Jtc: 
schrijver. Het is werk dat voor een deei nooit eerdm werd gepubllcr,~;rr1 en ·rw,
een deel versct1ecn :n ietterkundige en algemene tijdschr:fre:L 
C!ke trouwe ~ezcr v!în Peqasus-boeken zal zir:h ZOt1f!er ~~~~~ue tNJiit:: ~~·~ ·)(~f-:k ·fvtilt;l, 

aanscilatlen. Uw lJoekverk-oper heeft t! . 
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POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Stakingsrecht op het spel 

Met de indicnin~~ bij het parlcmc;;t van !'et wetsontwerp "\Vct
tclijkc bcpalin~cn met bctrckkin~ tot de wcrkstal\ing" is de 
discussic Óvcr en de strijd vóór het bchoud van het stakings
recht een nieuwe fa~;c i;'!!,ctrcden. 
Vol!!,CllS de mcnw;·ic 1·~1n toelichting bij het wetsontwerp, dat 
in~ediend is dow clc mintster v,1n justitie, Pobk (VVD), en de 
mini~;ter vai! :oci~1k :·aken, Rooivink (AR), gaat het bij dit 
wetsontwerp om cc•1 "rq:,clin~~" van het stakingsrecht. I--lier 
wordt echter ec,1 vbg gehc•;en die de ladin:; niet dekt. Als men 
het wet::ontwcrp en de toclichtin~·. d:~arnp bc:~;tudcert, kan men 
slechts tot de conclusie komen dat achter deze regeling van het 
stakin~srccht, in werkelijkheid een ernstit;c ,umtasting van het 
stakin~srecht schuil gaat. Hierbij dient men te bedenken, d<1t 
deze aanval op een van de me:::;t fundamentele rechten van de 
~ubeiders gepaard gaat, or - /.0 men wil - een onderdeel 
vormt van de ~1:1nval die de monopolies en hun regering op de 
democratische rechten van ons volk hebben in~e;,et. Juist cLur
om ook is een verdedit!;ing van het stakin~~srecht een z~uk die 
direct a 11 e democratische krachten in ons volk aangaat. Met 
de verdedigin~; van het stakingsrecht wordt de democratie in 
het algemeen tegen de aanvallen van de reactie verdedigd! 
De aanslagen op het stakingsrecht dateren niet van vandaag of 
gisteren. Al vanaf het einde van de tweede wereldoorlog is de 
reactie doende om het stakingsrecht te beknotten. Onder het 
mom van een "veranderde m<1atschappij", waarin de "verou
derde klassenstrijd" diende plaats te maken voor klassen
samen werking, poogden de bourgeoisie en !nar propag<1ndis-
ten een sfeer te scheppen wa<1rin "staken" als een vies woord 349 



zou worden beschouwd. In de medewerking van de leiders van 
de drie vakcentrales aan organen als de SE!\ en de Stichting 
van de Arbeid - waarin, zoals dat heette, de samenwerking 
tussen kapitaal en arbeid (ofwel van "hét bedrijfsleven") werd 
gemanifesteerd - lagen de monopolies en hun vcrtegenwoor
digers ongetwijfeld slechts een aanmocdit~ing voor hun mis
leidende propaganda. 
De aanval op het stakingsrecht geschiedde echter niet alleen 
in woord en geschrift, maar ook daadwerkelijk met door de 
ondernemers uitgelokte rcchtcrJ;jkc vonnis~;cn, waa:-bij stakin-
gen strafbaar werden vcrkbard op grond v~1n "wanprestatie" 
en "contractbreuk". In ccr~:1:c instan1ic richtten de rechterlijke 
vonnissen 1.ich alleen tegen /.ogcnaamdc "wilde stakers". De 
besturen van de drie vakcentrales ondersteunden destijds im
mers openlijk de regeringspolitiek, hielden 1.ich aan geheime 
loonafspraken die buiten medeweten van de leden om werden 
gemaakt en keurden iedere actie of staking van de arbeiders 
tegen de ondernemers af. Op hetzelfde momcllt echter dat vak
bondsbesturen door hun ontevreden leden werden gedwongen 
een "hardere koers" in te sban en onder die druk ook enkele 
stakingen werden afgekondigd, bleken de rechterlijke anti-sta
kingsvonnisscn niet alleen "wilde stakers", m:ur ook de vak
beweging /.elf te treffen. 
Zo is er in de loop der jaren rond arbeidsconflicten en sta
kingen en langs juridische weg een soort "rcchtcrsrccht" opge
bouwd, dat doortrokkeil is van kbssegcest en antidemocrati
sche gezindheid. 
Thans worden, niet alleen door bestuurders van de confessio
nele centrales, maar ook va11 de zijde van het NVV-bestuur, 
de zaken zo voorgesteld, alsof de ministers Polak en Rooivink 
met het door hen ingediende wetsontwerp ;un dat rechten
recht een einde zouden willen maken en aan het stakingsrecht 
een wettelijke basis /.ou worden gegeven. Een nadere beschou
wing zal echter aantonen, dat het c1c voornaamste op1.ct van 
dit wetsontwerp is vele van de reeds gecreëerde "juridische be
perkingen" van het stakingsrecht een wettelijke basis te geven. 
Voor wij dit nader toelichten is het evenwel nodig allereerst 
een terugblik op de ontwikkeling van het stakingsrecht in ons 
land te werpen. 

Opheffing coalitieverbod 

ln l 872 werd in ons land het /.ogcnaamde nnliticvcrbod op
geheven, waardoor de arbeiders zich voortaan ongcstr.l/t kon
den vcrenigen en in vereniging voor de vcrbetering van hun 
loon- en arbeidsvoorwaarden konden optreden. 
Met de opheffing van het coalitievcrbod kwam in feite het 
stakingsrecht in ons land, 1.ij het als een ongeschreven recht, tot 
stand. Niet alleen degenen die zich met het arbeidsrecht bezig 
hielden trokken die conclusie, maar ook de tocnma]ipc minis
ter Jolles die het coalitievcrbod ophief, moest d1t m~t zoveel 

350 woorden bevestigen toen hij aan de Kamer mededeelde: 



"Intussen is het niet twijfelachtig dat werkstaking op 
zichzelf, ofschoon soms in strijd met een contract, nim
mer is een omegtmatige chad in den zin van het burger
lijke regt, veel minder dus nog een misdrijf, volgens goe
de begrippen van het strafrcgt" (Bijlagen I-landclingcn 
1871 /1872). 

Totdat in 1940 de Duitse na:;.ibc:;.cttcrs aan alle recht in ons 
land een einde maakten, werd het stakingsrecht in Nederland, 
door voor- en tq;cnstandcrs, praktisch algemeen en in ieder 
geval "de facto" erkend. 
De invoering van nieuwe wetten op het gebied van het arbeids
recht en wij:;.igingcn in het burgerlijke recht brachten wel tel
kens weer de discussic over het stak i ngsrccht op gang, wierpen 
soms ook belemmeringen op, maar tot een di1 cc te aantasting 
van het stakingsrecht via de rccl;tcr of de wet is het tot ~1an de 
oorlog toe nimmer gekomen. Al vcrloochende de bourgeoisie 
ook in die tijd haar ware karakter niet en greep 1.ij elke gele
genheid aan de heersende rechtsopvattingen over het stakings
recht in voor haar gunstige /.in geïnterpreteerd te krijgen, de 
rechtmatigheid van de staking /.elf kwam in feite niet in het 
geding en bleef tot aan de oorlog toe onverkort gehandhaafd. 

Nieuwe wet 

In 1907 werd door een W1J/.1"1n" van het Bur<>crlijk Wetboek 
en de invoering van de Wet <~) !~ct Arbcidcont;act aan de (in
dividuele) arbeidsovereenkomst een wettelijke basis gegeven. 
Daarmee werd de arbeidsovereenkomst juridisch ondergebracht 
bij het :;.ogcnaamdc verbintenissen- of overeenkomstenrecht, 
met de daaraan vcrbonden nakomingsplicht. Vanaf dat mo
ment kon en werd ook het begrip "wanprestatie" wegens het 
niet nakomen van de arbeidsovereenkomst tegen sukcrs ge
hanteerd en kregen de ondernemers ook rechtens de gelegen
heid de arbeiders die aan een staking deelnamen te ontslaan. 
Een methode, die de ondernemers ook voordien en zonder wet
tclijk recht reeds als intimidatiemiddel hanteerden. 
Voor de staking als :;odanig had het begrip "wanprestatie" 
geen rechtsgevolgen. Zelfs de minister die in 1907 de Wet op 
het Arbeidscontract indiende (Van Raalte) verklaarde tijdens 
de Kamerdebatten daarover, dat de staking niet als een be
eindiging van de dienstbetrekking, maar wel als een "eenzij
dige onderbreking en als wanprestatie" beschouwd kon wor
den, en - 1.0 voegde hij er aan toe - "als een praktisch on
aantastbare vorm van wanprestatie". 
Formeel kan men stellen, dat vanaf dat moment de onderne
mers op grond van wanprestatie en volgens de regels van het 
Burgerlijk Wetbock :;.clfs van een staker "schadevergoeding" 
konden verlangen. Tot het opeisen daarvan is het echter voor 
de oorlog nimmer gekomen. Niet alleen vanwege het feit, dat 
de arbeiders in die tijd wgc:;.cgd "nog geen spijker voor hun 
doodkist bezaten", of vanwege de verwachting dat /.ulkc eisen 351 



van de kant van de :lrbeiderskbsse niet onhe~1ntwoord zouden 
zijn gebleven, al zullen dat ongetwijfeld wel de voornaamste 
redenen zijn geweest. Maar anderzijds paste een schadevergoe
dingseis ook niet in het kader dat staken "een praktisch on
aantastbare vorm van wanprestatie" was, welke in feite in de 
erkenning van het stakingsrecht la~~ opgesloten. 
Zelfs als men echter juridisch aan dat begrip "wanprestatie" 
zou willen vasthouden, dan blijft nóg het feit, dat "wanpres
tatie" iets heel anders is dan "contractbreuk" of het plegen 
van een "onrechtmatige daad", de kwalificaties waarmee na 
de oorlog bij elke staking werd geschermd en die nu ook weer 
gehanteerd worden bij het door Polak en Roo!vink ingediende 
wetsontwerp. 
Het is in dit vcrband nuttig hier enkele uitspraken en conclu
sies weer te geven, welke nà de invoering van de \'Vet op het 
Arbeidscontract door diverse deskundigen in het ,lrbeidsrccht 
zijn gedaan. , 
Tn 1912 (dus vijf jaar na invoering van voornoemde wet) vcr
scheen een bock van H. L. Drucker onder de titel Onrechtma
tige daad, waarin o.a. wordt gesteld: 

"De staking heeft zich in ons bedrijfsleven dermate in
geburgerd, dat niemand er meer aan :r.al denken deze 
wijze van optreden als onzedelijk of ongeoorloofd te be
schouwen". 

Tn 1929 schrijft M. G. Levenbach 111 I'IJ!l bock /Je V,tk~'ereni
gmg in het Nederlandse recht: 

"Zelfs bij de meest ruime opvatting \';1n onrechtmatige 
daad (art. 1401 van het Burgerlijk Wetboek) vallen sta
king en uitsluiting als zodanig daar niet onder". 

En in 1935 laat Levenbach daarop in I'IJll bock Onrechtmatige 
daad en werkstaking nog volgen: 

"Ook bij de ruime opvatting van artikel 1401 is naar 
positief Nederlands recht het organiseren van een sta
king in het algemeen :rccr :r.ekcr rechtmatig." Waarop hij 
later nog laat volgen: "Een nadere motivering was toen 
geheel overbodig. I3ij mijn weten is ook thans het tegen
deel nog nimmer in een ernstig juridisch betoog beweerd". 

Het is nuttig de:r.e uitspraken in gedachte te houden omdat 
hierna zal blijken, dat de regering-De Jong (35 jaar later) 
weer komt voorstellen om zelfs stakingen die door erkende 
vakbonden georganiseerd worden toch nog te "toetsen" aan 
de normen van ":r.orgvuldig maatschappelijk verkeer", waar
van overtreding een "onrechtmatige daad" vormt "in de zin 
van artikel 1401 Burgerlijk Wetboek" ... 
En dit voorbeeld is dan meteen tekenend voor de wijze, waar
op d1t rechtse kabinet meent anno 1969 het stakingsrecht te 
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Andere wetten 

Na de Wet op het Arbeidscontract in 1907, vol?,de in 1923 de 
i\rbeidsgeschillcnwct, in 19?.7 de Wet op de Collectine Ar
beidsovereenkomsten, in 1930 de Arbeidsbcmiddelingswet en in 
1937 de \vet op het algeme~'n verbindend en het onverbindend 
verkLeren van bep~1linge11 van collectic.:ve arbeidsovereenkom
sten. lntus:,en w,ven ook op het geb;cd van het burgerlijk 
recht een tweetal hier te memoreren wij;.igingen doorgevoerd, 
J.oals de invoerin~~ van een dwan:~som ter naleving v~1n een 
rechterlijk vonnis én later de mogelijkheid om dc:;.c 
dwangsommen llDk te vordeïen in /::orl gl'ding via de presiJen
ren van de rcchtlnnken. 
Nu is door allerlei "dc:-;kundigen" die 11:1 de oorlog de bureaus 
'an de v:1kbewe,;int!, zijn gaan bevolken bij herhaling beweerd, 
dat bovcngcnoe:llllc wetten n:ust hun dinxtc functie ook tot 
even/.ovele beperkin~;en v:1n het ~;L1l<in~!,srecht hebben geleieL 
l·Toe,ccr b;j de toenmalige wetgevers en bij de ondernemers een 
dergelijke wens ook een rol gespeeld nL1g hebben, de bewering 
dat door l;cnoemde wetten en vonnissen het stakingsrecht op 
l'ich;clf werd :ungetast, is volstrekt onjuist. 
Zo is bij,·oorbeeld het middel van dwangsom-vo:missen voor 
de oorlog tegenover sukcrs niet gl'lunteerd. Er is ook nog een 
sprekender voorbeeld. Gij invoering van de Arbeidsbcmidde
lingswct in 1930 werd lharin een bepalin~~ op~~enomen (artikel 
(,, ebt ook nu nog van kracht is), waarin wordt bepaald dat 
(;ewcstclijke J\rbeilhhuream t~cdurende een suking bij het be
trokken Lx·drijf geen .Lrbeid~;bcmiddeling mogen verlenen . .Juist 
p:1s n/1 1945 werd door de re;~erint!, met dit ~utikel een aantal 
malen de hand f;elicht bij aan haar onwelgevallige stakingen 
van :;.eelieden en havenarbeiders. 
Overigens, de beweringen v~1n vakbonds-"dcskundigcn" over 
<Joor-oorlo~:,sc inperkingen van het stakingsrecht, werden voor
~11 gedaan in de na-oorlogse jaren, toen de leidingen van de 
vakcentrales door dik en dun met de regeringspolitiek en met 
de ondernemers in de SE!·~ en de Stichting van de Arbeid ver
bond:.·n waren. lht heeft er uiter:urd nooit toe kunnen bijdra
~-~e;-; om :un hun bewcrin;~en veel tz,eloofw~1ardit~heid te schen
ken. Zel;cr is in elk geval, dat die beweringen niet 1.ozeer van 
doen h:1dden met een correcte bnJOrdeling van de vooroorlog
se situatie op het gebied \':1n het stakingsrecht, danwel met ge
lcgenheidspr.1:Ltjcs ter vcrschoning van het optreden \':Ln de 
,·akbewegingslcidin;~. in die 11:1-oorlogse jaren. 
Men kan ook niet st:undc houden, dat tussen de in 1927 inge
voerde \Vet op de Collectieve i\rbeid~-;ovcrecnkomsten en het 
stakingsrecht een rechtstrcelc; vcrband werd gelegd (in elk ge
val niet voor 1940) oF dat dc1.e wet de tussentijdse soking ;,ou 
uitsluiten. Waren het destijds immer~; niet de ondernemers zelf 
die, met een goedLeurend knikje van de rq!,ering, de collectieve 
arbeidsovereenkomsten een;ijdi~; openbraken om --- waar ;,ij 
ook nnar enigs;.in:; konden - loonsvcrbf;ingen door te voe
ren, w:urtegen de arbeiders l'.ich (;.oals in Twente, Tilburg, en 
elders) met stakingen moesten verdedigen? 353 



En plegen vandaag de dag de grote ondernemers en financiers 
in wezen ook geen contractbreuk wanneer zij - altijd uit puur 
eigen belang - tot bedrijfsfusies en bedrijfssluitingen overgaan 
en daarbij soms honderden werknemers tegelijk op straat zet
ten? Vormen de afvlociïngsrcgelingcn die dan getroffen wor-· 
den soms geen al te goedkope afkoopsom voor een wettelijke 
schadevergoeding wa~utoc deze lieden vcrplicht dienden te 
worden? 
Aansluitend hierop dient nog een andere vraag aan de orde 
gesteld te worden. Waarom werden er de laatste jaren weer 
zogenaamde prijs- of openbreekclausules in de meeste CAO's 
opgenomen? Toch immers ook van we ge het feit, dat de onder
nemers (en hun regering) altijd doende zijn om vanaf het mo
ment dat de CAO's worden afgesloten deze uit te hollen en 
aan te tasten door hun politiek van prijsvcrhogingen! 

Aantasting 

Eén regelrechte wettelijke aantasting van het stakingsrecht is 
er voor de oorlog inderdaad doorgevoerd en wel in 1903 toen 
de bezittende klasse 1.ich lam was geschrokken van de eerste 
massale staking in ons land, die door het spoorwegpersoneel 
ook tot een succesvol einde werd gebracht. De van angst en 
klassehaat vcrvulde bourgeoisie liet onder aanvoering van 
Abraham Kuypcr de bekende dwangwetten door een rechtse 
Kamermeerderheid aannemen, waarmee een stakingsverbod 
voor ambtenaren en spoorwegpersoneel van kracht werd -
een schande die vandaag de dag nog steeds voortbestaat. En 
is het in dit verband niet tekenend voor de ge1.indhcid van de 
Haagse stakingsregelaars dat zij wel bereid zijn tot opheffing 
van het strafrechtelijke stakingsverbod voor het overheidsper
soneel, mits ... er gelijktijdig weer een nieuw stakingsverbod 
in het Rijksambtenarenreglement wordt opgenomen?! 
Maar zelfs deze schandvlek laat niet toe in de situatie van 
vóór de oorlog op welke wijze danook een rechtvaardiging te 
zoeken voor de aanvaarding van de aantasting van het sta
kingsrecht die n~1 de oorlog is ingezet en die thans door het 
ingediende wetsontwerp een voortzetting dreigt te krijgen. 

Het BBA 

In 1945 kwam de Nederlandse regering uit Londen terug met 
een Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, w;urin de re
gering zich dictatoriale bevoegdheden toekende op het terrein 
van de vaststelling van lonen en arbcidsvoorwaanlcn. Het Col
lege van Rijksbemiddelaars werd daarbij haar uitvoerend or
gaan. 

Nu waren de rijksbemiddelaars al door de Duitse bezetters be
vorderd tot loondictators (toen "Gemachtigde van de Arbeid" 
geheten) en de Nederlandse regering maakte wat de bcvoegd-

354 heden van dit college betreft dus een stuk na1.iwetgcving tot 



de hare. Tegelijkertijd werden de CAO-lonen, die voor de oor
log minimumlonen waren, tot maximumlonen verklaard en 
werd iedereen die hogere lonen bet~ulde of afdwong strafba~u 
verklaard. Met de PvdA in de 1ogenaamde rooms-rose rege
ring legde ook de leiding van het NVV 1.ich bij de1e gang van 
/.aken neer, werkte /.elfs mee aan de uitvoering van de rege
ringspolitiek, hocwel de vakbewqóng door dit alles feitelijk 
vleugellam werd gemaakt. De t~cvolgcn hiervan behoeven niet 
uitvoerig meer herhaald te worden: de lonen werden kunst
matig laag gehouden, de ~~rotc ondernemers konden enorme 
winsten maken en invc~:tcrini~cn vcrrichten waarvan 1ij nu nog 
de gouden profijten trekken. 
Bij de vele sukingen die de arbeiders in de IJ.l-oorlogse jaren 
doorvoerden, stonden niet alleen de confessionele leiders (yoor 
wie dat geen nieuwe positie WJ.s), maar ook de leiding van het 
NVV, tegenover de arbeiders - aan de kam van de regering 
die de belangen v~1n de grote omlerne:ncrs en financiers boven 
alles stelde. 
Hoc vaak hebben de rccht•:c da~~bbden en andere onderne
mersorganen in die d~1t;en niet t~ejuicht: "Vakbewegingsleidcrs 
veroordelen staking"? Het is voor de ontwikkeling van de 
vakbeweging een rune~;te periode geweest, w.carin de reactie 
een gunstige sfeer aan we1.ig achtte om een algemene aan val op 
het st aki m~srec ht in te /.ct ten en v clc m~n trcl'clen te tre Hen 
(via de PÜO e.d.) die er op gericht waren de ·~akbcwcgin~ in 
te kapselen en de strijdpositie van de ~ubciders re ondermijnen. 

Panholibco-affaire 

De antistakingspropagam1a resulteerde in een toenemend aan
tal vonnis~:en tegen Jogcna~cmde "wilde sLckcrs", die door en
kele rechters J.clfs op straffe van een dwangsom gesommeerd 
werden het werk weer te herv~1tten. 
Al vrij spoedig 1.ou blijken, dat dc1.e aanval op het stakings
recht 1.ich wel in de eerste pLut<: richtte tegen de arbeiders op 
de bedr;jvcn en bouwwerken (die vanwege de houding van de 
"erkende" v~1kbondshoofdbesturcn hun strijd doorvoerden on
der lcitlin~~ van zelf ~~.ckmcn acticlcidingen, w~1arin veelal ge
organiseerde e'l o11gcoq~ani,eerde vakbonds- en bedrijfskaders 
l.itting hadden, nLnr desontbnks toch maar als "wilde stakers" 
werden betiteld), doch tbt dc1.e aanval bovendien ook gericht 
was op de positie van de vakbeweging als J.odanig. Toen de 
vakbeweging in de loop der vijftiger jaren under groeiende 
druk v~111 haar leden tegenover de regcrin~; en de ondernemers 
een JclLtandiger positie P,in;; in11emen en er hier en daar zelfs 
e::n enkele st.1king werd dooq~cvoerd, was het rechtersrecln 
tot ~1fbrcuk van het stakini',srccht juridisch al zover gevorderd, 
dat 1.clfs ee;1 "officiële" 'takin~~ onder leiding van een "erkend" 
vakbondsbestuur "onrechtmatig" werd verklaard. 
Wc moeten ons hier beperken tot het antistakint~sproces dat 
het mec'"t bekend is geworden en in feite een soort sluitstuk 
vormde van de j,uenh11g tegen het stakingsrecht gevoerde cam-
pagne, het P;11l hol ibL·o-proccs. 355 



De bij het NVV aangcsloten Nederlandse Bond van Vervoers
personeel had gehoor gegeven aan de oproep van de I t1terna
tionalc Transportarbcidcrö rederatic (aangesloten bij het In
ternationaal Vcrbond van Vrije Vakn~rcnigingen, het !VVV) 
om van 1 tot 4 december 1958 gelijktijdig over de hele wereld 
een actie te voeren en in die dagen geen schepen te laden of te 
lossen die varen onder 7ogenaamde "goedkope vlag". Dat 1.ijn 
schepen, waarvan de eigenaar bijvoorbeeld in Amerika, Enge
land of Nederland woont, maar die t~eregistreerd sLun in een 
van de \olgende staten: Panama, Honduras, Liberia of Costa-
1\ica. Daarmee ontloopt die eigenaar dan niet :1llccn de belas
ting in zijn eigen land en bct~ult hij slechts C('ll ~:eer t'crin" 
rcgistraricgcld, maar - wat nov, het ergste van alles is .:.::__ di~ 
eigenaar ontduikt daarmee de CAO-bcp:1lingen en de veilig
heidsvoorschriften die in eigen land van kradn 1.ijn. 
De gcorgan i sccrl:c /.eelicden bevechten de goedkopc-v lag pi ra
terij al jarenlang e;1 leidende 'c11eepvaartkringcn in Nederland 
t
1cden het met een schijnheilig gezicht voorkomen, alsof /.ij 

daarmee wel instemden. Toe11 echter de NVV-vervoersbond 
1.ijn actie w i! de doorzetten (ook de l\!K V -bond Sint Boni fa ei us 
h:1d beslote,1 d:1araan dt:cl te nemc11) liepen de scheepvaart
ondernemers (de Scheepvaartvereniging Zuid te 1\otten.hm en 
de Scheepvaartvereniging Noord te Amsterdam) naar de 
plaatselijke rechtbankpre:;identen en ei~;ten in kort geding van 
de twee vervoersbonden te vorderen cht de staking-- op straf
fe van een dwangsom - zou worden op~~eheven. 
De president van de Amsterdamse rechtbank gaC .1an den 
rederscis gehoor en stelde in 1.ijn vonnis: 

"De Nederlandse rechtsorde bat niet toe dat resoluties 
van internationale vakorganis~1·ies en dergelijke in het 
maatschappelijk vcrkeer hier te lande die erkenning ten 
deel zullen vallen, dat op grond da~uv~1n een contract
partij zich van haar wettelijke verplichtingen geheel of 
ten dele ontsla~;en zou kunnen achten". 

Het weigeren om Panholibco-schepen te laden of te lossen be
tekende volgens deze rechter, dat de individuclc staker zich 
>chuldig maakte a:1n "wanprestatie", terwijl de honden die 
door hun stakingsoproep tot wanprestatie Iudden ~1angezet, 
daarmee een "onrechtmati~~e daad" hadden gepleegd. Hij som
meerde de twee vervoersbonden op straffe van een dwangsom 
van f 100.000 per dag hun leden aan te /<:ggen dat het werk 
hervat moest worden, aan welke somm~nie de vakbondsbestu
ren voldeden. 
Als gevolg van het feit, dat de !~otterdamse rechtbankpresi
dent in het bij hem aanhangig gemaalae kort gedin~~ tot een 
andere uitspraak kwam e:1 de Haking, onder de gegeven om
standigheden althans, wel toelaatbaar achtte en de;c uitspLuk 
daarna in hoL'er beroep door de !-laagse rechtbank in grote lij
nen werd g~~olgd, d;cnde de Panh~llibco-affaire uit~indelijk 
voor de Hoge Raad, die als hoogste rechtscollege in ons land 

356 fungeert . 



Arrest Hoge Raad 

Terwijl de Amsterdamse rcchtb.1nkpresident 1.ich bij zijn anti
stakingsvonnis 110~~ "beper!c,t" l1.1d tot de internationale soli
dariteitsstaking, bepaalde L1c Ho,~l· Rud in een arrest van 15 
januari 1960 Lht cl!~c st~1king in l>cginsc! (~1ls regel) voor de in
dividuele staker "wanprl·st~,tie" opleverde en dus ook elke 
oproep tot een stakin'~ in bc~;i;J:;el een O';n:chtmatige daad was. 
Een suking diende, aldu:; het juridische betoog in dit arrest, 
beoordeeld te worden vanuit het i11dividucle arbeidscontract 
tussen de werknemer en de wcrl;t:.cvcr. Door te staken pleegde 
de arbeider "contractbreu\" ... De eni\'l' uitzondering op doe 
regel was volgens de l-loge ll,~ud "v:'~lnnecr naar l1eersende 
rechtsovertuiging in redeliikheid \.111 de werknemers niet ge
vergd kon worden de arbeid voort re /l'tten of bcp~ulde wcrk
/.aamhedcn te vcrrichten". 
"Naar heersende rechtsovertui,~ing" ... Met andere woorden: 
voortaan zouden de rechters in Nederhnd wel uitmaken of een 
staking misschien nog wel eens "geoorloofd" /.ou kunnen 

1.i jn! 
Dit arrest <>ctui<>ck er no·' eens van ltoc <>rote delen van de 
rechterlijke "'macln doortr~kken 1.ijn van "een kapitalistische 
klassegeest, die de :;uij(1 voor democr.uische rechten in het 
algemeen en de strijd v~1n de arbeiders tegen de ondernemers 
in het bijzonder, uitermate vij~1ndi~·, go.ind is. 
Over de opvattingen en de gc1indheid v.1:1 de justitionelc auto
riteiten 1ijn er de ~1fgelopen tijd enkele vccl!e~~gende publica
ties vcrschenen. Zo kwam een Leidse hoogleraar in de so
ciolovie onlangs uit een enquê·te onder studenten tot de ont
dckki'ng, dat j'uïst diq~cncn, die rcchll'll studeren uit de meest 
rcchr:;e en behouchuchtigc krin~·,cn in ons land afkomstig zijn. 
Korte tijd laterkwam mr. Cnoop Koopmans- 1elf rechter in 
Amsterdam - tot de crkennin,~, dat in het Nederlandse rechts
apparaat klassejustitie Jlll'\ in \Crschillendc vormen aanwc1ig 
is. En wie /OU deze conclusie·:, IU de erv;Hingen met de anti
stakingsvonnisscn en - recenter nog -- de processen tegen de 
voor hun recht strijdende studenten, willen tegenspreken? 
Dat de rechterlijke macht na de oorlo~', stap voor stap heeft 
gewerkt aan een soort juridisch --- en tlp geen enkele wet steu
nend - stakingsverbod, is ongcnv ij fcld mede een gevolg ge-· 
weest van de afwij1cnde houding die de leiding van de vak
beweging jarenlang tegenover de stakingsacties van de arbei
ders en vakbondsleden, heeft ingenomen. Binnen de vakbon
den werd door de arbeiders steeds sterker aangedrongen op 
het volledig bchoud van het stakingsrecht, waarbij allereerst 
opgetreden dient te worden t(·gen de inmenging van de rechter 
en van de regering in loonacties van de arbeiders. Doch in 
plaats daarvan begon men van de 1.ijdc der besturen van de 
vakcentrales aan te dringen op een "wettelijke regeling van 
het stakingsrecht". 
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Gekonkel achter de schermen 

Aan het thans ingediend<: wetsontwerp is niet alleen (sinds 
1958) een jarenlange discu,~:ie, maar ook veel t~ekno,~i en ge
konkel in besloten verg:u1cringen van studie- en adviescommis
sies, van de SER en de Stichtinf~ van de Arbeid, vooLlf gc
g;:tan. 

In maart 1966 leidde dit tot een voorontwerp van wet, opge
steld door de toenmalige minister van justitie en thans buq~c
meester van Amsterdam, dr. Samk:1.lden. Het duurde bijna 
twee jaar voordat een SER-commi:;::it· khar w:1:: met een con
cept-ad vies, dat echter nimmer in behandel i n:•, is '~en omen er r 
om nog altijd onopgcldderde redenen plotseling in de stof
fige archieven van de SER verdween. Op 15 maart 1968 kwam 
de SER met een definitief advies, w:nrn:1 weer ruim een jaar 
later (april 1969) de ministers Polak en Rooivink hun wets-
ontwerp indienden. Hierin blijkt het advies van de SFR, tht 
de stakingsbcperkingcn die S:1mkaldcn reeds in i'.ijn vooront
werp had neergelegd en nog vcrder uitgebreid wilde zien, prak
tisch geheel te ;ijn overgenomen. 

Het wetsontwerp 

Ter informatie van de lc;.cr btcn wij hieronder, in een door ons 
gekozen volgorde, maar vcrder i'.O nauwkeurii~ mogelijk, een 
weergave volgen v:1n de belangrijkste bepalingen uit dit wets
ontwerp. 
In een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetbock (artikel 1639:u) 
wordt voorgesteld: 

--- de verplichting van de arbeider om de bedongen arbeid te 
\'ct-richten is geschorst, indien hij deelneemt aan een wcrksu
king die door een vakbond is uitgeroepen welke tenminste twee 
j:Ll.f rechtspersoonlijkheid bc;it en de bevoc~~dhcid heeft tot 
het afsluiten van CAO's. I )c schorsing eindigt echter, nadat 
het optreden van de vakbond door de rechter onrcchtmati:~ is 
verklaard, dan wel is ·verboden. 
-- Indien een arbeider deelneemt :1:111 een werkstaking die Niet 
door een vakbondsleiding is uitgeroepen (maar b.v. i's georg:1-
niseerd door een actiecomité of wordt geleid door een door de 
:1rbeiders i'.clf gekozen stakingsleiding, schr.) is zijn verplich
ting om de bedongen arbeid te vcrrichten niet geschorst en k~1n 
de ondernemer van de arbeider een schadevergoeding eisen tot 
een bedrag dat gelijk is aan het totale loon over de voor hem 
geldende wettelijke op;egtermijn. De stakende werknemer kan 
niet meer door dwangsom of gij1.eling gedwon~~en worden a~lll 
zijn arbeidsverplichtingcn te voldoen. 

Tn een nieuw artikel I ()39nn \':1n het Buq~crlijk Wetbock wil 
men de ondernemers de wettelijke bevoegdheid geven om st:l
kcrs -- óók als zij deelnemen aan een door een v:1kbond geor-
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den" verkbJ.rde stJ.king- op staande voet te ontslaan. In dJ.t 
geval moet hij J.lle stJ.kers tegelijkertijd ontslaan. 
In een te wijzigen artikel 25 van de Wet op de Collectieve Ar
beidsovereenkomst wordt vooïl•esteld, dat ook een vakbond 
die een staking uitroept of de l~iding van een uitgebroken sta
king op zich neemt, onrechtmatig hc1ndelt: 
Ll. als de werkstaking in strijd is met de wet, of 1ij ten doel 

heeft de werkgever te bewegen tot gedragingen welke in 
strijd met de wet :t.ijn ... 

/1. als de vakbond in strijd handelt met een verplichting uit 
hoofde van een collectieve arbeidsovereenkomst ... 

c. als de vakbond in strijd handelt met normen welke gelden 
in het onderling vcrkeer tussen ondernemers of onderne
mersorganisaties en vakbonden ... 

d. als er een kennelijke onevenredigheid bestaat tussen het 
doel van een werkstaking en de gevolgen cbarvan ... 

c. als bij staking tegenover de ondernemers niet wordt gehan
dc.:ld met de 1orgvuldigheid, welke bij het toepassen van 
het stakingsmiddel betaamt ... 

Om niet onrechtmatig te handelen, moet de vakbond die een 
staking uitroept bovend i en de betrokken ondernemer( s) tijdig 
v:m de voorgenomen staking en van het tijdstip waarop de:t.c 
aan vangt per deurwa.rrd crscxpl oi t aan:t.cggi ng doen. 

Ernstige aantasting 

Het voornaamste kenmerk v,1n dit wetsontwerp is, dat het in 
feite het arrest van de Hoge 1\~ud van 15 januari 1960 tot wet 
wil verheffen. 
Immers, alle stakingen die niet de officiële gocdkcuri ng van 
een "erkend" vakbondsbestuur hebben verkregen, - en dat 
betreft in de praktijk nog steeds verreweg het grontstc deel 
van de stakingen, wil men thans wettelijk tot "wanprestatie" 
bcstcmpcle11. Ik ondernemers :t.ouden dus - nu met de wet in 
de hand - voort kunnen blijven gaan arbeiders en vakbonds
kadcrs, die zelf i~~un optreden omdat vakbondsbesturen in ge
breke blijven, als "wilde stakers" voor de rechter te dagen met 
de cis tot onmiddellijke werkhervatting op straffe van een 
forse schadevergoeding. 
Natuurlijk, op grond van speciale rechtsopvattingen over de 
strijd en de rechten van de arbeiders bij vele rechters, konden 
de ondernemers ook voorheen met de justitie tegen stakende 
arbeiders optreden en ze hebben dat ook bij herhaling gedaan. 
Maar de vraag is hier: Wat heeft een regeling die gerechtelijke 
vcrvolging van stakers wettelijk wil sanctioneren nog met sta
kingsrecht te maken? In het geheel niets- :to'n wet is in wer
kelijkheid een regelrechte aantasting van het stakingsrecht! 
Hierbij kan men niet voorbij gaan aan het feit, dat de meer
derheid van de werknemers in ons land niet georganiseerd is. 
Vele vakbondsleiders maken zich hiervan af door alle onge
organiseerde arbeiders, beambten, technici en andere bedrijfs-
kaders als "klaplopers" te betitelen. Dat is echter niet meer 359 



dan een doorzichtige poging om eigen verantwoordelijkheid 
voor het verwijderd houden van vele werknemers \an de vak
bonden, te verdoe:t.elen . .Juist de na-oorlogse medewerking van 
vakbewegingsleiders ~nn de regeringspolitiek van lage lonen 
en de medewerking aan oq,;anen als de SER en de Stichting 
van de Arbeid, waar alles achter gesloten deuren met de on
dernemers en de overheid wordt bedisseld, heeft -- mét het 
anticommunisme - enorm veel schade aan de groei van de 
vakbeweging en aan de positie van het NVV toegebncht. 
Evenals trouwens het feit, dat het NVV-bestuur zich door de 
leiders v:1n de confessionele centrales in een ;;,ogenaamd "sa
menwerkingsorgaan" de pas laat aangeven. 
De lankmoedige houding van vakbondsbestuurders tegenover 
de grote ondernemers en de loonpolitiek van de regering houdt 
niet alleen vele werknemers van de vakbeweging af, nu~1r 
nood;;,aakt zowel de ongeorg:misecrdc werknemers als de leden 
en kaders van de vakbonden op de bedrijven tot zelfstandig 
en gcmeenschappelijk optreden tegen de ondernemers, :t.oals in 
de afgelopen tijd bij herhaling is gebleken. Maar hoe kan men 
een regeling ook maar met een schijntje aan recht "democra
tisch" nocmen als die rc"elino· de meerderheid van de werk-h h 

nemers het recht tot staken wil ontzeggen en alle werknemers 
- ook de georganiseerden - die niet ten eeuwige dage op een 
actie van het vakbondsbestuur willen wachten - als "wilde 
stakers" betitelt? Deze bepaling alleen al tekent de rl'geling 
als een stuk antistakingswetgeving dat met alle kc1cht bestre
den moet worden. 

Rechter blijft beslissen 

Alleen stakingen die door een erkend vakbondsbestuur wor
den uitgeroepen, of stakingen waarvan de leiding na uitbre
king door een vakbondsbestuur wordt overgenomen, zouden 
volgens het wetsontwerp de individuele st:1ker ontheffen van 
"de verplichting de bedongen arbeid te verril:htcn". Dat wil 
zeggen, als zo'n staking vervolgens niet door de rechter "on
rechtmatig" of eenvoudigweg "verboden" is verklaard ... 
Wie alle onrechtmatigheidsbepalingen be:tiet die de regering
De Jong in het wetsontwerp voorstelt, moet wel tot de erken
ning komen dat aan de rechter leg;o mogelijkheden geboden 
worden in arbeidsconflicten in te grijpen en antistakingsnm
nissen te vellen! 
Het is bijz.onder kenmerkend voor de opvattingen over sta
kingsrecht bij deze regering en haar adviseurs te zien, welke 
"normen" volgens hen tegenover een ondernemer al niet in 
acht genomen dienen te worden voor en aleer een staking 
"rechtmatig" kan zijn. 
De vakbond mag met een staking niet handelen in strijd met 
de normen, die gelden in "het verkeer" tussen ondernemers en 
vakverenigingen. Wat dat precies voor normen zijn, wordt in 
de wet niet omschreven, al is het natuurlijk wel duidelijk, dat 
het hierbij om heel wat meer gaat dan om de vcug of de vak-
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dient te verlenen. ln de toelichting op het wetsontwerp komen 
de ministers Pobk en Rooivink met enkele algemene vaag
heden aandragen, zo~1ls "de werkstaking moet een uiterste mid
del ;ijn" ... "de staking mag pas in aanmerking komen na 
serieuze onderhandelingen, waarbij het bereiken van overeen
stemming onmogdijk is gcbJ,.J~en" en "bij het uitroepen van 
een staking behoort een aan:;.eggingstermijn in acht genomen 
te werden". \lvaamp 1.ij d:1:1 bten volgen: 

"De wet kan de verkeersnormen niet vastlq;gen, van
daar dat dat het ontwerp een algemene omschrijving 
geeft". 

Met andere woorden, aan de rechter wordt alle ruimte ge
laten 1.ijn persoonlijke opvattingen in het geding te brengen en 
de staking -- "naar heersende rcchtsovertuiging", 1.oals dat 
dan heet - in strijd met de "verkeersregels" te verklaren, of 
op zijn minst de ~;raking tot in/ct te maken van een juridisch 
steekspel. 

"Evenredigheids"- en "Zorgvuldigheidsnormen" 

De staking mag volgens het wetsontwerp ook niet in strijd zijn 
met de "cvcnrcdighcidsnonncn". 
Ook hier blijft in nevelen gehuld wat daaronder precies vcr
sLun wordt en watneer dit soort normen wordt overschreden. 
fn de toelichting wordt gc;.cgd, dat de vakbeweging zich van 
soking dient te onthouden "indien de gcvol~~en d~urvan niet 
evenredig zijn aan het met de staking beoogde doel". Vcrder 
heet het in de toelichting: 

"Over de vraag of er al dan niet van een evenredigheid 
sprake is, /.al de rechter dienen te beslissen". 

Veelzeggend i:; dan de volgende passage in de memorie van 
toelichting: 

"De rechter /.al hic:·bij terughoudendheid moeten betrach
ten tet,cindc te voorkomen dat zijn subjectief oordcel 
over de bcbngcngescl:i!kn, die de inzet van de staking 
zijn, in feite voor :r.ij:1 oordcel over de evenredigheid 
'=U'Scn !1::t dod van (1c staking en de gevolgen daarvan 
beslissend wordt". 

Hoc vaag de kwestie in het wetsontwerp zelf ook gesteld 
wordt, de gccitccde pass~l.:,>;es uit de toelichting op het wetsont
werp bten \\cl ;.;en hocveel ruimte voor rechterlijke obstakels 
tegen stakin;',cn ook bij dc;c "cvcnrcdi,~hcidsbepalin,o;" wordt 
geopend. En doet het dan niet wat Jl te tt<üef aan, als van de 
:r.ijdc van het NVV-bestuur wordt opgemerkt dat de gebruikte 
formule \·an ,J.;.cn'lcLjkc onevenredigheid" haar wel het vcr
trouwen geeft, cht de rechter de gevraagde terughoudendheid 
,,ok inderdaad ;,,\ weten op te brengen? 361 
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Vanwaar dit vertrouwen? Heeft de ervaring met het rechter
lijk ingrijpen bij stakingen al niet duidelijk genoeg laten l,icn 
hoe bevooroordeeld grote delen van de rechterlijke macht staan 
tegenover de strijd van de arbeiders en tegenover de vakbon
den? Die ervaring heeft juist aangetoond, dat voor een wer
kelijk stakingsrecht iedere bemoeienis van de rechter met acties 
van de arbeiders en hun bonden tegen ondernemers, uitgcsloten 
moet worden. 
Tenslotte is in het wetsontwerp (evenals de twee voorgaande 
"verkecrs"- en "cvenredigheids"-normen op voorstel van de 
SER) ook nog de "zorgvuldigheids"-norm als maatstaf voor de 
rcchtm~nioheid van de stakin<> nceruelcod. Voloens de memorie h h h h 0 

van toelichting betekent dit, dat de "stakingsvrijheid" van een 
vakbond ook een grens zal dienen te vinden in de te vcrwach
ten schadetoebrenging of schadedreiging tegenover de werkge
ver als het machtsmiddel van de staking wordt toegepast! 
Een dergelijke bepaling in een adem nocmen met "stakings
vrijheid" is toch waarlijk te dol om los te lopen. Een staking 
vindt immers juist pas plaats als een ondernemer schade wil 
toebrenoen aan de werknemers óf door te weioeren "Crccht-

n ' t"! M 

vaardigde verlangens in te willigen, of door de weigering om 
een aangekondigde vcrslechtering in te trekken, M- zoals dat 
vandaag de cbg bijna dagelijks gebeurt - hen bij tientallen of 
honderdtallen tegelijk op straat te /,cttcn, als dat in hun winst
kraam te pas komt. 
En een werkstaking heeft dan inderdaad tot doel de onder
nemer door het stil leggen van de produktie tot inwilliging van 
de gcstelde eisen, of tot intrekking van een gewraakte maat
regel te dwingen. De arbeiders nemen door de staking vrijwil
lig de tijdelijke schadepost van een verminderd stakersinkomen 
op hun schouders. Anderzijds neemt een ondernemer die de 
eisen van zijn personeel afwijst het risico op zich, dat hij door 
middel van de staking tot aanvaarding gedwongen wordt. 
Wie de ondernemers met wettelijke bepali ngcn tegen de daar
uit voor hen voortv lociende schade bescherming poogt te bie
den en anderzijds stakende arbeiders tot het betalen van een 
schadevergoeding wil laten veroordelen, heeft toch niet meer 
het recht over een regeling van het stakingsrecht te spreken! 

Nog meer "zorgvuldigheid" 

Via het wetsontwerp poogt de regering-De .Jong ook regelrecht 
aan te sturen op een "onrechtmatigheidsverkbring" van iedere 
staking die gericht is tegen het beleid van de regering èn van 
solidariteitsstakingen. In de omschrijving van de 1 .. g. "zorg
vuldigheidsnorm" wordt in de memorie van toelichting hier-

over gezegd: 

" ... een staking (zal) in het algemeen kennelijk in strijd 
zijn met de zorgvuldigheid ... als het doel van de sta
king geen betrekking heeft op de vcrhouding in de ruim
ste zin tussen werkgevers en werknemers en hun vakver-



clllgl11g, of als de werkgever aan de verwezenlijking van 
het doel geen wezenlijke bijdrage kan leveren. Dit geldt 
b.v. in het algmeen voor stakingen gericht tegen maat
regelen van de nation~Jc overheid of die van een buiten
landse mogendheid". 

De bepaling dat de rechter staken tegen ovcrheidsnnatregclen 
:t.onder m::er als ongeoorloofd dient te verklaren, is uiteraard 
niet los te zien van de door dit kabinet bij het parlcment inge
diende loonwet, vvaarin :tij voor :tich:t.elf dictatoriale bevoegd
heden opeist om in de loonontwikkeling te kunnen ingrijpen, 
tot aan het afkondigen van een loonpau:te en een algemene 
loonstop toe. Fen regering die dergelijke voornemens koestert, 
heeft er natuurlijk wel behoefte aan om in een wet vastgelegd 
te krijgen d~1t staken tegen dergelijke maatregelen in strijd is 
met de "normen van :t.orr~vuldighcid" ... Voor zo'n regering is 
het ook niet vcrwonderlijk dat het :t.ijn afk-:cr demonstreert 
van ,olidaritcitssrakingen. 
Terwijl de regering de ondernemers met allerlei bepalingen en 
een hele serie \ an voorwaarden wil beschermen tegen actie van 
de arbeiders, worden de ondernemers ook nog prompt op hun 
wenken bedient door opname in het wetsontwerp van hun cis, 
dat :t.ij stakende werknemers - ook als de staking door een 
\ akbondsbcstuur wordt geleid - op st,undc voet mogen ont
slaan. Maar nogmaals hoc kan men een wetsontwerp, waarin 
sukcn in alle gevallen gcstL1ft mag worden met ontslag en in 
de meeste gn·~1llcn ook nog met een vcroordeling tot het beta
len v:1n een schadcvcr;;ocding, hoc kan men een dergelijk wets
omwerp nog als een regeling van het stukingsrecht betitelen? 

"Bemiddeling" 

Tc!~clijk met het wct~ontwcrp tot beperking van de werksta
king heeft het kabinet-De Jong nog een tweede wetsontwerp 
ingediend onder de titel: "Rq~elcn met betrekking tot com
missies \·an ondco.ock in;akc werkstaking". 
Volgens de rq;ering g~ut het hierbij om de "vrijwillige" aan
vaarding van bemiddeling bij een staking of- 1.0 mogelijk -
al \oor een staking uitbreekt. Terwijl de regering spreekt van 
vrijwilligheid, heeft het Vcrbond van Ncdcrbndse Onderne
mingen al uit het wetsontwerp geconcludeerd dat het hier in 
feite gaat om een verplichte bemiddeling, welke de onderne
mers overigens nog liever doorgetrokken willen zien tot een 
"verplichte arbitra~~c". 
Volgens dit wet:-,oJJtwerp dient :towel de vakbond die een sta
king uitroept, als de ondcrnc;11er bij wie een staking is aange
:t.cgd, hiervan "terstond telegrafisch mededeling te doen aan de 
voor:t.ittcr van de Sociaal Economische Raad". Daarnaast stelt 
de regering voor, ebt - naast de ondernemer - ook de vak
bond die een staking uitroept vcrplicht wordt alle beschikbare 
gegevens die de SER-vooo.ittcr van belang acht om zich een 
oordcc 1 re v ormcn , ,omtrent de oon.aken, de omvang en de 363 



vermoedelijke gevolgen V<'.n de werkstaking", binnen 24 uur 
<can hem te verstrekken. Hicrn:~ stelt de SER-voorzitter een 
zogcruamde "ccmmissie van onderzoek" samen, die de moge
lijkheden na gaat "om tot voorkoming of beëindiging van de 
staking te geraken" en hem vcrvolgens een geheim te houden 
rapport over haar bevindingen uitbrengt. 
Terwijl enerzijds in dit wetsontwerp (;trtikcl 5, lid 2) wordt 
gesteld, dat de commissies van onderzoek alles kunnen onder
nemen wat zij dienstig :~chten ter voorkoming of beëindiging 
van een staking "bngs de weg van vrijwillig overleg", wordt 
direct daarop bepaald (artikel 6, lid 3) d:tt mét de onderne
mers ook bestuurders va·1 ec11 vakbond <Un een verschijnings
oproep van een commissie vcrplicht zijn te voldoen. 
Vrijwillig of verplicht, duidelijk is in ieder g~'val wel dat dit 
soort ,,ondcrzocb:ommisoics" c::n extra obstakel vormen bij het 
gebruiken van h::r st:~kingsrecht. Ten:ccr <11s men weet, dat zul
kc commissies zullé:n worden samengesteld uit een groep van 
rcrwncn di:: door de mi:1istcr van sociale zaken worden be
noemd. In dit verb:~nd is het nog vcrhelderend het volgende 
uit de memorie van toelichting op dit wetsontwerp te citeren: 

"ln Je loop van de tijd zullen vcrschillende personen 
deel kunnen uitmaken van commissies. fn dit verband 
acht de ondergetekende (minister Roolvink) het een ge
lukkige ~uggestie v;;.n de SER, om de commissies te doen 
bijsta:~n door het ~;ccretaria:u van de SUZ. Op de:;c wij
ze kan, evenals b;j het sec:--ctariaat van de vooroorlogse 
rijksbemiddcb,1rs het f',ev,•l was, :;"ich in de loop der jaren 
bij het secretariaat v;;.n de SER een ~~rote deskundigheid 
en inzicht ten :tanzien V<'.:l sr,,_t;ing(sdr::i,',ing) veoame
len" ... 

In feite dreigt hier dus het aop:1r<Vt van de SER te L~<nn fun
geren als ee;1 wettelijk en d~skundig anti-st:~kingsins,~ituut. 
Dit begeleidende wet';0'1twerp k::t'1 d;1n ook de onaanvaard
baarheid van de gehele "rc~:,clinl2, van het st<1kingsrecht" slechts 
onderstrepen. 
Dat ondanks al deze beperkingen de leidingen van de vakcen
tr:~les toch juichen over het in:::ediende wetsontwerp is voor de 
ondernemers kennchk een 8:'''"t:occ1iging om nog verdergaande 
eisen te stellen. ln een nota :.è~'1 de Tweede Kamer hebben de 
ondernemers een zodanige :tanvulling van het wetsont\vcrp 
vcrbngd, dat zij in gen] van staking in een van de bedrijfs
onderdelen, ook aan het !Hl'!, werkende permneel geen loon be
hoeven te betalen. lVlet andere \voorden, naast het ontslagrecht 
eisen de ondernemers hier in Fe:te, O~)k no~ het recht van uit
sluiting op. En dat niet alleen binnen de ene onderneming, maar 
ook binnen een gehele b;~drijfstak wanneer een staking is ge
richt op een loonmZtatregcl die in feite de gehele bedrijfstak be
treft . 
Dit is werl,elijk een bijzonder staaltje van ondernemcrsbrutali
teit. Terwijl in het wetsontwerp solidariteitsstakingen van ar-
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dokterde "zorgvuldigheidsnorm", komen de ondernemers eisen 
dat als er bij een van hen gcstaakt wordt zij het recht krijgen 
op een reeks van bedrijven de loonbetaling stop te zetten, wat 
in de praktijk de uitsluiting betekent. Hierbij wordt weer eens 
bevestigd: Wie de ondernemers een vinger toesteekt, raakt zijn 
hele hand kwijt! 
Deze nieuwe eisen van de ondernemers kunnen echter alleen 
maar onderstrepen hoc noodzakelijk het is om het ingediende 
wetsontwerp, dat zich siert met de valse vlag van een "rege
ling van het stakingsrecht", maar in werkelijkheid een groot 
aantal beperkingen van het stakingsrecht wettelijk wil regelen, 
met alle kracht te bestrijden. 
Het stakingsrecht is een clementair grondrecht van de werk
nemer. Noch de wetgever, noch de rechter, heeft te beslissen 
of een staking geoorloofd is en onder welke voorwaarden. De 
beslissing over een staking kan uitsluitend in handen liggen van 
de werknemers zelf. Tedere beperking van het stakingsrecht is 
een extra bescherming voor de ondernemers en een aantasting 
van de democratische rechten van de werknemers, die de re
actie slechts kunnen aanmoedigen tot een verdere aantasting 
van de democratie. 
Verheugend is, dat zich inmiddels onder deelneming van hand
en hoofdarbeiders, va11 vakbondsbestuurders en juristen, een 
comité heeft gevormd, dat - naast ~1lgcmcne voorlichting -
op brede schaal de actie tegen het gewraakte wetsontwerp wil 
orgamscren. 

A. VAN TURNHOUT 
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De belastingaftrek voor de 

werkende gehuwde vrouw 

Wc leven in Nederland in een kapitalistisch maatschappij
systeem. Dat houdt in, dat ook on:r.c wetten een weerspiegeling 
vormen van die maat~chappij en dat ze, vooral wanneer ze fi
nanciële zaken regelen, bepaald worden door het beginsel van 
privaatbezit der produktiemiddelen en door de moraal die 
daarbij behoort. 
Jn volle omvang geldt dit voor de belastingwetgeving, die de 
staat van de nodige middelen n~oct voor:r.icn voor haar huis
houding. 

De grootste bron van inkomsten voor het rijk vormen de in
komstenbelasting en de loonbelasting, welke laatste in feite 
een voorheffing op de inkomstenbelasting is. Te:r.amen leveren 
ze zo'n 42 procent van de totale belastingontvangsten van het 
rijk op. 
De inkomstenbelasting wordt geheven, :roals dat heet, "naar 
draagkracht". Hoc hoger het inkomen is, des te meer procen
ten daarvan betaalt men aan belasting. Daarbij bestaan er een 
bovengrens, die ongeveer 70 procent bedraagt, en een onder
grens. het zogenaamde vrijgcstelde minimum, de belastingvrije 
voet, beneden welke men geen belasting betaalt. 
Nu is er, uiteraard, tq;en het principe van belastingheffing 
naar draagkracht geen bezwaar in te brengen. V.1n belang is 
vooral de vraag, hoc dc:r.e methode wordt toegepast. 
Een van de belangrijkste punten is daarbij de vraag, W;1ar de 
belastingvrije voet moet liggen. Bij de verdere bespreking van 
ons onderwerp, de belastingaftrek voor de gehuwde werkende 
vrouw, zullen wc :ricn hoc belangrijk dit punt is. Fen ander 
punt, dat nJuw met ons onderwerp samcnlnngt, is het uit
gangspunt van de belastingwetgeving, dat gerekend wordt met 
gezinsinkomens - d.w.:r .. dat bij gehuwden de inkomens van 
man en vrouw worden samengevoegd. 
Artikel 5 van de wet inkomstenhela:;ting 19(,4 :r.egt het als 
volgt: "De bestanddelen van het bchstlnre inkomen van een 
gehuwde vrouw worden aangemerkt als bestanddelen van het 
belastbare inkomen van haar man, tcn:r.ij de echt,~enotcn duur-
zaam gescheiden leven ... etc." 
In latere debatten over dit punt zou er va11 de :r.ijdc van rege
ring en regeringspartijen steeds uitvoerig op worden gcwe:r.en, 
dat deze regeling een weerspiegeling is van de opv:1tting (bt 
het gezin "de kern vormt van on:r.c maatschappij". Fen eerbied 
voor de familie, die bij andere gelegenheden minder gem;lk
kelijk is terug te vinden ... 

Gewijzigde verhoudingen 

Wat de paragrafen echter niet omschrijven is, d;1t er in de loop 
van de jaren wel enige verandering is gekomen in de verhou-
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l~r is vrouwenkiesrecht gekomen, het in 1931 in het Rijksamb
tenarenreglement opgenomen eervol ontslag aan de huwende 
~1mbtenarcs is opgeheven en de wct-Romme, die een vcrbod tot 
buitenshuis werken van de gehuwde vrouw inhield, is nooit 
tot stand gekomen. De ongelijke betaling is, althans in theorie, 
ongedaan genuakt en /.clfs is volgens het Burgerlijk Wetbock 
de man niet meer het hoofd van het gain. Onderwijs en scho
ling van de meisjes fijn belangrijk toegenomen en door een 
reeks van oorzaken - onder andere de behoefte van het kapi
taal aan arbeidskrachten, versneld door de tweede wereldoor
log - zijn steeds meer vrouwen in het arbeidsproces betrok
ken geraakt en gebleven. 
De commissie-I-Iofstra, die onlangs op vcrzoek van de regering 
rapport uitbracht over de belastingaftrek voor gehuwde wer
kende vrouwen, neemt in navolging van de SER dc/.e ontwik
keling nogal licht op. Volgens haar speelt de belastingbeHing 
eigenlijk in het geheel geen rol bij de vraag, of gehuwde vrou
wen gaan of blijven werken. 
Deze, op zogenaamde enquêtes berustende conclusie, behoeft 
men echter niet al te ernstig te nemen. Want het is nog slechts 
/.even jaar geleden dat men er toe over ging een gedeelte van 
het arbeidsinkomen van de gehuwde werkende vrouw vrij te 
stellen v~1n belastingheHing, omdat dat de deelname van de 
vrouwen aan de produktie zou stimuleren! Vooruitlopend op de 
nieuwe wet van 1964 werd toen in het oude Besluit 1 nkom
stcnbelasting 1941 een artikel ingevoegd dat later ook in de 
wet /.Ou worden opgenomen (art. 54) en dat luidt: 
"Het belastbare inkomen wordt, uitsluitend voor de toepassing 
van de tabel en yan art. 57, verminderd met een derde van de 
daarin begrepen, van de l'.ijdc van de echtgenote van de belas
tingplichtige opgekomen arbeidsinkomsten, doch met ten hoog
ste r 2000,-. 
De .vermindering bedraagt ten minste f 500,- doch niet meer 
dan die arbeidsinkomsten ... enz." 

Als wc nu eens het tarief tL1gaan dat in 19()2 gold voor de in
komstenbelasting, dan zien wc direct dat er op dat tijdstip wel 
zeer grote fiscale belemmeringen waren voor arbeid van de 
gehuwde vrouw. 
In 1962 begon een gehuwde belasting te betalen bij een inko
men van f 2280,-. Als er geen kinderen waren en de man een 
inkomen van /cg / 6000,- genoot, dan betaalde hij aan be·· 
lasring f 598,- per iaar. Ging l'.ijn vrouw er bij werken en 
br.1cht zij netto ook nog eens f 3000,- in, dan moest er belas
ting worden betaald over l 9000,- en wel l 1255,- dat wil 
zeggen, dat van de f 3000,_:_ van de vrouw maar liefst/ 657,
naar de belasting verdween (en dat dan nog in de vorm van de 
zo gehate navorderingen!). Als dan van het overblijvende vcr
schillende huishoudmachines en allerlei andere extra uitgaven 
betaald werden, die nu eenmaal voortvloeien uit het feit dat 
de vrouw de gehele of bijna de gehele dag van huis is, bleef er 
waarlijk niet veel over om het leven te veraangenamen of de 
tekorten weg te werken. Het systeem werkte daardoor als een 367 



ontmoediging voor de gehuwde vrouw om buitenshuis te wer
ken. Maar het bedrijfsleven /.at dringend om arbeidskrachten 
vcrlegen en dat was dan ook de voornaamste reden waarom 
enig fiscaal soehas werd geschapen. 
De scherpe progressic van de inkomstenbelasting brengt met 
zich mee, dat dc;c situatie J.ich nu opnieuw voordoet. 
Reeds in 196() werd een commissic ingesteld onder prof. Hof
stra om het vraagstuk te omlcrJoekcn en in de tijd nadien werd 
de publieke druk om tot vcrlichting te komen steeds groter 
Toen dan ook in het begin van dit j.1ar eindelijk de magere 
conclusies van HofstL1 c.s. bekend werden, was de teleurstel
ling en de hoon algemeen. Hocwel het de opdracht was van de 
commissic om te /.ockcn n.ur vereenvoudiging en vcrJ.achting, 
komt de commissic noch tot het een, noch tot het .1ndcr, j~1, Je 
ontwerpt ;elfs een venwaring voor de werkende vrouwen Jon
der kinderen of met één tot drie kinderen die meer dan 
f 3600,- resp. f 4800,- verdienen. 
fn pla;tts van de aftrek van f 500,- tot / 1000,- variërend 
met het loon, Joals die llll bestaat, stelt de commissic vaste be
dragen voor: Bij een volledige dagtaak van de vrouw /.onder 
kinderen een aftrek van r 1100,-, van de vrouw met één tot 
drie kinderen l 1 óOO,-: voor de vrouw met meer kinderen 
f 1000,- en b;j een gedeeltelijke d.1graak Jou dit minder moe
ten zijn. 

De commissic--Hofstn is bij haar hele studie nauwgc/.ct uit
~.;cgaan van het bestaande systeem -- ;oals trouwens ook haar 
opdracht was van de toenmalige minister Vondeling en diens 
staatssecretaris 1·-:locfnagcls - en daarn1ee is tevens al een we
zenlijk mankement in h:ur werk aangegeven. 
Het bestaande systeem g~1.at, /.oals we hiervoor al uiteenzetten, 
uit van het feit dat de vcrdiensten van de vrouw voor de be
rekening van de inkomstenbelasting worden opgeteld bij de 
verdiensten van de nun. De gedachte de inkomsten te splitsen 
en als aparte gegevens te beschouwen - 1oals in verschillende 
landen het geval is - i~; slechts bij een van ha~H leden opge
komen. De overigen vcrwerpen die bij voorbaat. 
Nu behoeft er niet aan getwijfeld te worden, dat de invoering 
van een gesplitste belasting voor man en vrouw een reeks van 
problemen /.Ou opwerpen, maar dat kan p~1s worden ovcr/.Jcn 
als men de mogelijkheden bestudeert en niet als die reeds bij 
voorbaat worden verworpen. 
Dat ia~uste doet Hofstra, die 111 wcJ.en niet anders voorstelt 
dan een wijziging van de bedragen en dan nog met het rcsul
t;tat, dat de schatkist daar 50 miljoen ~un z~1l vcrdienen in ver
gelijking met de huidige regeling. 
De belastingdeskundige van de VVD, Th. H . .Jockcs, stelde in 
een artikel over belasting en emancipatie in de N RC van 15 
februari 1969 dat, hocwel hij bepaalde bcJ.warcn had, de gc
dachtcngang van de commissic-Hofstra J.ijns in1icns volkomen 
logisch was en dat het rapport logisch was opgebouwd. 
Naar mijn mening is de redenering van de commissic verre van 
logisch. Bij haar beschouwing van het tarief voor gehuwden 
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sedert de wet van 24 december 1959 tot hcn'ienin~ van het 
ongehuwdentarief best~ut tus:;en de beié1e beb~:tingtarieven nl. 
em basisbedrag van f 1000,-. Dat wil ;"eggen, 1.ij gaat uit van 
verhoudin~en van tien jaar t!,Cledcn alsof er in die tien jaren 
niet het een en ander is gewij;.i,~d in de kosten van levensonder
houd, beloningen etc. Dat m,ukt de redenering nu jui>t onaan
vaardbaar. 
Van 1962 tot 1969 is de beb::tingvrijc voet van het tarief van 
de inkomstenbclastin;~ voor gehuwden ,·ia vcrschillende etap
pes gcstq;cn van / 2280,-- tot f 4500,--. Steeds is het bedrag 
echter achtergebleven bij de werkelijke verhof;ing van de kos
ten van levensonderhoud. Fen ::torm van protest stak vorig 
j,ur op toen de bclastim;~ldministratic dreigde, loonbelasting 
te gaan inhouden v;1n AOW en A WW, omdat de te lage uit
kcringen boven de belastingvrije voet van het tarief uitkwa
men. 
Miljoenen aan belastinggeld van de minst <kugkr,lchtigen 1.ijn 
de laatste jaren in de schatkist ;;cstroomd door de vcrtraging 
van de aanpassing der belastingvrije voet. Zo /.eer zelfs, dat de 
oud-staatssecretaris van financiën, dr. W. J--1. v. d. Berghe, dit 
enige jaren geleden reeds als de eerst noodz~1kclijkc wij;.iging 
stelde. 

Scheve conclusies 

Fn wat doet nu de commissic-Hofstra? Die gebruikt dc1e 
sclundaligc /.aak als een ~lfgumcnt voor haar stellingen! 
Bij haar afwij1.Îng van een bep;uldc vcrruiming van de mini
mumaftrek stelt 1.ij dat cbn het volgende 1.ou gebeuren: "Indien 
een man en een vrouw, ieder met een arbeidsinkomen van 
l 5000,- met elkaar /.ouden trouwen, /.ouden 1.ij als gehuw
den mi11der belasting vcrschuldi~;d 1.ijn dan wanneer zij onge
huwd waren ~~cblcven." En dat mag niet, want het huwelijk 
hoort bc;"uinit~int~ op uiq.~~ncn (huur, verwarming, eten, etc.) 
te geven, /.odat het ge;.amcnlijkc belastbare inkomen ho?;er 
wordt. "Wil men aan het huwelijk althans nog enige bespa
rende invloed blijven toekennen, dan ;"al de additionele aftrek 
bgcr moeten worden gesteld", 1cgt de commissie. Inderdaad, 
als je het bescundc bloedtarief als uitgangspunt neemt, moet je 
wel tot scheefgetrokken conclusies komen. 
Een ongehuwde betaalt namelijk bij een inkomen van/ 5000,
volgcns het tarief 19(,') een bedrag van f 381,- inkomsten
belasting en een gdntwd echtpaar zonder kinderen bij een in
komen van r 10.000,- na aftrd, van een derde deel van het 
inkomen de~ vrouw f 730,--. Hieruit is nuar él-n redelijke 
conclusie te trekken, nl. dat de belasting van i 381 ,-·· voor een 
ongehuwde tot 40 jaar veel te hoog is en dat men niet een vcr
bging van de bcb:;tint~ voor werkende gehuwde vrouwen mag 
afwijzen met dit te hoge bedrag als uitgam:;spunt. 
Minim;lle rechtvaardigheid 10u zijn, dat de belastingvrije voet 
wordt aangepast bij het minimumloon, het la~1gste bedrag voor 
een menswaardig levelJ. Een belangrijke vcrbetering 1ou ook 
zijn wanneer de leeftijdsgrens voor het tarief 1 a ;"oals wordt 369 
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voorgesteld in het rapport van het NVV "Vrouw en Fiscus" 
wordt verlaagd tot 25 jaar. 
Uit de reacties op het rapport-Hofstra is wel gebleken, dat 
hierover een zeer grote ontevredenheid bij de betrokkenen be
staat. Men is zich dat ook in regeringskringen wel terdege be
wust en men ovcrwee"t en heeft reeds maatre<>clen «cnomcn h ~ h 

om de belastingheffing en de belastingdruk op de werkende 
bevolking veel meer te verdoezelen, zodat de:.-:c minder direct 
controlecrbaar wordt. Daarom is mede onder druk van de 
EEG-partners overgegaan tot invoering van de BTW. Een be
lasting die door de stijging der prijzen de verdeling der lasten 
nog ongunstiger maakt dan ze al is. De monopolies kunnen 
immers de BTW doorberekenen in de prij/,en. 
Als zoethoudertje spreekt men dan over verlaging der Inkom
stenbelasting, maar tracht deze wel zolang mogelijk uit te stel
len. Het is niet om de belastingtrucs van Witteveen en zijn mo
nopolies, maar om lastenverlaging voor de lagere en midden
inkomens dat het ons te doen is. Daarom zijn wij voor ver
hoging van de belastingvrije voet, reële aanpassing van het ta
rief der inkomstenbelasting aan de gestegen kosten van levens
onderhoud en tegen vcrhoging van de BTW. Hiervan zal di
rect ook het overgrote deel van de werkende gehuwde vrouwen 
profiteren. 

v.B. 



Friedrich Engels 
over de autoriteit 

Het is kenmerkend voor onze tijd, d:1t sommige richtingen en 
denkbeelden uit de periode van het ontstaan van de arbeiders
beweging, ruim een eeuw l~clcdcn, weer opduiken. 
Allerlei dwalingen en vcrgissingen die sinds lang in de prak
tijk van de klassestrijd hun schadelijkheid bewezen hebben en 
die sinds lang grondig theoretisch zijn weerlegd en door de ge
organiseerde arbeidersbeweging verworpen, worden thans weer 
als gloednieuw gepresenteerd. 
Eensdeels is dit vcrklaarbaar door het op het toncel vcrschij
nen van een nieuwe generatic die na 1945 volwassen is ?,<:'NOr
den. Het is een, overigens goede, eigenschap van de jeugd om 
:1llcs "van voren af aan" te willen leren en geen enkel denk
beeld a priori te aanvaarden of te verwerpen, zonder het zelf 
te hebben bcoordcclc1. 
Maar het verschijnsel is n;ct alleen hieruit te verklaren. Scha
delijke denkbeelden en theorieën uit het vcrleden worden door 
de reactionaire bcïnvlocdim~sorg:Tncn stelselmatig opnieuw ver
bYeiel als ideologisch strijdmiddel tegen het marxisme-lenin-
1 smc. 
Politieke onrijpheid en gebrek aan ervaring onder grote delen 
van de werkersbevolking worden misbruikt om haar dit gif te 
doen slikken. 
Een van de schadelijbte preparaten van dc:te gifmengers is 
het "anti-autoritaire principe", de vcrwerping van een centrale 
leiding in de klassestrijd. van elke leiding en van alle leiders, 
het verfoeien van discipline en van de onderschikking van de 
persnon aan de organisatie. de verheerlijking van de "vrijheid 
van het individu". 

Friedrich Engels, naast Karl Marx een der voornaamste grond
leggers van het wetcnsclnppeliike socialisme, heeft in 1873 een 
artikel over dit onderwerp ~~eschrcven, dat vandaag geschreven 
had kunnen i'.ijn, i'.o actueel is het. 
fndien En\~els het nu geschreven i'.ou hebben, /OU er een koor 
van schcldwoordc'l en verwensingen te1~en hem zijn opgegaan 
uit zekere kringen die /.ich niettemin graal!, voor marxisten en 
revolutionairen bij uitstek uit~~even. Men /OU hem voor "Sta
lini~;t" hebben uiq;emJ~1kt en d:vrmcc zou zijn gehele logische 
en nuchtere argumcnutie met één slag van de kaart zijn ge
vccgcl. Jammer voor on?.c edele anti~;ulinisten is deze argumen
tatie in ! 873 ontvouwd. een halve eeuw v<Sórdat Stalin in de 
Sowjet-Unie :1ls partijleider optrad! Zó ~iemakkelijk zal het dus 
niet zijn om Fngels te overschreeuwen. 
Zijn beschouwin~;en o~·cr de autoriteit, in 1873 geschreven en 
in 1874 in het Italiaanse tijdschrift Almanacco Repubhlicano 
verschenen, willc'l wij thans de lei'.crs van ons tijdschrift in 
herinnering brengetl. 
Zij 1.ijn een wc1.enlijk en onvervreemdbaar hestanddeel van het 371 



marxisme, van de strijd en de organisatie van de revolutionaire 
arbeidersbeweging. 
Van begin af aan en tot heden toe, ja heden méér dan ooit! 
Engels wees het kleinbcdrijf en de keuterboerenbedrijfjes aan 
als sociale wortels van de anti-autoritaire ideeën die toen nog 
uit de maat"chappij voortkwamen en nog een zekere levende 
oorsprong hadden. Hoc gekunsteld zijn deze ideeën dan niet in 
on;;.c huidige maatschappij, een eeuw later, vooral in Neder
land waar hoe langer hoe minder kleinbcdrijf of keuterboertjes 
bestaan? Zijn voorbeelden over de spoorwegen en de scheep
vaart zijn heden, op een hoger niveau, nog veel overtuigender 
geworden als men er de ruimtevaart aan toevoegt. 
Overdrijving en misbruik van de autoriteit, die in de commu
nistische beweging zijn voorgekomen en nog voorkomen, doen 
daar niets aan af. 
Overdrijvingen en misbruiken moeten vcrmeden en bestreden 
worden en zullen dat ook, als de communisten vasthouden aan 
het noodzakelijke correctief: de zelfkritiek en de demoeratic 
van, voor en door het volk. Maar het middel zou erger zijn dan 
de kwaal wanneer men de marxistische theorie over de auto
riteit in de klassestrijd, in de communistische partij en, waar 
het voorkomt - in de socialistische staat - door "anti-auto
ritaire princi pcs", "v rijc structuren", "ze I fbchcer" en derge
lijke zou vervangen. 
Zeer actueel in het artikel van F. Engels is de opmerking over 
de afschaffing van de autoritaire politieke staat na de socia
listische revolutie, blijkbaar nog onder de verse indruk van de 
ondergang van de Parijse Commune in 1871. 
Al te licht wordt in onze tijd zijn weerlegging van de "anti
autoritaire" richting vergeten, die de afschaffing van het dwin
gende karakter van de politieke macht als de eerste daad van 
de sociale revolutie verlangt. Engels stelt daar tegenover dat 
dit niet "met één slag" gebeuren kan, "nog vóór de sociale 
vcrhoudingen vernietigd zijn die hem (de autoritaire politieke 
staat) hebben doen ontstaan". Zo lang die vcrhoudingen inder
daad niet op natiemaal en internationaal gebied grondig ge
noeg vernietigd zijn, zou de afschaffing van de revolutionaire 
staatsmacht onverantwoordelijk zijn. 
De slotzin van het artikel van F. Engels tegen de "anti-auto
ritaire" richting is een drin~;ende waarschuwing: of zulke 
ideeën uit onwetendheid of met opzet worden uitgc7.aaid, in 
beide gevallen dienen zij de reactie. 

P. DE GROOT 

Over de autoriteit 

Enige socialisten hebben de laatste tijd een regelrechte kruis
tocht ondernomen tegen wat zij het autoritcitsprincipc tlOC

mcn. Het is voor hen voldoende te vcrklaren dat deze of gene 
daad autoritair is, om haar te veroordelen. Er wordt van deze 
vcrsimpelde methode een zodanig misbruik gemaakt, dat het 
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ln de betekenis van het woord, waar het hier om gaat, wil 
autoriteit zoveel /.eggen als: het stellen van een vreemde wil 
boven de onze; autoriteit heeft ondergeschiktheid van de an
dere 1.ijde tot voorwaarde. 
Daar nu deze twee woorden een slechte klank hebben en de 
vcrhouding die 1.ij uitdrukken voor de ondergeschikte zijde ot~
,1ant~cnaam is, rijst de vraag of er geen middel j, om het anders 
te doen; of wij niet - onder de tegen woord i ge maatschappij
vcrhoudingen - een andere sociale toestand in het leven kun
nen roepen, waarin dc1.c autoriteit geen zin meer heeft en dus 
v crd w ijncn moet. 
Als wc de economische - industriële en agrarische - verhou
dingen ondcn.ockcn, die de grondslag van de tegenwoordige 
burgerlijke maatschappij vormen, dan vinden wij dat zij de 
tendens vcrtonen de geïsoleerde activiteit meer en meer door 
de gecombineerde activiteit van de individuen te vervangen. 
In plaats van de kleine werkplaatsen van geïsoleerde produ
centen is de moderne industrie gekomen, met grote fabrieken 
en werkplaatsen, waarin honderden arbeiders ingewikkelde, 
door stoom aangedreven machines bedienen; de voertuigen en 
karren op de grote land wegen zijn afgelost door de treinen 
van de spoorwegen, zoals de met de hand geroeide schepen en 
zeilschepen door de stoomboten. Machine en stoom brengen 
zelfs de landbouw lang1.amcrhand onder hun heerschappij, 
doordat 1.ij lang1.aam maar /.ekcr de kleine eigenaars door 
grote kapitalisten vervangen, die grote oppervlakten met de 
hulp van loonarbeiders bebouwen. 
Overal komt de gecombineerde activiteit, de ingewikkeldheid 
van van elkaar afhankelijke processen in de plaats V<1n de on
afhankelijke activiteit van de individuen. 
Wie echter gecombineerde activiteit /.egt, 1egt organisatie; is 
nu organisatie mogelijk zonder autoriteit? 
Laat ons eens aannemen, dat een sociale revolutie de kapita-
1 i sten heeft onttroond, wier autoriteit tegenwoordig de pro
duktie en de circulatie van de rijkdommen bestuurt. Laat ons 
vcrder aannemen, om ons geheel op het standpunt van de anti
autoritairen te stellen, dat de grond en de werktuigen tot col
lectieve eigendom van de arbeiders zijn geworden, die er zich 
van Gedienen. Zal de autoriteit dan verdwenen zijn of zal zij 
alleen maar van gedaante zijn veranderd? Laat ons eens zien. 
Nemen wij als voorbeeld een katoenspinnerij. Katoen moet 
tenminste zes op elkaar volgende bewerkingen ondergaan voor 
het de vorm van een dr~ud krijgt, bewerkingen die - groten
deels - in vcrschillende zalen worden uitgevoerd. Bovendien 
heeft men, om de machines op gang te houden, ingenieurs no
dig die op de stoommachine letten, mecaniciens voor de lopen
de reparatics en vele ongeschoolde arbeiders die de produkten 
van de ene zaal naar de andere sjouwen enz. 1

) Al deze arbei
ders, mannen, vrouwen, kinderen, zijn gedwongen hun werk 
op een bepaald uur te beginnen en te beëindigen, dat vastge-

1 ) Fn,;els werkte zelf enige tijd in een te,ticlbbriek. Het voorbeeld zocht 
hij blijkb,ur dicht bij huis. Uiteraard was de fabricage negentiende eeuws. 373 
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steld wordt door de autonteit van de stoom, die zich geen 
bliksem om de individuele autonomie bekommert. Het is dus 
eerst en vooral nodig dat de arbeiders het over de werktijd 
eens worden; staat deze eenmaal vast, dan is iedereen zonder 
een enkele uitzondering hieraan onderworpen. 
Verder komen in elke zaal en op elk ogenblik afzonderlijke 
vra;:tgstukkcn over de produkticwijze, de verdeling van het 
materiaal enz. aan de orde, kwesties die een onmiddellijke be
slissing vereisen, wil men niet dat de gehele produktie op het
zelfde ogenblik tot stilstand komt; of deze kwesties nu door 
een aan het hoofd van elke produktietak gcstelde gedelegeerde 
beslist worden of, waar dit mogelijk is, door een meerderheids
besluit, altijd zal toch de wil van iedereen daaraan onderge
schikt moeten worden gemaakt. Dat betekent dat over de 
kwesties autoritair beslist wordt. 
Het automatische mechanisme van een grote fabriek is vele 
malen tirannieker dan ooit kleine kapitalisten, die arbeiders 
tcwcrk stellen, geweest zijn. Alleen al wat de arbeidsuren be
treft, kan men boven de poorten van deze fabrieken schrijven: 
Lascia ogni autonomia, voi che entratel 2 ) 

Als de mens met de hulp van de wetenschap en het genie van 
de uitvinder de natuurkrachten onderworpen heeft, wreken 
deze z~ich op hem door hem, in de mate dat hij hen in zijn 
dienst stelt, een waar despotisme op te leggen dat onafhanke
lijk is van elke sociale organisatie. De autoriteit in de groot
industrie willen afschaffen, betekent de industrie zelf te willen 
afschaffen; de stoomspinnerij vernietigen om tot het spinnc
wiel terug te keren. 
Nemen wij als ander voorbeeld de spoorweg. Ook hier is even
eens de samenwerking van een menigte van individuen, abso
luut noodzakelijk: een samenwerking die op stipt bepaalde 
uren plaats moet vinden, of er zouden ongelukken gebeuren. 
Ook hier is de eerste voorwaarde voor het bedrijf een over
heersende wil die elke ondergeschikte k wcstic op zij schuift, 
om het even of deze wil door een enkele gedelegeerde verte
genwoordigd wordt of door een comité, waaraan de uitvoering 
van de besluiten van de meerderheid van de belanghebbenden 
is opgedragen. Zowel in het ene als in het andere g~val hebben 
wij met een geheel duidelijke autoriteit te maken. Meer nog: 
wat zou er met de eerste de beste vertrekkende trein gebeuren 
als de autoriteit van de spoorwegbeambten over de reizigers 
zou worden afgeschaft? 
Doch de noodzakelijkheid van een autoriteit, en wel een ge
biedende autoriteit, treedt het duidelijkst naar voren bij een 
schip in open zee. Hier hangt in het ogenblik van gevaar het 
leven van allen er van af, dat allen direct en absoluut aan de 
wil van één persoon gehoorzamen. 
Telkenmale, als ik dergelijke argumenten aan de meest losgc-

2
) Gij die hier binnentreedt, la.H elke autonomie varen! Het woord auto

nomie wordt hier gebruikt in de z.in \'an persoonlijke onafhankelijkheid. 
De I taliaansc woorden vormen een variatie op een bekende zin uit het 
werk van Ihntc. 



slagen anti-autoritairen voorlegde, wisten zij mij niets anders 
te antwoorden als: "Dat is wel waar, maar wij bedoelen niet 
een autoriteit die wij aan de gedelegeerden verlenen, doch een 
opdracht!" Deze heren menen de zaak anders gemaakt te heb
ben als zij er de naam van veranderen. Zo spotten deze diep
t,innigc denkers met de wereld. 
Wij hebben dus get,ien dat, enert,ijds een zekere, onverschillig 
op welke wijt,e vcrleende autoriteit en anderzijds een zekere 
ondergeschiktheid dingen t,ijn, die ons opgedrongen worden, 
onafhankelijk van elke sociale organisatie, in samenhang met 
de matcride \'Oorwaardcn, waaronder wij produceren en de 
produinen in omloop brengen. 
/\~1n de :1ndere ),ant hebben wij gCtien, dat de materiële voor
waarden voor de produktie en de goederenomloop onweer
staanbaar door de ~\rotc industrie en de grote landbouw uit
gebreid worden en de tendens vcrtonen de werkingssfeer van 
det.e autoriteit meer en men uit te breiden. Het is daarom on
t,itmig om over het principe van de autoriteit als over een ab
soluut slecht, en over het principe van de autonomie als over 
een absoluut goed pri nci pc te spreken. A u tori te i t en autono
mie t,ijn relatieve :t,akcn, waarvan de toepassing in de vcrschei
dene sociale ontwikkelingsfasen vcrschillend is. 
/\Is de autonomisten er genoegen mee :t,ouden nemen om te 
zeggen, dat de maatschappelijLe organisatie van de toekomst 
de autoriteit alleen /,~11 beperken tot die grcnt.cn, waarin zij 
door de produktievoorwaarden onvermijdelijk wordt gemaakt, 
:t,ou men het eens kunnen worden; :t,ij echter :;,ijn blind voor 
alle feiten, die de :t,aak (de autoriteit) noodzakelijk maken en 
klampen zich aan het woord vast. 
Waarom hebben de anti-autoritaircn er niet genoeg aan om 
tegen de politieke autoriteit, tegen de staat, tekeer te gaan? 
Alle socialisten 1.ijn het erover eens, dat de politieke staat, en 
met hem de politieke autoriteit als gevolg van de komende 
sociale revolutie verdwijnen zullen, en dat betekent dat de 
openbare functies hun politieke kac1ktcr vcrliezen zullen en 
veranderd /.uilen worden in administratieve functies, die de 
ware sociale belangen behartigen. 
Maar de anti-autoritairen eisen, dat de autoritaire politieke 
staat met één :;lag afgeschaft wordt, nog vóór de sociale vcr
houdingen vernietigd t.ijn waardoor hij is ontstaan. Zij eisen, 
dat de eerste daad van de ~:ocialc revolutie de afschaffing van 
de autoriteit moet zijn. 
Hebben dc:t.c heren ooit een revolutie meegemaakt? Een revo
lutie is ongetwijfeld het meest autoritaire ding dat er is; zij is 
de daad waardoor één deel van de bevolking het andere deel 
haar wil oplegt met de hulp van geweren, bajonetten en ka
nonnen, met de au tori tai rstc middelen die maar denkbaar zijn; 
en de overwinnende partij moet haar heerschappij in stand 
houden door de schrik die haar wapens de reactionairen in
boc:tcmcn, indien zij niet wenst om niemandal gevochten te 
hebben. 
Zou de Commune van Parijs :t,ich ook maar één dag staande 
hebben kun ncn houden als zij :t.ich tegenover de bourgeois niet 375 
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van de autoriteit van het bewapende volk bediend had? Moet 
men haar niet, integendeel, kritiseren omdat zij zich daarvan 
niet in voldoende omvang heeft bediend? 
Dus het een of het ander: ofwel de anti-autoritairen weten 
niet waarover zij spreken, en in dit geval stichten zij verwar
ring; of zij weten het wel, en in dat geval plegen zij verraad 
aan de beweging van het proletariaat. 
In het ene zowel als in het andere geval dienen 1.ij de reactie. 

PRIEDRJCH ENCELS 

Gepubliceerd in Almanacco Rcpubblicano per !'anno 1874. 
Opgenomen in deel 18 van de Verzamelde Werken van Mar x 
en Engels (Berlijn 1962) en ook in het eerste deel van de uit
gekozen geschriften van Kar] Marx en Pricdrich Engels, die 
in het Duits gepubliceerd zijn door de Uitgeverij voor buiten
landse literatuur (Moskou 1950). 



In de voetsporen van 
Rembrandt (1669-1969) 

I-Iet sterven van Rembrandt op 4 oktober 1669 heeft een sym
bolische betekenis: het ,herfsttij' van de Hollandse school in de 
17dc eeuw is dan aan~ebroken. De man die lente en zomer van 
de nationale bevrijding, ook in de kunst, heeft meebeleefd en 
mccgcm~U.kt, een van de scheppende bewegers van onze wer
kelijke beschaving, sluit de ogen en ruimt daarmee voorgoed 
het veld aan de koele, verfijnde, decadente school der luxe
schilders, de meesters van het kabinetstuk en de psychische 
vcrstilling die in het stilleven /.elf haar hoogtepunt schijnt te 
vinden. Het ruige, gewaagde, monumentale en gepassioneerde, 
d~1t bij I-bis en Rembrandt meesleept, wordt smakeloos en 
ouderwets gevonden. Hun techniek, het machtige opleggen van 
de verf, het dóórdringcn in de mogelijkheden van de kleur, 
wordt nog wel gewaardeerd, maar in verbintenis met andere 
eigenschappen - die men kan samenvatten als ,neiging tot het 
plebejische', d.wJ. verregaand realisme - al lager getaxeerd. 
Bij Rembrandt komen daaï nog meer ,slechte' eigenschappen 
bij: het eigenmachtige in opbouw en aankleding v::m zijn stuk
ken, de barokke fantasie die zich met ,brute' nabootsing van 
de natuur - in 1.ijn naakten bijvoorbeeld - verbindt. Kort
om, de papieren van Rembrandt, die in de eerste helft van de 
17de eeuw /o hoog stonden, vcrliezen al na 1650 aan waarde, 
en die devaluatie gaat tot ver in de 18dc eeuw door. 
Aan het vastleggen van deze devaluatie in de kunstbeschou
wing hebben de jongere tijdgenoten al meteen schuld. Joachim 
Sandrart, een h·ankforter die lange jaren in het milieu van 
de Nederlandse modeschilders uit de tweede helft der 17de 
eeuw doorbracht, heeft het eerst over Rembr:tndt geschreven: 
een man van noeste vlijt en begaafdheid, maar hopeloos ruw 
en - omdat hij nooit in Italië was geweest en nooit naar ho
gere academische regels had leren schilderen - ook een man 
die het lage, boerse en volkse liefhad. Bij Sandrart, die niet 
rustte voor hij zelf in de adelstand verheven was, is de cava
lier in de schilder het kenmerk van het ware genie, en bij Rem
brandt mist hij die pijnlijk. En als hij Rembrandts macht over 
de kleur prijst, schrijft hij daarnaast toch de opmerking dat 
Rembrandts kunst van het clair-obscur - de hevige contrast
werking van licht en nacht- een middel was voor Je schilder 
om zijn onmacht als tekenaar te bemantelen ... 
Men mag wel /.eggen dat de vereenzaming, die Rembrandt al 
in zijn laatste levensjaren omgeeft, ook na zijn dood wordt 
voortgezet. De rcgcntenmaatschappij, die al meer tot een oli
garchie wordt waarin een aantal stedelijke patriciërs ambten 
en rcvcnuën verdelen, heeft geen plaats voor zijn werk en na
gedachtenis. Sandrarts oordcel heeft dan ook de meeste auteurs 
over kunst, /.oals /.e in de 17dc eeuw meer en meer opkwamen, 
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beïnvloed. Rembrandts leerling, Samuel van Hoogstraten, die 
zich eveneens geroepen voelde om als kunstkritikus op te tre
den, heeft in zijn Inleiding tot c!c Hogeschool der Schilder
kunst van 1678 Rembrandt zeer zeker als meester van de kleur 
verheerlijkt, maar niet vergeten er op te wijzen dat er vele 
,grove' elementen in :r.ijn cxprcssiewij:r.c voorkomen, zelfs bij 
heilige onderwerpen. Zo ziet men ook in Rembrandts eigen 
school hoc de leerlingen afstand nemen van de meester. We 
zijn hier wel een heel eind verwijderd van het oordcel van een 
cultureel alzijdig man, dichter en diplomaat als Constantijn 
Huygcns, die in zijn autobiografie van veertig jaar voordien 
over de jonge Rembrandt geschreven had, dat een baardclo:rc 
jonkman de kunstroem van Criekenland en Italië naar Holhnd 
had verplaatst, en dat nog wel terwijl hij nauwelijks buiten de 
muren van zijn geboortestad geweest was! 

Wij spreken over het jaar 1700 en de daaraan volgende ticn
tallen jaren graag als de pruikentijd met haar verfransing van 
mode, levensstijl en woordgebruik bij regenten en gezeten bur
gers, en denken dan terecht aan de onnatuur die met dit alles 
gepaard ging. Zullen :r.ij, die :r.ich in naam republikeinen en 
voorstanders van de vrijheid noemden, beseft hebben hocveel 
valse en opgeschroefd.: feodale hofcultuur :r.ij hier na-aapten? 
Beseft of niet beseft - de bewondering voor het hoofse, het 
decorum en het decor, de etiquette, die in wezen de klasse
vijandschap van het Nederlands patriciaat jegens ieder demo
cratisme verraadt, mismaakte uiteraard de kunsttheorie van 
de 18dc eeuw. Zelfs de uitbeelding van de natuur werd een 
smakeloze bezigheid voor schilders gc~1cht; op het figuratieve 
schilderij moet elk naar zijn sociale rang, de hooggeplaatsten 
vooraan, worden voorgesteld. Het is duidelijk dat men voor 
Rembrandt niets meer voelen kon: bij hem dienden kleur, scha
duw en licht zijn hoogst persoonlijke voorstelling van het men
selijke in elk mens, die eenvoudig - mèt :r.ijn tekeningen van 
mensen en landschappen - als een inbreuk op elke schoon
heidswet werd beschouwd, zoals de kunstacademies, de Franse 
vooraan, die hadden uitgedoktct•d. 
Het moet dan ook als eervolle uitzondering worden beschouwd 
als rond 1700 de Franse schilder-etser Roger de Pilcs in een 
werk over het Leven der Schilders of in zijn \Yleegschaa! der 
Schilders de academische opvatting met haar voorkeur voor 
de koele, precieze tekening bestrijdt, en een pleidooi houdt voor 
de meesters van de kleur, de Italianen, de Nederlanders, onder 
welke laatste hij vooral H.ubcns prijst, en Rembrandt zo onge
veer op de tiende plaats als voorbeeld noemt. In De Pilcs 
spreekt het opkomende burgerdom zijn kunstgevoel uit, en dat 
moest van nature tegen de hoofse en academische stelregels in
druisen. Maar deze burgerij had, wc weten het uit de Franse 
Revolutie, een geweldige bewondering voor de Romeinse repu
bliek, een historieperiode die ze met alle deugden van de mens 
en burger versierde, en zo :r.ien wc dan tegelijk dat de hulde 
aan de strenge, antieke lijn (kenmerk van de kunst na 1789) 
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aanzienlijke parten speelde: als iets tegen Rembrandt pleit, dan 
is het wel dat bij hem de kennis van het klassicke voorbeeld 
ontbreekt ... En een grote geest als Denis Diderot, materialis
tisch denker, baanbreker van de verlichting, maker van de 
Encyclopédie, heeft in zijn veelvuldige beschouwingen over 
kunst vastgehouden aan de voorrang van de klassiek geschool
de kunst, historieschildering en uitbeelding van het verhevene 
en dichterlijke - terwijl Rembrandt voor hem en anderen de 
zonderling, al te dikwijls platte naturalist bleef. Dat was hij 
trouwens voor de meeste Vcrlichtingsnnnncn: hun liefde voor 
de veronderstelde deugdzame en stoïcijnse Romeinen dreef hen 
vrijwel allen op de hoop van propagandisten voor de vorm
taal van het 18dc-ccuwsc klassicisme. Het zintuig voor het de
mocratisch realisme (en rcpublikanismc!) der oude Hollandse 
school ontbrak hun ten cncmalc. 

II 

Wat wij thans als democratische en realistische elementen van 
de Hollandse school liefhebben, vond in de 18dc eeuw toch 
een vorm van waardering, zij het ook, dat die iets dubbelzin
nigs heeft: de belangstelling n.l. van de vcrzamelaars en kunst
kopers. Al in de 17dc eeuw zelf begon het collectioneren van 
tekeningen van Rembrandt (o.a. door zijn leerling Govcrt 
Flinck), en die voorliefde voor het bijeenbrengen van wat als 
het komische, zonderlinge en pittoreske 66k in de tekeningen 
van Rembrandt werd aangemerkt, leidde tot een tamelijk le
vendige handel in zijn teken- en etswerk. De kopers waren 
weer welgcstelde burgers. In Parijs was in dezelfde kringen, 
die door de koele harmonie van de academische kunst niet be
vredigd werden, een van de eerste markten; de befaamde kunst
handelaar Gcrsaint, die aan Rembrandts ,koddigheden' goed 
geld verdiende, stelde ook als eerste een catalogus van zijn ct
sen samen! Het is nog maar kort nadat in Nederland Arnold 
Houbraken in zijn Grote Schouwburg der Nederlandse Kunst
schilders en Schilderessen Rembrandts leven in een biografie, 
die de bron geworden is van vele legenden en misvattingen om
trent de meester, heeft saamgcvat. Die biografie, ruim vijftig 
jaar na Rembrandts dood verschenen, is typisch voor de ont
waarding van het Rembrandtbeeld in onze 18dc eeuw: niet 
alleen wemelend van feitelijke onjuistheden, maar tegelijk vol 
van het nieuwe, Frans-georiënteerde academisme, dat het in 
een zo begaafd man als Rembrandt betreurt, dat hij geen 
smaak, geen tact, geen fijne techniek en geen gevoel voor ho
gere stelregels gekend had ... 
Intussen kon ook Houbrakcns tweeslachtige en vrij neerbui
gende waardering van het Hollands genie geen afbreuk doen 
aan de waarde, die Rembrandt ondanks alles in het milieu van 
vcrzamelaars-kunstkopers hield. Collecties van zijn werk ble
ven ook in regentenfamilies, als die van de Sixcn, behouden; 
in Duitsland werd Rembrandts tekenwerk verzameld door rij-
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1L1tei1 ~1h de Env,else graven van Devonshire en de Hongaarse 
Ester!nzy's legden \~eïï.amelingen aan, die tot op vandaag be
w,urd z;jn. :J:dfs ~v:1 kleine Duitse vorstenhoven als die van 
Hc3scn-Kassel en Saksen waren de oude Hollanders grote 

:~cwordcn: zodoende heeft Kassei een aanmerkelijk getal 
~cmbt.1ïHh:; ::;ekrcu:n en vi~1dt men vandaag nog te Dresden 

een paar fraa'ic Rc~;,[wandts. Het bi1.arre aan' dez~ kunstverza
;nclingcn is dat een groot deel van de tekeningen en etsen er 
:;!echts ;,, de vorm \ an kopieën door Duitse ctsers als Mcrian, 
Lit:s e.d. ~unwe1i'~ was, en bijvoorbeeld in die vorm ook door 
cL~ jo:l,~e Cocthc is bestudeerd. Het ,1\.embrandtisieren', dus het 
sch:ldcre:1 en tekenen in c1e (veronderstelde) tL1nt van de 17-
dc-ecu \'/SC Hollandse mce:;teï, was <1lgcmecn schcri ng en m

slag. 
1\,1,1 c1c ,wderc k -.nt W<1n'n er in het midden \·an de 18de eeuw, 
wen dc;.c vorm van voorliefde voor de ,barokke' en ,pitto
re:;ke' Rcmbr.1ndt 1.ich in bepaalde centra ontwikkelde, groot
meesters in de kunstkritiek als een Lessing en c;~n Wînckclmann, 
die zich zeer bewust van Rembrandt distantiëcrden. De anders 
zo progressieve l.e:;sing, die een tijdlam~ als bibliothecaris van 
de hertog van Brunswijk ook de ;org had voor de ,Kunstkam
mcr', vond Rcmbnndt ,plat, pot:;ierlijk en weerzinwekkend'; 
ook hij \'oelde voor het hoge en nobele in de kunst; de schil
derkunst lud tot doel .de lichamelijke schoonheid' uit te druk
ken, terwijl RcmbL'.ndt eerder ,beledigt dan behaagt'. 
Blijft men i11 c1c s!'r:er van de Duitse ,klassieken' (bcdocid zijn 
de grote Duit'>e sckijn'rs 0~1 het einde van de lilde eeuw), dan 
ziet men bij Cocthe in 1.ij<1 jonge, 1.ecr dynamische, tot aan het 
opstandi,~e grcn1.c:de jaren door het 1.icn van de Rembrandts 
i 11 de Fnnk fortcr collectie:; een algemene bewondering voor 
het volksaa,·dige, hum~mc clement bij Rembrandt, dat helemaal 
in ovcrcenstcmmi:>g is '11Ct Coethe's eigen antifeodale stem
mingen. Die sten' mingen verdwijnen na de ,Sturm und Drang' 
i.1 Coethc's lcvc:1, bij /.:jn overgang n~~ar het ministerschap van 
een kleine Duitse vorst en vooral na zijn kennismaking met de 
beeldende kunst van de oudheid in ltalië en op Sicilië. De be
wondering voc1r Rembrandt ~;aat niet verlor~n, nuar wordt 
relkenmale doorkruist door Coethc's groeiende voorliefde voor 
de vcrhcvc'1 ,eenheid en kbarheid' van de kunstvormen. En 
als hij i'1 1790 de etser Lip~ een titelblad b~t maken voor 1.ijn 
F1us!, lhn vindt hij het heel nonmal (c1 misschien gaf hij ;elf 
de aanwijzing) dat door deze de bekende RemGrandt-ets wordt 
vereenvoudigd en ,gecorrigeerd'! Summa summ~uum kan men, 
o11danks Coethc's onmiskenbare waardering van Rembrandt, 
niet /.eggen dat hij de Nec1erlandse meester bevat heeft; bij 
vond hem een ,vct·bcterdc, grotere Ostade'. 

Ie: cL· 1 in elk ~\C\~:1! voor meer bc;.\rip van Rembrandts 
·calic·l'll' het ::'.:1/.\v;j,;e•1, waarmee Schiller de Rembrandts 

1•1 de Dresdcncr coilcct;~' 1:ceft bel1.cken ~-~- of voorbijgelopen 
is. Terwijl CcJcthe's vorstelijke broodheer, hertog Karl August 
v:1!1 \:;/eim,1r, on!:etwi:feld cnder Cocthc's invloed, een kunst
cJllcnir: had ;1<i·;t;c+::~d w:1.arin ;ich een aantal werken van 
Rembrandt bevonden, bc~;tond c~ezc landsvader het toch een 381 



cts van een Kruisiging te omschrijven als een ,Bestialit:-it'. Trou
wens, de zo vaak als vcrlichte despoot geprcï.cn Kar! August 
had in 1787 braaf meegedaan met het neerslaan van de Patriot
tenbcweging in de Nederlanden, bij welke gelegenheid hij ook 
Amsterdam bezocht; hij schreef aan zijn vrouw: ,Hier in Am
sterdam ben ik totaal genezen va11 de lust om mijn Rembrandt
collectie te completeren. Ik had 66 prenten uiq.;e;.ocht die mij 
nog ontbraken, en men vroeg er 1100 i~ulden voor. Zoveel geld 
besteed ik aan ctswerk niet'. 

TIJ 

Een heel ander geluid kwam v;111 de kant van l'en kunstenaar, 
die Goethc in Italië met raad, daad en vriemhclnp lL1d vcr
ge;.eld, maar daarvóór ook ;n NederL11HJ geweest was, Wil
helm Tischbein. Hij had te Amster(hm Rembramlts geï.ien, hij 
had de Jodenbuurt doorkruist, in de havenkroegen ge1eten, 
kaartspelers, bierdrinkers en rokers ge1.ien die het hele inte
rieur in ee11 clair-obscur veranderden . . . ,Magisch' noemt 
Tischbein als eerste de hele atmosfeer rondom Rembrandts 
werk, en daarmee zijn we al uit het pittoreske en koddige, maar 
ook uit het ongckunstcld-n;:tuurlijke dat vóór hem in Rem
brandt bewonderd w;1s. En vlak daarop vcrkh;ut dc Zwitserse 
schilder-tckenaar .Johann Hcinrich hisli, die 1.owel in Enge
land als in Italië verbleef, waarna hij 1.ich h1seli noemt, dat er 
een overeenkomst is tussen Rembrandt en Shakespeare, en wel 
op grond v~111 het dramatische cn indrukwekkendc in beider 
karakter. h1scli's uitspraak brengt ons op het gebied van de 
Romantiek, want met de visionaire dichter-tckenaar William 
Blake is Fuscli een van Engelands kenmerkendste romantische 
kunstenaars geworden. 
De Romantiek, op het einde van de I 8dc eeuw geboren en 
hoog opgebloeid in de cen;te tientallen jaren v~1n de 19dc eeuw, 
is in Engeland in de eerste plaats een kiembed geweest van 
maatschappelijke, democratische, ja, revolutionaire elementen 
in kunst en literatuur. Van de t;cnoemde \Villiam Dlakc lopen 
er over Byron en vooral Shcl!cy krachtige verbindingslijnen 
naar het utopische socialisme. Va,1uit die ontwikkeling - re
actie op adclsvoorrcchtcn en l.;~pitalistische heerschappij in het 
Engeland van die tijd - herke;lt men nu in Rembrandt het 
republikeinse, volksgc;inde, re,1listi:;che genie, die :;.ijn grote 
gedachten i~1 beelden <Uil ons heeft n:1:~clatcn. De schrijver \Vil
liam Hazlitt, die in 1802 bij het ï.ien van Rembrandts wcrk 
zelfs schilder had willen worden, schrijft in 1817 een Rem
brandt-artikel voor de /:.ncyclopacdia Brittarmica, waarin hij 
hem viert als de man, die door zijn kunstenaarsgaven alles wat 
onder zijn handen kwam tot het sublieme herschiep - ,de meest 
romantische van alle schilders'. Dat laatste klonk als ecn 
wachtwoord, en de volgende generatic van Engclse schilders, 
waarvan John Constabic een der uitblinkers is, zal dan ook 
niet nalaten om zich te oriënteren op de Hollandse school en 
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dering; Constabie verkhan in 1836 dat hij zich bij al wat hij 
maakt afvraagt, wat iemand als Rembrandt ervan gezegd zou 
hebben ... 
Zoveel vruchtbare bezinning als de Engelse romantiek ten aan
zien van Rembrandt aan de dag legt, was in Nederland op het 
einde van de 18de eeuw onmogelijk. Bevangen in de nawerking 
van het klassicisme, dat 0\'erwcgend Frans van origine bleef, 
maar de mannen van de Verlichtin~~ \'Oorkwam als de enig 
mogelijke stijl, waarin zich harmonie en rede als reddende 
drijfveren openbaarden, distantiëerden zich on;e kunsttheore
tici al vcrder van het Hollandse realisme. In de prahijk bete
kende dit dat Rembrandts etsen voor weinig guldens in de bui
tenlandse kunsthandel vcrd wenen, en hele reeksen Rembrandt
werken door buitenlandse verzamebars werden genaast, waar
bij wij nu ook de Russische ts~uen Ploeten noemen: in de Le
ningrader Hermitage vinden wij vandaag meer Rembrandts 
dan in ons eigen land ... Er is bij deze neergang en discredite
ring van het Rembrandtbeeld te onzent maar één loFfelijke uit
zondering, of eigenlijk twee, en dat zijn de befaamde Betje 
Wolff en Agatha Deken, de scheppers van Saartje Burgerhart 
en Wil/cm Lccvcnd - twee Patriotsc, oorspronkelijke schrijf
sters met eigen oordeel. In hun Mcnge!poezy van 1785 (want 
zij schreven ook verzen) vindt men een pleidooi voor Rem
brandt dat niet mis is: 

, ... Men kan in Rcmbrands beste 'Werherz 
H ct krachtige penscel dier stoute hand bel!lerken 
En, zoals ieder weet, 7ijn werk is niet gc/il,;t, 
Zzjn beelden leven, elke groep is juist geschikt, 
Hij weet de driften op 't volkomenst uit te drukken, 
\1 oor mij, van Breugel kan me als Rembrand nooit 

(vcrrukkcrz, 
Schoon hij de bijnaam van Fluwclen Breugel draag'. 

In Rembrandts ,ongelikte' en ,levende' beelden vonden de twee 
realistische schrijfsters een verwante O';eest teru~, en ~:ij verde
digden dan ook volmondig ~::j:1 kunst- en bestaansrecht. Het 
was CC 1l eenzaam gctuigcnic; in ee:1 overigens revolutionaire 
tijd, m:1ar ook als die revolutie al weer is uitgewoed en Neder
land een Franse provinc:e gewon1en, wekt Rembrandt alleen 
bij de pathetische J F. Helmers ( JJc Hollandse Natie) een tril
ling van vaderlands ;'evDel, e11 daarmee een Yiertal lovende 
versregels. 
Onzeker, crn niet te 1eg~;cn twijfelachtig is de houding van de 
Duitse romantiek jcgem !Zembra11c1t. Dat is niet 10 \'l'f\\'ondcr
lijk als men bedenkt dat dei'.e rc::untiek de sterke neiging had 
tot een vlucht achterwa~uts, naar de k~1tholieke middeleeuwen, 
waarmee Gotiek en ,primitieve' rcb,ieschilders de ~~rote favo
riete;J V>erdcn, voor ?.over cle schil·-~c,·s niet ~,.Js ,N:1zareners' 
naar Italië trokken om er t:en cultus van de lVioedcrn:aagd en 
de heiligen in de becldc;Jde kunst te bedrijven. Zelfs als men 
kan zeggen dat in de Duitse romantiek het begrip voor het na-
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niet ontbrak, blijkt nergens eni'~ besef van de elementaire diep
l.innigheid die Rembrandts realisme eigen is. Hier werkt dat 
element in de ro;11antische beweging, dat Coethe ,decadent' en 
,onge/.ond' genoemd heeft, en dat in de trek naar mystiek en 
de nachtzijde v:1n het leven een goddelijke openbaring meende 
te vinden. Er is feitelijk maar één man in de Duitse romantiek, 
vertegenwoordigd door de Noordduitse patriot Philipp Otto 
Runge, die niet naar de Roomse middeleeuwen. nuar naar de 
burgerlijke en democratische kunst van de hem verwante Ne
dcrlandc.:n kc.:c.:k. Van !Zungc.: is een droom bekend door hem 
in 1799 per brief aan een vriend beschreven, en meer dan een 
eeuw later door r:reud geanalyseerd als de wensdroom van een 
scheppend kunstenaar om los te komen van een verkillend aca
demisme: - in die droom vcrschijnt Rembrandt aan Runge als 
toornend kritikus, die na:u de kille kalkende oppcn·bkkigheid 
van de kunst der jongste generatic zijn banbliksem slingert. Het 
was Rembrandts warme lichtwerking, w;ur Rungc naar hun
kerde, en die hem o.a. later insp)rccrde tot /.ijn natuurvcrheer
lijkende schildcrijen van planten en gewassen. 

IV 

Terwijl men niet kan /eggen dat Rembrandt vergeten geweest 
is, alleen maar op allerlei wij/.en in de vcrdrukking geraakt, 
spreekt men van een echte ,wedergeboorte' van Rembrandt pa<> 
in de eerste helft van de J9de eeuw, en dan wel in sterke mate 
via de Franse romantiek. Heel anders Jan de Duitse, van wie 
ze wel wat motieven en ook uiterlijke aankleding overnam, is 
de Franse romantiek verstrengeld met de sociale schokken en 
omwentelingen, die 11:1 de napoleontische tijd en de terugkeer 
van de politieke reactie optreden en in Parijs twee hoogtepun
ten vinden: in 1830 en 18L18. Parijs is de wiq~ geworden van 
Rembrandts moderne erkenning, en de incubatietijd van die cr
kennin~~ vindt men al tijdens het bewind Yan Napoleon, de 
autocraat die van al /.ijn krijgstochten kunstwerken van ieder 
genre als trofeeën mee naar Parijs sleepte en in het Louvre 
opborg. Dit had ertoe t~eleid dat in 1807 een Rembrandt-ten
toonstelling kon worden gehouden v~1n 360 werken, waardoor 
de Jl!!crcurc de Francc kon schrijven dat de beroemde schilder 
feitelijk vóórdien in Prankrijk niet bekend w:1s. Met de ten
toonstelling Wc1S een reproduktiesysteem in werking getreden, 
dat ook de kennis \';111 Rembrandts werk in oplage na oplage 
verbreidde. De daarbij gevoegde teksten van de kritikus 
T. B. F. David, die i.Ïch tegen de idealiserende kunstrichting 
\'an zijn tijd keerde, waren voor het eerst gewijd aan de bijzon
dere schoonheid van Rembrandts clair-obsCLir en daarmee van 
baanbrekende aard. 
Het was het fantastisch-magische in Rembrandts kunst, dat in 
de latere revolutionaire bewegingen tot een soort ,leitmotiv' 
werd voor een man als Victor Hugo. Hugo vcrweefde Rcm
brandtiekc trekken in /.ijn roman Notrc Dame de flaris, met de 
verheerlijking van de gothischL" kathedraal en de demonische 385 



krachten die in de ongebroken voortzwoegende geschiedenis 
van het mensdom werken. En niet alleen in de geladen beeld
spraak van zijn werk bespeurt men de invloed van Rembrandt, 
ook in de tekeningen en aquarellen zelf van Hugo, die een 
prachtig begeleidingsverschijnsel van :.-,ijn literaire scheppings
kracht vormen, is de sombere, grootse trek aanwezig die de 
kennis van Rembrandt voor de romantici meebracht. Maar al 
voor Hugo was het toverachtige karakter van Rembrandts 
kunst, dat men nagenoeg als occulte en bezwerende macht on
derging, bekend geworden door Louis Bcrtrands Fantasieën in 
de stijl van Rembrandt en Callot, ook geheten Gaspard de lü 
Nuit, waarbij Rembrandt het geheimzinnig-vcrborgene in de 
kunst, Callot de schelmachtige satire voorstelt. De door de re
voluties van 1830 en 1848 opgestuwde voorliefde van de kun
stenaars om het leven als storm en strijdperk te ondergaan, liet 
hen Rembrandt als Shakcspeariaans realist beleven, en beïn
vloedde op die wijze een van de meest dvnamischc schilders 
van die tijd, Eugènc Delacroix. 
Dclacroix is de onbetwiste leider van de Franse romantische 
schilderkunst, maar hij heeft alle mysticisme, alle clericali\me 
ver achter zich gelaten: hij ziet de werkelijkheid als Hugo en 
de literaire school onder het hevig bewogen /,werk van de vrij
heidsstrijd, barok, verwoed, militant. Twee meesters waren hem 
daarbij sinds een reis naar de Nederlanden ( 1850) dierbaar: 
Rubcns, en nauwelijks minder Rembrandt. fn zijn dagbock v;1n 
het jaar 1851 heeft Delacroix, wals hij zelf zegt, een ,godslas
tering' genoteerd: ,Ik ben ervan overtuigd dat Rembrandt, als 
hij zich aan het ateliergebruik (van Raffacl n.l.) gebonden ge
voeld had, noch de macht van het gebaar noch de:.-,c geweldige 
effecten bereikt had, die zijn werken tot de waarachtige uit
drukking van de natuur maken. Misschien /,al men nog eens 
ontdekken, dat Rembrandt een veel groter schilder is dan Raf
hel'. 
Deze uitlating van Delacroix heeft een programmatische bete
kenis: zij richtte zich tegen de school van lngrcs, die bij al ha;u 
fcuie, afgeronde en afgewogen monumctnalitcit, met Raffacl 
als ideale voorganger, een laat klassicisme vertegenwoordigde, 
dat elk spoor v;<n het dynamische dcmocratismc ontbeerde 
waardoor de romantici zich met Rembrandt vcrbonden wisten. 
Dclacroix heeft die liefde theoretisch, maar ook praktisch be
leden, en wel in talrijke tekeningen en olieverfstudies naar mo
tieven van Rembrandt. 

V 

Met Delacroix' uitlatingen over Rembrandt zijn wij midden 
in de omwenteling van het oordcel over de Hollandse mees
ter. Gustave Pbnchc van de RcDuc des Dcux Momlcs, die al 
in 1831 Dclacroix' ,Vrijheid op de Barricaden' als toppresta
tic beschreven had, de te Parijs in het prentenkabinet werk
zame Duitser Eduard Koloff, de historici Edgar Quinct en 
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ware in het openlnar bcwusu,ijn de opvattinf?;, dat Rembrandt 
de grote meester hij uitstek van de Nederlandse Opstand tegen 
Spanje, de mystieke Protestant, de vriend van de eenvoudigen 
en vcrschopten was geweest. !\lle genoemden waren rcpubli
keinsgc;,i nd, democr:Hcn van di verse schakering; Qui net had 
/,elf in 1848 als kapitein van de nationale garde de zijde van 
de barric1denstrijders gekozen. Hun voorstelling van Rem-· 
brandt is daardoor niet abstract, maar diep en levensecht. 
]\evolutionair als zij was ook de jurist, later kunstkritikus 
Théophilc Thorl-, die '/owel voor Victor Hugo als Delacroix in 
het krijt trad. In 1848 vocht hij als Quinet tezamen met de 
opstandige arbeiders en werd hierna door de politic gc;.ocht, 
w~1t hem noopte naar het buitenland, o.a. België en Nederland 
uit te wijken. Hij w~1s een hartstochtelijk voorvechter van de 
opvattin;~, dat leven en kunst één onverbrekelijk, strijdbaar 
geheel dienden te vormen; in hart en nieren een ,citoycn' 
(staatsburger in dcmocr;HÏ<;che ;.in), weshalve hij in de emigra
tie de schrijversnaam W. Btirgcr aannam. Voor hem was Rem
brandt de man van de lcvenswaarheid, de diepl.innigheid en 
strijdbaarheid; hij wilde een omvangrijk werk schrijven over 
Rembrandts ;Htistiekc groei, aan de hand v~1n de ;1fzonder
lijkc werken. Dit ondco,oek is niet voltooid, maar Thoré
Bi,irger heeft daarbij een reeks indrukwekkende studies nage
bten over de schatten in de Nederlandse en buitenbndsc mu
sea (Amsterdam, Londen, Brunswijk). 
lhnk1.ij dergelijke 1:r.1nse kunstkenners en -ondco.oekcrs van 
een nieuw geh;11tc werd Rembrandt voor het bcwusuijn van de 
19dc-ecuwsc mensen \'an een schilderkunstig curiosum al meer 
tot universcel ~enic. Het is dit nieuwe Rcmbrandtbeeld, dat na 
Hugo en C;wticr ~rotc dichters als De Nerval en Daudclairc 
greep, dat doordrong in de kunstgeschiedenis bij Taine en Fro
mentin ( /)c oude rnccs/crs), dat /.elfs een anarchist als Proud
hon. een van Marx' '!warte schapen, bezighield toen hij filoso
feerde over de rol van de kunst in de komende s;1menlevin~. ln 
de bcwondcrin~ voor Rembrandt, in de vcrdiepte studie van 
;.ijn werk en we'!.en ;.iet men eens te meer hoc Frankrijk en ;.ijn 
hoofdstad Parijs, voor en na de beslissende dagen van de Com
mune ( 1871) artistiek en soci,ul aan de spits van de toenmalige 
beschaving staan. Het Rembrandtbeeld blijft dóórwcrken, en 
afge'l,ien van de Lwcldende kunst met haar vek scholen, waar
bij het impressionisme vooropstaat, ook de naturalistische en 
symbolistische richting in de letteren bc"t'nvloeden: de gebroe
ders De Concourt, de romanschrijver J. K. Huysnuns en de 
visionaire dichter-soci~1list Emile Verhaeren (Belg, maar Frans
tali:-ç) schrijven allen indringend over Rembrandt en helpen 
aldus bij het aanbreken van de 20stc eeuw de internationale 
roem van de Hollandse meester vestigen. 
Hier moet dan als ,correctie' aan worden toegevoegd, dat in het 
internationale koor ook andere stemmen opklonken. De grote 
man die het ce:ste, no~ steeds meeslepende beeld van de ltali
aansc renaissance opriep, de Zwitser Jacob Burckhardt, in wie 
oni'e 1--Iui;.inga 1.ijn leermeester ge1.ien heeft, heeft eerst (1847) 
zeer venijnig, later ietwat ~cmunccerder, Rembrandt vul~air, 387 



gemeen, een smeerkwast en een plebejer genoemd. Alle anti
democratische eigenschappen in l3urckhardt, waardoor hij zo 
meesterlijk kleine despoten als Ccsare Borgia beschrijven kon, 
richtten zich tcgen de Holbndsc mcestcr, zijn ,volksgcvocl', 
zijn realisme, zijn b:uokke fantasie. 
Uit eenzelfde pseudo-aristocratische, ,vcrfijndc' opvatting van 
kunst als de uitdrukking van al wat edel, verheven en Oll\ver
kelijk is, heeft de Engelsman .John Ruskin in zijn Modem 
Paintcrs (1843, 1860) de ruige, gepassioneerde, ook al weer 
plebejische ongeest van Rembrandts kunst verworpen, die het 
vuile en half-nachtelijke zocht en in de gemene natuur onder
dook, wars van het hemelse zonlicht ... 
Het zal in dit verband menigeen verb:ll-.cn, dat onze Neder
landse auteur Multatuli bij de verguizers van 1\embrandt be
hoort. Voor Multatuli was er maar één geestelijk en maatschap
pclijk getuigenis: het gcsproken t:n gesch:·evcn woord. De lxTI
dcndc kunst was voor hem nutteloos, geesteloos, overbodig, en 
daarmee ook alles wat een Rembrandt had gcmaal·i.t (!dccn, 
819 en 1197). Voor hem was Rembrandt nièt wedcrontdekt. 

VT 

Hiermee zijn wc terug in Nederland, waar wij Rembrandt zo 
omstreeks 1800 in de kou van vcrcen/.aming en wanbegrip 
hebben laten staan. Als er in de eerste tientallen jaren van de 
19de eeuw al eens over hem werd gesproken, dan door vierde
rangs lieden die nog altijd teerden op de anccdotcs van een Hou
braken en de grootmeester Yan de 17de eeuw met hun eigen be
nepen, kneuterige ondermaten maten. De eerste die een eigen 
oordeel over Rembrandt trachtte uit te spreken was E. J. Pot
gieter, vooral in zijn Rijksmuseum te Amstcrdm;J van I H44. 
Potgieter was op zijn manier een Nedcrbnd;;c ,citoyen'; hij 
haatte de rentetrekkende pandjeshuisgeest van de 19de eeuwse 
maatschappij te onzent, hij hunkerde terw; n:c:u de '.eronder
stelde robuste durf, kracht en oorspronkelijkheid \'an de Cou· 
den Eeuw. Al wat hij aanvatte, dacht en :.chreef werd gedom
peld in het heimweelicht van die historische vi~;ic ... ook de 
figuur van Rembrandt van Rijn. Maar voor het bijl',ondcre, 
,magische' in Rembrandt had ook Porgieter nog volstrekt geen 
oog. Hij mat de betekenis van Rembrandt af ~nn de door hem 
bewonderde Schuttersmaaltijd van Van der Helst, die in het 
oude rijksmuseum (het Trippenhuis) tegenover de 1'-Llchtwacht 
hing, en gaf aan het eerste de Yoorkcur! \V:urom de 17de eeuw 
Rembrandt had miskend, waarin de unieke kenmerken van de 
colorist en tekenaar Rembrandt bestonden, is Poq;ieter nooit 
duidelijk geworden, 1.0 min als het andere tijdgenoten duide·· 
lijk werd, die in 1849 na de dood van koning \Villcm [I onbe
wogen toestonden, dat de kunstcollectie van de kon;n:_!,, waarin 
een aantal Rembrandts, geveild werd en voor een groot deel 
naar het buitenland verdween. Potgieters pleidooi voor een 
nieuw Rijksmuseum was méér dan nodig. 

388 1n 1852 verrees op initiatief van de schilder Bosboom te Am-
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sterdam het nog bestaande Rcmbrandtstandbccld. Het leek 
wel, zegt Gerard Brom, dat het vaderland meende thans ge
noeg voor de roem van Rembrandt gedaan te hebben, ofschoon 
alles nog gebeuren moest. De fcc~;tcn van 1 85(, hadden één nut
tig effect: zij brachten de Amsterdamse archivaris P. Scheltema 
ertoe, documenten betreffende Rembrandt te gaan opsporen, 
die alle foutieve jaartallen en scheefgetrokken feiten rechtl.et
tcn, nadat al kleiner archiefwcrl; over Rembrandts ouders en 
geboorteplaats was verricht. Scheltema trachtte overigens aan 
te tonen, dat Rembrandts belangstelling voor geld een fabel 
was en ook dat hij nooit met het gcmene volk had omgegaan .. 
hetgeen een bijtend artikel van Cérard de Nerval in de Rcutte 
des Dcux lV!orzdes uitlokte. 
Dat een Fransman de spits moest afbijten om een nieuwer, men
selijker en diepgaander oordcel over Rembrandt te bepleiten, 
/.at de briliantc kritikus en cultuurhistoricus Conrad Busken 
Huet, jong~re vriend van Potgieter, zeer dwars. Zelf naar 
smaak en inzicht sterk uit Franse bronnen gevoed, had hij het 
nieuwe in de Rembrandtvisie der Fransen bq~repen, maar hij 
wilde dat Nederland niet achter :t.ou blijven met een eigen stu
die. Daartoe mocdit',dc hij de in 1826 geboren Care! Vosmaer, 
jurist, kenner van de klassicke oudheid en vertaler van Home
rus, gedurig aan om zich in Rembrandts leven en werk te vcr
diepen, nu de eerste archiefstudies waren verricht. Vosnner 
heeft dit aarzelend gedaan; hij was op het ~1nticke verleden, 
niet op het dynamisch realisme v;:m de Gouden Eeuw georiën
teerd. Maar het onderwerp begon hem te boeien, toen hij Rem
brandtstudies begon te maken in Nederlancbe en Duitse mu
sea. In 1863 publiceerde hij zijn werk over RembL1ndts voor
gangers en leerjaren, in 18(,8 dat over Rembrandts leven en 
werk. Beide bocken waren in het Frans geschreven: Vosmacr 
wilde de biografisch rechtgezette Rembrandt tot ver o\·cr de 
landsgrenzen bekend maken, en de weerklank ervan bewees dat 
het hem gelukt was. Huet zelf noemde de cultuurhistorische 
studies over de 17dc eeuw, die hij hierna in 1882--'84 uitgaf, 
Het Land •uan Rembrand en wijcUe aan de figuur van het 
Hollands genie in ee11 der laa;:.stc hoofdstukken een aantal 
boeiende bladzijden, al dragen die nog wel het merk van :t.ijn 
tijd. 

VII 

Men had kunnen vcrondcrstcllcn, dat de Beweging van Tachtig, 
die te onzent als kritiek op vcrsuft levensgevoel en de lelijk
heid in leven en kunst optrad, dus bovenal een nicu wc schoon
heielscultus openbaarde, ook ce11 Rembrandtvisie van nieuwe 
dimemics zou meebrengen. Niet'; is minder waar. De Rem
brandtverering is niet bij de dichters, maar bij onze schilders 
te vinden: het sterkst bij de oude .Jm.ef lsrads, over wie zijn 
Duitse vriend en collega Ma x Liebermann in 190 I nog een 
bock schreef, waarin die verering naklinkt, en voorts bij de 

390 gekwelde vechter en :.-oeker Vincent van Cogh, die vanaf de 



70-cr jaren in /.ijn brieven aan Theo van zijn verknochtheid 
aan Rembrandt gewaagt, in wie hij een waar evangelie voor 
de artiest terugvindt, en wiens ,Opwekking van Lazarus' bij, 
mèt een engelgestalte uit het schilderij ,Abraham en de Enge
len' copiëcrde. 
De burgerlijke Tachtigers hadden ongetwijfeld voeling met an
dere kunsten; maar wat de schilderkunst betrof, gingen die 
raakpunten vooral de kant van impressionisme en symbolisme 
uit, richtingen die niet v~1n Rembrandtverering leven, daar 
/.elfs bepaalde vcrtegenwoordigers (Böcklin bijvoorbeeld) er 
direct vijandit~ tegenover stonden. Pas in 1906, bij de 300ste 
herdenking van 1\cmbrandts geboortedag, treedt een tweede 
80-cr generatic met loftuitingen naar voren, Jac. van Looy 
met een Ode actn Rembrandt en P. C. Boutens met een in can
tatevorm geschreven gedicht Aan Rembrandt van Rijn op zz}n 
derden eeuwdag. Is Van Looy's Ode niet overal even fraai, 
Boutcns dichtstuk is ook naar de vorm een wcerspiq~cling van 
de schoonheidsverheerlijking van de toenmalige generatie; 
Rembrandt /elf wordt tot een heraut van die universcel ge
dachte, tam cl ijk abstracte schoon beid gemaakt: 

Niet tot een enkel volk hebt Gzj gesproken, 
Uw klaan)erslaanbaar woord vertroo5t hen allen; 
Het brood der schoonheid heeft uw hand gebroken 
I/oor late honger van de duizendtallen. 
Uw schatten kunnen maar door delen lonen, 
Uw erven leven aan het vreemdste strand: 
/)c groten die niet binnen grenzen wonen, 
I-lebben de wereld tot hun vaderland. 

,Het universele genie' was nu wel gcmeengoed van de volken 
geworden, en in het weer aannvcllend internationale koor 
kwam ook V~1n Deijsscl nog eens opzetten met een nieuw deel 
van zijn vcri'.amcldc werken, vol met aan Rembrandt gewijde 
opstellen, even rommelig van vorm als inhoud. l-Iet doet merk
waardig aan, dat op dat ogenblik de beste Rembrandtkenners 
Duitsers zijn, waaronder de voortreffelijke Wilhelm Bode. 1

) 

fn om.e tijd zullen /.ich daar nog R. W. Valcntincr, C. Ncu
nunn en 0. Bcnesch bij voegen, de laatste een autoriteit op het 
gebied van de rangschikking en omvang der werken. Maar in 
Nederland /.eH kwamen nu eindelijk ook moderne Rembrandt
vorsers voor het licht, 13rcdius, Hofstede de Groot, Knuttel, 
1-l. E. en J.C. van Celder, Van Regteren Altena en vele ande
ren, wier ondeooekin,;en deels nog tot op de dag van vandaag 
doorgaan. 
Daarbij treedt, in tq;en:;tcllin~~ tot lyrische verheerlijking en 
onaangetaste bL·wondcrin~~ bij de jongste school (Gcrson, Haak) 
uiteraard een streven ~nn de dag om Rembrandts leven van de 

1 ) I--lier nug tcr;"ijdc opgctncrkt worden, dat er ook wccr;_inwckkendc 
~CcrnL1ansc' r.1~;- en ,·o]kc.,m~'stick met Rcn1brandts pcr'luon en \vcrk \Vcrd 
uitgehaald, z<ul, door de prd.1scist Julius Langbchn in ~ijn Rcmbrdrzdt ,ds 
l:r%ichcr Jl H'JO), Lbt ten .unzicn , .. 111 de Rcmbr.1ndrvisic bij vele Duitsers 
grm c sch.Hic .umiclntc. 391 
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hem nog ;-t;-tnklevende lege·,den te 1.uiveren en zonder schmink 
;-tan onze belangstelling voor te leggen. Dit nuttige en nodige 
proces van ,dcbunking' doet ;-tan 1\cmbr;-tndts grootheid geen 
enkele afbreuk, maar vcrscherpt zijn beeld in zijn eigen tijd, 
waarom het uiteindelijk te doen is, willen wij mede ~tij! en 
kwaliteit van zijn werk beter begrijpen. Daarmee wordt tevens 
de weg geëffend en matcriaal aangedragen voor de nog niet ge
schreven Rembrandt-studie, waarnaar wij niettemin uit1.icn -
de marxistische. 

THEUN DE VI\ lES 

fn dit artikel l-IJn gegevens verwerkt uit: Gerard Brom, 
Rembrandt in de literatuur (Neophilologus, jrg. 193(,); 
S. Slive, Rembrandt and his critics, I 953; Susanne Hei
land en H. Llidcckc, Rembrandt und die Nachwclt, I %3. 



Boekbespreking 

Een antwoord op Popper's 
bestrijding van het marxisme 

Een van de bekende kritici van het marxisme is de Britse fi
losoof dr Karl Popper. Fen aantal van ;;,ijn werken is ook in 
Nederlandse vertaling verschenen. Zo in de jaren vijftig in een 
uitgave in twee delen /)e vrije samenleving en h,wr vijanden 
en korter geleden /)e armoede van het historicisme. In de/,e en 
in andere boeken valt Popper het marxisme over de \'ollc linie 
aan, waarbij hij het als metafysisch, onwetenschappelijk en 
dogmatisch tracht voor te stellen. Eigenaardig genoeg is aan 
deze kritiek in de marxistische literatuur lange tijd weinig aan
dacht besteed. Pas de laatste tijd is hierin verandering geko
men. Als antwoord op Popper's bestrijding van het marxisme 
vcrdient het onlangs vcrschenen bock van de Engelse nurxis
tischc filosoof Mauricc Cornforth ':') bijzondere belangstelling. 
Vooral ook omdat Cornforth in de loop van de discussic met 
Popper een duidelijk beeld geeft van het marxisme en belang
rijke onderdelen van de marxistisch-leninistische theorie op een 
heldere wijze behandelt. 
Popper noemde het marxisme een "versterkt dogmatisme". Dit 
is, ;;,oals Cornforth overtuigend aantoont, volkomen onjuist. 
Het marxisme kan en mag niet uitgaan van schema's en van 
te voren vastgelegde patronen, waarin de feiten moeten wor
den ingepast; het wil juist de werkelijkheid leren kennen door 
het ondeo,oek van de feiten en het praktisch beproeven van 
hypothesen. Fen kritische beoordeling van de werkelijkheid is 
steeds het uitgangspunt van het marxistische denken. Alleen 
een dergelijke, wetenschappelijke benadering kan de arbeiders
klasse de kennis en het begrip geven, dat /,e nodig heeft. Het 
nurxisme moet steeds verrijkt en ontwikkeld worden, in nau
we samenhang met de praktijk. 
Een andere beschuldiging van Popper is, dat het marxisme 
neerkomt op een "historische profetie", waarbij de individuele 
mens gei',icn ;;,ou worden "als een pion, als een enigszins onbt:
bngrijk instrument in de algemene ontwikkeling van de mens
heid". Cornforth laat zien, dat het volkomen onjuist is Marx 
t:n Engels ervan te beschuldigen mensen als pionnen te beschou
wen. Zij we/,en er juist op, dat de mensen de ~eschicdenis ma
ken, echter in objectief bestaande omstandigheden, die van hun 
wil en hun wens onafhankelijk ;;,ijn. Hun doelstellingen en ide
alen worden bepaald door de;;,c objectieve omstandigheden, 
waarin de produktiekrachten en de betrekkingen die tussen de 
mensen in het produktieproces ontstaan, de beslissende rol spe
len. De waarde van de marxistische geschiedenisopvatting is, 
aldus Cornforth, dat zij "in de eerste plaats ons helpt om op 

,,, ) Mauricc Corn rorth ~ Thc Open l'hilosophy .ll1d rhc Open Socictv. 
Uiq;cgcvcn door Llwt-cncc .1nd Wis\t;lrt, LondotL 196X. Prijs f 14,35. 393 
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een JUISte wijze te bepalen wat nu precies onz.e omstandighe
den zijn en illusies daarover kan verdrijven. In de tweede plaats 
kunnen wc door de historische studie van het ontstaan van 
sociale omstandigheden conclusies trekken en vaststellen wat 
wc wel en niet kunnen doen om ze te veranderen". Inderdaad 
wil de marxistische geschiedenistheorie laten zien hoe de maat
schappij zich ontwikkelt, maar de redenering dat dit betekent 
dat de menselijke activiteit er niet meer toe doet en dat alles 
door de gevonden wetmatige ontwikkeling wordt bepaald, is 
slechts gepraat voor de vaak. 
Cornforth antwoordt in zijn boek vooral op de theorie van 
Popper over "open" en "gesloten" maatschappijen, die centraal 
staat in diens kritiek op het marxisme en als een tegenhanger 
van de marxistische theorie van de maatschappelijke ontwik
keling is gedacht. Een "gesloten" maatschappij is volgens Pop
per een maatschappij, waarin de persoonlijke verantwoordelijk
heid is weggenomen en de staat in meerdere of mindere mate 
het leven van zijn burgers regelt. Een "open" maatschappij 
naar Popper's beeld is vrij van alle belemmeringen voor de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid en persoonlijke bekwaam
heden en biedt vrijheid om wijzigingen in de maatschappij aan 
te brengen. Uit z.ijn uiteenzettingen kan men de conclusie trek
ken, dat Popper de "open" maatschappij ziet als een andere 
naam voor de kapitalistische maatschappij in de westelijke lan
den. 
In zijn bock toont Cornforth aan hoc Popper volkomen de be
tekenis van de klassenstrijd in de ontwikkeling van de mense
lijke maatschappij negeert. Indien men Poppcr's termen toch 
zou willen gebruiken, kan de kapitalistische maatschappij al
leen dan "open" worden genoemd, als het de werkers moge
lijk is z.ich te organiseren om de maatschappelijke instellingen 
te vcranderen op een wijze, die in overeenstemming is met hun 
belangen. Het werkelijke probleem van deze "open" maat
schappij wordt niet opgelost door Poppcr's algemeenheden over 
"individuele verantwoordelijkheid", maar alleen door de uit
buiting van de mens door de mens en de verdeeldheid van de 
klassenmaatschappij te overwinnen. De doelstelling van de 
marxisten wordt daarbij door Cornforth aldus geformuleerd: 
"de opbouw van een organisatie, door middel waarvan collec
tief besloten kan worden over de maatschappelijke produktie 
en collectieve controle over het bcheer daarvan kan worden 
uitgeoefend. Alleen binnen zo'n organisatie kan openheid be
staan voor de mensen om mee te spreken en rationele collec
tieve besluiten te nemen over de vraag hoe de gcmeenschappe
lijke sociale hulpbronnen zullen worden gebruikt om de per
soonlijke bchoeften te bevredigen." 

S. VAN DONGEN 



Partijdocumenten 

Oproep voor steun aan de 
CPN en De Waarheid 

In de afgelopen twaalf maanden is door vrienden van de CPN 
en van het dagblad De Waarheid bijna 325.000 gulden bijeen
gebracht in giften en donaties. 
Dit geld is besteed voor de vele organisatorische en propagan
distische acti vitcitcn van de partij en om de tekorten van De 
W,urheid op te vangen. 
Door de partij is een grote campagne gevoerd tegen de 225 
extra Ni\ VO-miljoenen, en tegen de BT\V-verhogingen. De 
CPN heeft grote activiteit ontplooid in de strijd tegen de be
drijfssluitingen (Verblifa, Werkspoor, de strokartonindustrie) 
en ter ondersteuning van de democratische acties der studen
ten. Talloos waren de manifcsten en bedrijfskrantcn, gericht op 
loonsverhoging in bedrijven, op bouwwerken, bij de overheid. 
Veel propaganda werd gevoerd rondom het 50-jarig bestaan 
van de CPN, de Eerste Mei, de Februaristaking. Er waren ac
tics tegen de oorlog in Vietnam, tegen het ingrijpen op Cura
çao, tegen de moord op Indonesische democraten, tegen het 
Duitse gevaar. 
Kortom, één voortdurende krachtsinspanning voor welzijn en 
vrede, tegen oorlog en reactie. Eén onophoudelijke strijd voor 
eenheid der linkse krachten, tegen de regering-De Jong. 
Zoals altijd, bleek De Waarheid bij dit optreden een kostbaar 
èn onmisbaar bc:r.it, omdat het het enige antikapitalistische dag
blad in Nederland is, dat uitsluitend danbij voortdurende so
lidariteit van de werkers kan draaien. 
Zo was iedere cent van de 325.000 gulden die werden bijeen
gebracht onmisbaar voor de strijd. 

Tn het jaar dat voor ons ligt is er nog meer geld nodig dan in de 
vcrstreken twaalf maanden. 
Op alle terreinen van het politieke en sociale leven tekenen zich 
<;panningen af die van de CPN en van De Waarheid een grote 
activiteit ndlcn vergen. 
De strijd tegen de regering-De Jong, tegen haar a-sociale poli
tiek, haar militaristische geelrijf en haar ondermijning van de 
demoeratic vraagt de hele in:r.et van partij en krant. 
Bovendien vinden er in 1970 twee vcrkiezingen plaats: é<'·n in 
maart voor de Provinciale Staten, één in juni voor de gemeen
teraden. 
De ervaring leert, dat :rclfs bij de grote hocveelheid vrijwillige 
arbeid die hiervoor door de communisten wordt verricht, de 
verkic:r.ingsactics honderddui:r.enden guldens kosten. 
Tenslotte :r.ijn er voor het drukken van De Waarheid een aan
tal dringende investeringen nodig, die minstens f 50.000,- vra
gen. 395 
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Het partijbestuur van de CPN roept daarom allen die de on
misbaarheid v:m partij en krant in;ien op, in het komende jaar 
een bedrag van f 4 25.000,- bijeen te brengen - waaronder 
de f 50.000,- voor bedrijfsinvesteringen, voor welk doel een 
speciaal fonds zal worden gevormd. Het partijbestuur doet de
ze oproep in het volste vertrouwen, dat hij op brede schaal be
antwoord zal worden. Het benodigde geld k~1n alleen worden 
bijeengebracht in een werkelijke mass~1-campagne. Maar de 
sympathie voor de communistische opvattingen en strijdparo
len is zo wijdverbreid, dat bij een doelbewuste organisatie het 
sbgen van de inzameling reeds nu veo.ekerd is. Helpt allen 
de CPN en De Waarheid sterk te maken in de komende strijd. 
Het resulta~lt zal deze offers meer dan rechtvaardigen! 

HET PARTIJBESTUUR VAN DE CPN 

(De Waarheid, 30 augustus 1969.) 

Telegram van de CPN 

Het partijbestuur van de CPN heeft het volgende telegram ge
zonden aan het centraal comité van de Vietnamese Werkers
partij: 

Het Partijbestuur van de Communistische Partij van Neder
land betuigt 7ijn diepe leedwezen met het grote verlies, dat de 
Vietnamese Werkerspartij en het Vietnamese volk hebben ge
leden door het overllïden van kameraad Ho Tsji Mi11h, leider 
in de heldhaftige en be?ielende strijd van het Vietnamese 'lJOlk 
voor ·vrijheid en nationale onafh,wke!ijkheid, tegen kolonialis
me en het Amerikaanse imperialisme. Wij venekeren U van 
on7c solidariteit in de strijd tegen de Amerikaanse agressie. 

(De Waarheid, 4 sept. /%9.) 



Nieuwe druk«en in de reeks 'klassieken van het Marxisme-Leninisme': 

Marx/Engels - HET COMMUNISTISCH MANIFEST 
111 blz., paperback f 3,65 

Marx- LOON, ARBEID EN KAPITAAL 
83 blz., paperback f 3,-

Lenin - HET IMPERIALISME 

ALS HOOGSTE STADIUM 
150 blz., gebonden f 4,90 
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110 blz., gebonden f 3,90 
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82 blz., paperback f 3,-
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494 blz., gebonden f 7,50 
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167 blz., gebonden f 4,90 
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148 blz., paperback /4,25 
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180 blz., gebonden f 4,90 

Uitgeverij Pegasus, leidsastraat 25 Amsterdam en bij Uw boekverkoper. 4 
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verschtjnt btnnenkort 

Waarom het volk van Zuid-Vietnam het Amerikaanse 
imperialisme reeds heeft verslagen - en hoe het dat 
heeft gedaan- door de internationaal bekende Wes· 
terse éorrespóndent, wiens ooggetuige-verslagen uit 
Vietnam een ·deel geworden zijn van de geschiedenis 
van onze tijd 

Wllfred G. Burchett 

260 pagina's geïllustreerd met foto's van de schrijver 
en een kaartje, paperback f 10,90 

Pegasus • Leidsestraat 25 • Amsterdam 
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POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 

het partijbestuur der CPN 

Splitsend atoom -splitsend stelsel 

Monopolistisch pokerspel 
met nationaal belang 

De kernenergie deed haar intrede in de wereld met een enorme 
explosie. De Amerikaanse atoombom, die afgeworpen werd 
toen de nederlaag van Japan eigenlijk reeds een feit was en 
meer ten doel had de bondgenoten te remmen dan de vijand te 
treffen, vcrkondigde de macht van de kernfysica. 
De afschrikwekkende rookzuil, de spookachtige paddestoel bo
ven Hirosjima is in de ogen van miljoenen en nog eens miljoe
nen mensen het waarmerk geworden van de kernenergie. Een 
verschijnsel, dat door de honderddui/.cndcn wetenschappelijke 
werkers in de wereld (in ons land ook al weer vele honderden), 
die zich met de vraagstukken van de atoomsplitsing bezig hou
den, betreurd wordt. Welke sector van de wetenschap kan ten
slotte niet gebruikt worden voor militaire doeleinden en voor 
massale vernietiging? Wat er de laatste tijd bekend wordt over 
biologische en chemische middelen, die de mensheid vele malen 
zouden kunnen uitroeien via de vreselijkste ziekten en verlam
mingen en met als prettig bijvcrschijnsel dat de industrieën zelf 
niet aan de verwoesting worden prijsgegeven, spreekt in dit 
vcrband boekdelen. 
Het gebruik en de beheersing van de energie die door kernsplit
sing vrijkomt voor vreedzame doeleinden klonk tien, twintig 
jaar geleden als een opzienbarende gedachte en was een wen
kend perspectief, waarin weinige mensen (opgegroeid en gecon
fronteerd als een hele generatic was met de atoombom) geloof
den. 39'7 



in werkelijkheid ging het echter om de herontdekking '-''dn de 
kernenergie, welke door de catastrofe van !-lirosjima en door 
de jarenlange atoomcl:anta~~e L1n de Verenigde Staten in lu.u 
onloochenbare economische betekenis \enluisterd was \'Oor de 
grote massa's, die de o:nwi]d,clin:;en \i,1 krant en tijdschrift 
volgen. 

Eens zal de kernenergie l'\'l'n ;',root l'.ijn als de ;1!lclerc con ven
tionelc encrgiebronne!l: van steenkool, olie tot aan ;l;lrdgas toe. 
De omschakeling v;111 de cner;~ieprodu!uic op kernenergie is 
immers onafwendb;1ar en de bescherming tq',en ïadio-activiteit 
in het arbeicLproces is reed:; \er gevorderd 

Rond het j;1;1r tweedui,-_cnd /;1] er - en dat i:; nu .1! uit te re
kenen (door de computer, nLur ;clfs op een lei) ~- een tekort 
zijn aan con \'entionelc br;1nclstoffen, .U!l steenkool, olie en 
aardgas, die nu de bchngriikstc bronnen \ an energie vormen in 
het economi:;che patro:m d.n wij kennen. 
Kortom: de kemenencie is de cnen:ic van de toekomst, 1ekcr 
van de eeuwwisseling:- ,, 

fn verscheidene, zelfs vele landen ter wereld zijn er kernreac
toren in werking, die op het ogenblik é·én procent oplc1 e-ren 
van de produktie die nodig is om de totale behoefte .un ener
gie te he\'redigcn. I·:cn kolo·;~:.1le omv;1ng heeft de .1ton1;1ire ener
gie-opwekking dus nog niet. Dat is ook nauwelijks mogelijk 
ge1.ien her experimentele luL1kter van vele reactoren, de IH)(>d-

zaak om steeds weer O\'Cr te schakelen op ninmcre, inmiddc]~; 
uitgevonden procédé·'s en het bewust;.ijn dat er m·cr:1l gewerkt 
wordt aan geavanceerde typen reactoren, die nu al concurre
rend zouden kl!nnell 1.ijn tegenover de huidige conventionele 
energie en die bij een verdere ontwikkclint; de fJlaats van die 
convcntio:wle bronnen /ouden kun•1en innemen. 

Wat l'.ich in de;c periode aankondigt, is een stJïJOI!Ië•crsncllin,~ 
op het gebied van de cnCJ)~icvoor;;;icning 7Ji,z k:cmccntralcs en 
tcgclfÏ!ccrtzjd in de vr11ag ll<lilr 7.-'Cnï}k:t urmzium_ 

Het verrijkte uranium 

Het ter beschikking hebben van verrijkt uranium, 't li('fst tc
gen een zo ba~; mogelijke prijs, is de voorw;urdc \Oor het L'x
ploiteren van kernre;Ktorcn, die energie opwekke•1 waanncL' 
op de energiemarkt te concurreren valt. 

Dit vraagstuk SL1.1t tlnm in het bL1ndpunt \'an de hcl;lll!','-tcl 
ling en de strijd binnen de k;lpitalistische wereld, \\ .1ar grote 
concerns C'l groepen concerns dwars ll\'er alle hndsf~r,·nzen heelt 
proberen bcsbg te leg,:cn op '~rondstoHcn en afl'etmarktcn en 
posities trachten in te nemen, die hen \'Oor nu en de toekomst 
belangrijke voorsprong geven. 

I.enins theorie over het imperialisme wordt in deze tijd op
nieuw bevestigd en misschien nog op een scheqwre wij;e dan 
ooit voorheen het gcval was. In 1.ijn grote werk !let impcri,r/is
iile als hoogste stadium v,m het k:apitu!isme schreef Lcnin O\'l'l' 
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pclijke en technische revolutie, die nu eerst tot ontplooiing, be
ter gezegd uitbarsting, is gekomen: 

"Niet alleen de reeds ontdekte vindplaatsen van grondstoffen 
ï,ijn voor het financierskapitaal van betekenis maar ook die, 
welke men zou kunnen vcrkrijgen; want de techniek ontwik
kelt zich in onze dagen met ongelooflijke snelheid en gronden, 
die vandaag onbruikbaar zijn, kunnen morgen reeds bruikbaar 
worden gemaakt, wanneer er nieuwe methoden worden gevon
den ... wanneer er grote kapitalen ~un worden besteed. Zo 
staat het ook met het onderzoek naar delfstoffen, met nieuwe 
methoden om deze of gene grondstoffen te bewerken of te ge
bruiken, enz. enz. Vandaar de onvermijdelijke drang van het 
financierskapitaal tot het vcrgroten van het economisch ge
bied ... " 

Nieuwe grondstoffen en nieuwe bewerkingsmetboden - dat 
t_ijn factoren, die de strijd tussen de concerns op het ogenblik 
opjagen en die ingrijpende veranderingen in bcsta:1ndc patro
nen beginnen aan te brengen. 
De vreechamc kernenergie is namelijk niet -vreedzaam in han
den van het kapitalisme, waarin het fungeert als twistappel en 
als concurrentie-object waarvoor het waard is elkaar naar het 
leven te staan. 
Zij, die vanuit pacifistische dcnkwij:;.c het gebruik van A- en 
H-wapcns bestrijden en het probleem terugbrengen tot simpli
ficatie "Onc world or none" (Eén wereld of geen wereld), ver
geten het klassekarakter van de maatschappij en daarmee het 
feit, dat de strijd tegen de A- en H-wapcns alleen effectief kan 
ï.ijn als dcï_c vcrbonden is met de algemene strijd tegen con
cerns en machtsgrocpcn die anderen voor hun doeleinden 
brandschatten. Hoc belangrijk de directe strijd tegen het ge
bruik van atoomwapens is en blijft, ook de vreedzame kern
energie is een bron van onvrede, van crisis en van conflict (oor
logsconflict niet uitgesloten, :;,cker op lokale schaal niet!). 
Het vreed:;_amc gebruik, beter gezegd de economische aanwen
ding, leidt niet tot "one world", maar splitst de wereld vcrder 
op in machtsgrocpcn, in v locdssfcrcn, mark ten en ~1fzctgebie
dcn. 
Er is de tijd geweest van de goldrush. De jacht naar de olie 
is berucht om de gevaarlijke intriges die er aan vcrbonden W<1-

ren en die lht (kijk naar het Midden-Oosten) tot op de dag van 
vandaag nog :;,ijn. De afgelopen jaren gaven het beeld te zien 
van een run op nog niet geëxploiteerde aardgaslagcn, waarbij 
ministers en regcringen als openlijke marionetten fungeerden 
van de grote kapitaalsnuchten, de financiers en concerns. 
De slag om het uranium, om de kernenergie begint thans in 
volle omvang los te barsten. Wat lang onder de oppervlakte 
bleef en daar werkte, is nu :;_ichtbaar geworden in de manipu·· 
laties van grote ondernemingen en regeringen. 
Gelooft men de deskundigen, dan is er voorlopig een voldoen
de voorraad uranium in de wereld. Het wordt echter steeds 
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belangrijker dat er voldoende snel, langs niet te gecompliceer
de weg en goedkoop te winnen uranium beschikbaar is. 
Om in de op dit mome11t gebruikte kernreactoren kernenergie 
vrij te maken is het nodig uranium-235 tot splitsing te bren
gen. In uranium zoals het gedolven wordt, zit echter slechts 
voor 0,7 pct uranium-235. De rest is uranium-238. 
Als er gcsproken of geschreven wordt over "verrijkt uranium" 
dan wordt daarmee uranium bedoeld waarin het percentage 
uranium-235 hoger gemaakt is. Hoc meer U-235 overheerst 
hoc "vcrrijktcr" het uranium is en hoc waardevoller voor ge
bruik . 
In de kapitalistische wereld :t.ijn de Verenigde Staten tot dus
vcz de grote leverancier van verrijkt uranium en nemen zij 
:t.elfs een monopoliepositie in. 
Dat is het gevolg van de ongelijkmatige ontwikkeling binnen 
het kapitalisme, óók in dit opzicht. 
Hoc is de gang van de geschiedenis geweest? 
Het kapitalistische Amerika werd in de jaren van de tweede 
wereldoorlog tot een sprong, d.i. een voorsprong, op het ge
bied van de kernenergie geforceerd door de militaire stimulans 
die uitging van de strijd met het Duitse en Japanse imperialis
me. De sprong werd mogelijk doordat de militaire stimulans 
z'n werking deed gelden in een hoogontwikkelde industriële 
maatschappij, met grote economische reserves en ruime moge
lijkheden op het gebied van de techniek en de wetenschappe
lijke research. Op een laat ogenblik in oorlog geraakt zijnde 
door de Japanse aanval op Pearl Harbour en het eigen ter
ritorium ver buiten het terrein van vernietiging en ontwrich
ting wetende, was een dergelijke ontwikkeling mogelijk. 
Er doet zich een merkwaardige analogie voor. 
Terwijl andere kapitalistische staten - niet alleen de vijand, 
maar ook de bondgenoten uit de dagen van de anti-Hitiercoali
tie - gehavend en zelfs economisch ontredderd uit de oor
log te voorschijn kwamen, was Amerika in een positie van in
dustriële, technisch-wetenschappelijke en algemene bloei. En de 
politici van Witte Huis en Pentagon wisten daarvan na de oor
log in de kapitalistische wereld gebruik te maken. 
Het M<lrshall-plan werd in het leven geroepen en ten uitvoer 
gebracht om via de weg van de zogenaamde "economische 
hulpverlening" andere kapitalistische staten op het Europese 
continent politiek aan zich ondergeschikt te houden. 
Dezelfde economische macht, de stroom van dollars naar Euro
pa, was het die de plannen tot het oprichten van de NAVO 
moest schragen en helpen verwerkelijken. 
Maar daarmee was het arsenaal van mogelijkheden niet uitge
put. 
Hoewel de Europese kapitalistische staten niet nalieten iedere 
vcrbetering en ontwikkeling van hun economische positie be
kend te maken en wvccl mogelijk uit te spelen, bleef Ameri
ka's voorsprong op technologisch, in het bijzonder op atomair 
gebied, zijn invloed uitoefenen. 
Euratom, de /,ogenaamde "Europese atoomgemeenschap", werd 
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op dit continent plutonium en verrijkt uranium te leveren en 
hen tezelfder tijd aan de lijn te houden. Met dat doel gingen 
de V crcnigdc Staten allerlei transacties met Euratom aan. 
Aan de andere kant echter waren er het gaullistische regiem in 
f<rankrijk en de heren in Bonn, die de Euratom heilig vcrklaar
den zolang hun dat brood, te weten plutonium en verrijkt ura
nium, op de plank vcrschafte en hun de mogelijkheid gaf om 
:r.ich op atomair gebied sterk te gaan maken tegenover de klas
sicke atoommachtcn, in het bijzonder de V crcnigdc Staten zèlf 
natuurlijk. 
Met de toenemende macht van West-Duitsland op economisch 
gebied en met de toenemende tegenstellingen binnen het kapi
talistische Europa kwam Euratom in een openlijke crisis te 
verkeren, waaruit zelfs de "vurigste Europeaan" haar niet meer 
kan redden. Hoc langer hoc meer werd Euratom een instru
ment om de belangen van de kleinere Europese staten onder
geschikt te maken aan het ~uoomstrcven van Frankrijk en 
West-Duitsland. Het steeds minder hand1.aam worden van 
Euratom voor het uitvoeren en in standhouden van het Ame
rikaanse monopolie op de uraniumvoorziening kan onder dc1.c 
omstandigheden alleen maar tot de openlijke crisis van dit 
ogenblik hebben bijgedragen. 
Euratom loopt stuk op de kapitalistische tegenstellingen, die 
door de vinding van de atoomenergie niet afgezwakt of "ge
harmoniseerd" worden, maar alleen scherper, kwetsender en 
onveo.ocnlijker worden. 
Ook al wordt Euratom formeel, met veel plechtigheid en hoog
dravende solidaritcitsfrascs, bijgezet in de protocollen van Eu
ropese verdragen, haar bankroet is niet te camoufleren. Daar
voor is het tè sprekend en tè fundamentcel ook. 

De gapende kloof 

De atomaire ontwikkeling leidt, gezien haar economisch én 
direct militaire betekenis, tot een reeks tegenstellingen of beter 
ge1.cgd tot een vcrscherping van een reeks bestaande tegenstel
I i ngcn. 
! . Tussen de grote kapitaals- en financicringsgroepcn in de 
Verenigde Staten /.elf, waar grote concerns als Wcstinghousc 
en General Elcctrics met ingang van 1970 - na afschaffing 
van het regeringsmonopolie op de handel in verrijkt uranium 
- zelf tot verhandeling van verrijkt uranium zullen overgaan 
in aanvulling op hun handelstransacties over de levering van 
kerncentrales; 
" Tussen de Verenigde Staten en andere kapitalistische lan
den, die nu eerst goed het tijdperk van de atoomenergie bin
JJcnstappen, met het nadeel maar ook met het voordcel met een 
schone lei te moeten beginnen waar het om het economisch 
hanteren van de kernenergie gaat, d.w.z. met de mogelijkheid 
om die projecten ter hand te nemen die - gezien de experi
menten elders in voorafgegane jaren - het meest ycelbelovend 
lijken. 401 



3. Tussen de Europese kapitalistische staten onderling, die cl
kaar kennis en politiek voordcel afhandig proberen te maken 
om zelf zo sterk mogelijk uit de bus te komen en om hun hege
monie over de kleine landen te vestigen. Wat dat betreft spe
len de Westduitse manipulaties klare taal voor wie maar horen 
wil; 
4. Tussen de hoogontwikkelde kapitalistische landen in het 
Westen en de zogenaamde ontwikkelingslanden . 

.Juist in Nederland, w,1ar allerlei groepen van goedwillende en 
idealistische zowel als gewetenloze en vulgair-materialistische 
mensen zich opwinden over de vraag "rietsuiker'' of "bietsui
ker", is het noodzakelijk daarop te wijzen. Steeds meer blijkt 
namelijk, dat de ontwikkeling en de exploitatie van de kern
energie als economische krachtsbron een nicu wc dimensie toe
voegt aan het koloniale vraagstuk in dit tijdperk. Zelfs in het 
officiële rapport van de directeur van het Atoom-bureau van 
Wenen wordt dc/,c harde werkelijkheid erkend: 

"Om goedkope atoomenergie vcrkrijgbaar te maken in een ont
wi.kkclingsland zijn investeringen op brede schaal noodzake
lijk. l:'n de verhouding, waarin kernenergie en inderdaad alle 
moderne vormen van technologie kunnen worden geëxploiteerd 
door de ontwikkelingslanden zal afhangen van de mate waarin 
invcstcringskapitaal ter beschikking komt. Er zijn op het ogen
blik 133 000 MWc nucleaire energiecapaciteit in werking, on
der constructie of vast gepland in de wereld. Daarvan zullen 
echter slechts ongeveer 2000 iV/Wc geïnstalleerd zijn buiten de 
industrieel meest ontwikkelde landen van Noord- Amerika, 
West-l:uropa, de Sowjet-Unie en Japan. De eerste ontwikke
ling van de V erenigdc Na ties gedurende 'uii f-en-twintig jaar 
heeft duidelijk de moeilijkheid laten zien van het dichten ~·an 
de kloof tussen hoogontwikkelde en ontwikkelingslanden en 
zelfs van het stoppen van de groei van deze kloof. De kern
energie schijnt een instrument te worden voor het vcrgroten 
van de kloof met de ontwikkelingslanden in plaats van deze 
te overbruggen". 

Al het gepraat van burgerlijke politici over de "hulp aan de 
ontwikkelingslanden" zonder ook maar van dit vcrschijnsel ge
wag te maken, is niet ernstig te nemen en alleen maar te be
schouwen als propagandistische zwamncu1.crij van lieden die 
het in het buitenland om nco-kolonialisme en in het binnenland 
om het collecteren van stemmen onder jonge kicl_crs te doen 
IS. 

Het atoomtijdperk brengt de koloniale tegenstelling binnen de 
kapitalistische wereld bijzonder scherp aan het daglicht en 
leidt tot de vcrdieping daarvan. 

Maar hoc is het met de andere contradicties gesteld? 
Als er ooit vcrschillen zijn opgetreden tussen het kapitalistische 
Amerika- eens bezongen als symbool van "Westerse eenheid" 
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talistische staten in Europa dan is dat nu wel het geval. 
Op velerlei manier komt dat tot uiting, maar op de achtergrond 
spelen de grote economische kwesties, de feller wordende con
currentie en de onl'.ckcrhcid over de conjunctuur in de toe
komst een eerste viool. 
Onttrokken aan het oog van het brede publick woedt er een 
ware slag om de grondstol voor de atomaire energievoooic
ning. Dele slag gaat i~cp,urd met de vcrbeten ijHT van grote 
concerns en groepen concerns om afzetmarkten voor de ener
gie van de toekomst n:ilig te ~;tellen. Financidc en economische 
macht, die gewe11d is te para~;iteren, weet ook vooruit te l'.ien. 
De geheimhouding, w aar:Jicc de ontw i kkcl in;; op atoomgebied 
hnf~e tijd omhuld was, werd altijd ,·erontschuldigd met ver
wijl'.ing naar de /OgL·naamdc militaire noodzaak. Wie thans 
echter de balans opnuakt, kan alleen tot de conclusie komen 
(ht dc1e geheimhouding /D bn~~~~~merhand een geheel ~-,nder ka
rakter heelt aan~;cnomcn en meer en meer een omheining is 
geworden waarachter grote concerns a~111 winstgevende en con
Cèt rrcnde projecten kunnen werken. Ook heeft de eens gepro
clameerde gchcimhoudin~~ in1.akc ~uoomk westics (in vele op
~. i eh ten albn~~ uit de t'jd, w;l;H het om al;!,cmene kennis en uit
ganl',:;punten g,l,lt) nienwc coulissen ;;c::chapcn \vaar ~1chter 1ich 
l1v l'Cheimc diplon1.1tic en bloknm11inP klll omplooien. Het 
::cre·c::1cn v.111 l~officjul'rrouwcn in canti~cs in rca~torcentra en 
het napluil'l''l van de Ll_milicbctrckkin:~cn van ch,1uffeurs, die 
in dergelijke cclltLl. een vr:1chtjc moeten ophalen, ,-ormen méér 
een ~1libi nlllr de ~',chci:l1/inni'',docnerij ,·an n.kcnlicdcn en di
plomaten die !ie•-('( in :1Ik ::ti!tc hun 0',ang ';;un, dan een reële 
JlllOLll':1ak van "miliuirc bl'\ cili,,in:'." /0,11·: men ll:U 1.0 graag 
noemt. 
l-kr eens ;~c\-csti;',dc ;\n;vrik:un~c monopolie op het gebied ,-an 
de leverantie van \'Crri.ikt uranium, is de laatste jaren steeds 
k wctsbaardcr ~;L·wordcn. 
Uit de manier, w:urop de prijs wordt '.v:tgcsteld van het \'Cr
rijk te uranium Lht de /\tomic Fncrg\' Commission - het or
g:nn dat l'.ich lw1.i:.', houdt met de \'Ctrijking en de d~uruit vcr
krc~~en splijtstor distribueert op nationale en internation,1lc 
schaal - te bicden heeft, blijkt dat heel treffend. 
N:1\lwclijks waren er ;lctivitcircn v~111 de Franse regering, die 
nlf economisch in het slop geraakt i~; met haar atoomproject 
1 an Picrrcbttc dat bcrll':t on het sy~:tccm v~111 de gasdiffusie 
en dat alleen voor milinirc doeleinden benut wendt, om te ko
men tot een /O!',cnumdc "Europ:.:sc" (d.w./. in hoofd1.uk 
f;rc1ns-Duitse) nrrijkingsfabrick, of in Amerika viel de prijs 
van het verrijkte uranium \ Jll 30 tot 2(, dollar per n:rrijking"
cenhcid (een tcchni::che a.1nduidini~- die ingewijden precies de 
gra~1d Yan ,·cnijkin,', ,ungcdt). Toen er sprake was van de in
dustriële tocp;ls~>Îil)~ v~111 de '/O~',Cll:.~amdc ultra-centrifugcmctho
dc, w~1:nvan door de betrokkenen voor~:pcld wordt dat 1ij in 
prijs sterk concun·r-rcnd /.ou k•m1wn 1.ijn bij de lcverin~', v:1n 
verrijkt uranium, '',Îll<'. de prijs in \Vashington en l'.:ew York 
vcrder omlaag tot 21.50 dollar per vcrrijkingscenheid. 
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Ultra-centrifuge, classificatie en blokvorming 

Van het begin af aan heeft de regering van de V crcnigdc Sta
ten bemoeienis gehad met het wel en wee van de zogenaamde 
ultra-centrifugemethode voor het m:1ken van verrijkt ura
nium.>:-) 

Hocwel alles zorgvuldig achter de rug van het Nederlandse 
volk en ook van integere Nederlandse geleerden en technici om 
werd behandeld door de Nederlandse regering, schaamt Den 
Haag zich niet om zich thans voor haar s:1mcn werking met 
West-Duitsland ongegeneerd te beroepen op geheime afspraken 
met de Verenigde Staten. 
De geschiedenis is zo langzamcrh:1nd bekend genoeg. Toen er 
in Nederland opschudding ontstond rond het vcrleden van 
prof. Kistemaker, die bij het ultra-centrifugeproject betrokken 
w:1s en in de begin-periode ook werkelijk de voornaamste rol 
speelde en er een heftige discussic ontbrandde over het experi
mentele ultra-centrifugeproject, w:1rcn de officiële verklarin
gen niet van de lucht. Tegenover de waarschuwing v:1n de kant 
van de CPN dat getracht zou worden het project te benutten 
voor de Westduitse drang naar een eigen of "Europees" atoom
wapen, kwamen 13 en W van Amsterdam met een vcrklaring 
die juist in deze tijd nog wel eens voor de dag gehaald en bestu
deerd mag worden. 
Als er ooit een huzarenstukje van onbetrouwbare en onverant
woordelijke voorlichting werd gegeven, dan wel in de woorden 
van 13 en W van Amsterdam in die tijd: 

"Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een 
enkele mededeling omtrent ongerustheid, die zou zijn ontstaan 
door de gedachte, dat bij verdere ontwikkeling van de ultra
centrifugemethode ieder land de mogelijkheid heeft een eigen 
atoombewapening tot stand te brengen. Zij merkt hieromtrent 
op, dat modellen van ultra-centrifuge zich in allerlei landen 
bevinden, zoals Brazilië, West-Duitsland, Nederland, Rusland 
en de Verenigde Staten. Wetenschappelijke publicaties over de 
ultra-centrifugemethode zijn reeds lang bekend. In ieder land, 
waar belangstelling bestaat voor deze methode kunnen dus on
derzoekingen op dit gebied worden verricht". 

Met andere woorden: slaap gerust, er is niets bijzonders of ge-

>:·] Van de methodes om van her gewone uranium verrijkt uranium te ma
ken voor her gebruik in kernreactoren, komen er op dir moment twee voor 
praktische roepassing in aanmerking: 
!. De gas-diffusiemethode die berust op het principe van het regenhouden 

van de iets grotere U-238 kernen bij het passeren ve1n een poreuze wand, 
terwijl de U-235-kernen nog net worden doorgelaten. 
Volgens dc;-.c produktiemethode levert Amerika meer dan 90 procent 
van het verrijkte marcriaal aan de westelijke wereld, terwijl ook f'rank
rijk (in Pierrelatre] en Engeland [in Capcnhursr] deze methode volgen. 

2. De andere methode is die van de ultra-centrifuge, waarvan het wer
kingsprincipe die van een centrifuge is, die de iets zwaardere U-238-
kcrnen vcrder naar buiten slingert dan de U-235-kcrnen. 
Het plan is om volgens de;.oe methode een proeffabriek te gaan bouwen, 
een gezamenlijk project van West-Duitsland, Engeland en Nederland. 



hcim;.innigs aan de hand - wc1t hier gebeurt, is iedereen be
kend en ;onder militair gevaar. 
Dat was op 9 novc111bcr 19(JÜ en heel korte tijd dacuna, ook nog 
in 1960, richtte de regering van de Verenigde Staten een vcr
wek tot de regcringen van En~',cland, West-Duitsland en Neder
land om alles met betrekking tot de ultra-ccntrifuge-ondcooc
kingen geheim en ,,onder ons" te houden. Dit vcr;ock lag ten 
grondslag a.1n een /.ogenaamde classificatie (gcheimhoudings)
ovcreenkomst tussen Amerika aan de ene en Nederland, 
West-Duitsbnd e11 Engeland aan de andere kant. Ook al praat 
de regering in Den Haag over bibterale afspraken op ambtc
lijk niveau (m.ur wat is n machtiger dan ambtelijk niveau?), 
in \\Trkelijkheid ;.ou het gaan om een multilateraal accoord 
on:r de k 11 cstic. 
Dit accoord, dc;e "classificatie" op Amerik,1ans verzoek bui
ten het parlcment om, is een steeds vreemdere rol - vervuld 
nok 1·,1n innerlijke tegenstellingen en dus dualistisch en dubbel
h,utig - g,un spelen. 
ln Amerika ;elf heet het lht de classificatie van het ulto
ccmrifugc-ondeo.ock nodig was om het gevaar van spreiding 
1·an het atoomw.1pen tegen te gaan. !-Iet feit echter dat West
Duitsland tot de classifiutieclub behoorde en nog behoort, 
m,ukt de afspL1c1k als /OLhnig weinig effectief en 1.elfs onge
loofw,urdig, c1angc1.ien West-Duitsland het hoofdgevaar vormt 
voor proli feratic van kernwapens. 
Ik verdere lotgevallen van de classificatieclub wij;.cn op een 
ontwikkeling in geheel andere richting. De classificatie wordt 
gebruikt als drijfveer vnoreen nieuwe blokvorming- met on
getwijfeld nog vele wisselende aspecten - binnen kapitalis
tisL·h Eurnpa en voor een bondgenootschap van een aantal con
cerns tegenover Amerikaanse monopolies. Op het ogenblik 
wordt een samengaan voorbereid van Nederland, \X!est-Duits
bnd en Engeland. 
Toen 1·olop de debatten aan de gang waren over formules, die 
\Vest-Duitsland op welke wij;.e dan ook zeggenschap in de 
vTcugstukkcn v .1n de atoomstrategie /.ouden moeten geven, 
waarschuwde prof. F. A. M. Alting van Ccusau zijn geestver
\L1nten aldus: "/)c gc·varcrz L!clll een Atlantische of furopcsc 
fomml c, die ac~rz Wcst-JJui t slmzd medeuggcrzschc~p geeft in het 
gebmik 7.-'<m kernwapens, ?ijn voor de toestand in Europa gro
ter d,m de ·voordelen ·van een dergelijke formule voor de Wies
Ierse ecnsg,czindhcid". 
lcdere ontwikkeling in die richting wees de;.e spreker op het 
colloquium over "non-proliferatie en geïntegreerde nucleaire 
defensie in dL· NcderlamLc buitenlandse politiek" toen af. 
Langs ;.ijdelingse sluipwegen is er echter een gevaar opgedo
ken, dat 1.ich nu precicser begint af te tekenen. 
In eerste aankg is de multilatere classificatie-afspraak rond 
het ultra-centrifugesy;;teem een fomlltlc en een praktijk gewor
den, w,1cubij West-Duitsland - 1.ij het in het "negatieve" in 
het "eheimhouden - erkend werd als deel"enoot en bebn<r
hcbl~~nde in een club van a~pirant-makers "v'an verrijkt ur~-
nium. Een status, die een belangrijke trede kan zijn op de trap 405 
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naar dt: /.0/t:t:r door ht:t \Vt:stduitc:c impnialismt: gewenste sta
tus van kernmogendht:id. 

Dit is direct tcgengestt:ld aan het Nederlandse belang en aan 
dat van lk vrede in Furopa en de wereld. 
Den Haag hct:Fr ~1ls de ultr.l-ct:ntrifuge a,tn de orde kwam 
steeds ITelvuldi\~ geiild over de :wod;:uk Lln "internationa
lisatie" v.111 het 'pr~1jl:Ct. Voor sommigen, wier woord\'llerder in 
de Tweede Kamer De C,Jede (D'M,) w:1s, betekende ,,intenu
tionalisatie" de blauwdrukken in handen leggen van Euratom, 
1·an West-Duitsland en l;nnkrijk. Voor de regering w.1s "in
ternationalis.Hie" het project vcrbinden met \Vest-Duitsland, 
dat op atoomw~cpens :1:1~:t, en met Engeland, dat reeds kern
mogendheid is en buiten alle oHicii.:Jc regelingen om de ultq
centrifugc toch wel :un de militaire produktie dienstbaar 1al 
maken als lht 10 uit komt. Van Engeland is O\Trigens be
kend, dat de indu·:trii.:Je ontwikkeling v:1n de laatste j.uen en 
de vooruitgang op technolo,~isch gebied (met inschakeling \':lil 

een L1bour-re,~ering dooq;evoenl op kosten 1·an de werkende 
lll.1SS:1 in Fn:~cland!) gek<d heeft tot het :.trncn um in I 970 ol 
197 J onafhaltkei ijk v:111 de Verenigde Staten te 1.ijn waar het 
de hevoorr:Hling met verrijkt uranium betrl·ft. 

Uitlevering van kennis en belangen 

De ontwikkeling op het l'cbied van de kl'l'ncnergic is r:vend 
snel. Ook in dit' op;.icht s'l'wclt de technolo~>,ischc 'revolutie een 
grote rol. Er vormen 1.ich nieuwe machtsp:Hronen en met de 
oude schablones komt men er niet in de uiterst labiele toe
st.lnd die tengevolè;c \':lil de cconomi:;clw en milit.lire :1toom
L1Cl' 1s ontstaan. 

Eén ding sta:H echter vast, namelijk dat het een Nederlands 
belan[~ is om er voor te 1.orgcn dat er ~~een prolifcr.nie \',ln 
kernwapen:; in de richting \'an Wcst-Duitslaml plaats heeCt en 
dat de l'CDnomi::chc :1 •. tnwcndin:'. 1':111 de kc'!'m'ncq:;ie niet ~~e
hruikt wordt om on:; Llnd :un de Duitse ketting te ln:;gcn. 
Juist in dat op1icln st:1.H de politiek van het k:1binet-lk jong 
op gcspannen voet met iedere nuchtere nationale ovcrwcgin''.· 
Het is onweerlegbaar, dat de ultr:1-centrifu::;cmcthode gebruikt 
k.111 worden voor het produceren v:111 c·cn verrijkt uranium d:n 
hruikb:ur is bij de Llhricagc van ;ltoombummcn. De hbrick, 
die in Almelo, (er is 1.ciL al spr:1ke v.1n twee f:1bricken, /·,'·n 
gemengd Duits .. )\Jcdcri.Jndse en é-én vollcdi,:; Duit:e) ur:1nium 
gaat vcrrijken :1ls de principc-ovLTccnkomn tus:;en I kn I h.1g, 
Bonn en Londen definitief wordt, 1.:1! d:u doen t<lt een pcrcen .. 
tage van 2,5 :\ 3,5 procent. De geruststellende verklaringen, die 
sommige specialisten op lxstcllin:~ \ an het 111inisrcrie van bui
tenlandse /.:1kcn in Den I-bag en de burgemeester van 1\lmclo 
hebben geleverd en die het vcrrijkingsp,Tcentage te "klein" 
1 inden voor militait gebruik, hebhen niets met de werkelijk· 
heid te maken. Zelfs het W(cst) E(uropcse) U(nie)-verdr:1g, dat 
mq de Parijse aceoorden in J 954, de \Vestduitsc hcrbcw.lpc
ning moest regelen, brandmerkt uranium met een vcrrijkings
pcrccntagc v~1n meer dan ::!, I procent tot /,'cndnundstof. !\]dus 
in een internationale overeenkomst, voou.icn van ;.egel, hoge 



hoeden en de bekende bedriegelijkc rL·devocringen, vastgesteld 
voor het forum van de wereld. 
lht v~1lt noch weg te pL1ten noch weg te wuiven. 
Een ander ernstig gevaar op de huidige ontwikkelingsweg van 
de kernenergie in Nederland is, dat ons land ook bij andere 
projecten ;un West-Duitsland gebonden wordt, om niet te ;cg·· 
gen geïntegreerd ;oals bij het onderzoek naar en de ontwik·· 
kcling van natrium-technologie en een snelle kweekreactor het 
geval is. Wat het laatste betreft, ;a] het eerst om de construc
tie van een natrium-gekoelde en in de tweede plaats om een 
stoom-gekoelde reactor g~u11. I 11 we;,cn >~aat het hier om een 
dienstbaar maken van Nederlandse kennis en vaardigheid bin· 
ncn het raam van een Westduits project. Het feit, dat Neder
land en België samen 30 procent bekostigen van de totale on
derneming in Aken, terwijl de "resterende" 70 procent wordt 
gedragen door West-Duitsland, maakt de strekking van de in 
l 967 gcsloten overeenkomst volkomen duidelijk. 
De trend in de politiek van dc;e en vorige regeringen op het 
gebied van de ontwikkeling van de kernenergie wordt met de 
dag duidelijker en ook verwerpelijker. Nu Sicmens en AEC 
met het in handen krijgen van de opdracht tot de bouw van 
een nieuwe kernreactor in Zeeland een bres in de Nederlandse 
markten hebben geschoten, worden de gevaren van uitlevering 
van Nederlandse belangen alleen maar groter. Zeker nu Ne
derlandse instanties - IL1 veelvuldig contact op technisch ni
veau over de ontwikkeling van een nucleaire scheepsrcactor -
de ontwikkeling van een dergelijke reactor in Nederland heb
ben stopgelet, terwijl West-Duitsland daarmee voortgaat en 
hoge ogen kan gooien op de internationale schecpsmarkt, waar 
door atoomkracht aangedreven reu/en-containers over een jaar 
of ;even volgens deskundigen een rol ;,uilen spelen. Een beslis
sing, die nog wel eens een nieuw licht ;,ou kunnen werpen op 
de concurrentieslag rond het V erolme-concern. 
Het dienstbaar m;1ken v.1n Nederlandse kennis en het gevan· 
gen /,etten van de mogelijkheden tot het winnen van nieuwe 
kennis op technologisch gebied in het raam van een /Ogenaam
de Nederlandse samenwerking is een hindernis voor de ont
plooiing van de Nederlandse wetenschap en techniek op dit 
gebied. En juist bij het exploreren en exploiteren van de grote 
energiebron van de moderne tijd gaat het erom Nederland op 
te stuwen in de vaart van de technologische ontwikkeling, ons 
land grotere vrijheid te vcrschaHen in plaats van het tot ver
sbving te brengen aan vreemde belangen. 
Om de weg naar een andere koers vrij te maken is het nodig, 
dat met het huidige beleid in Nederland op het gebied van de 
kernenergie wordt afgerekend. Er is een ander perspectief, als 
de democratische krachten in ons land zich daarvoor inspannen 
en als dc/,e ;ich vcrbonden kunnen weten met de technici en 
wetenschapsmensen, die door de grote concerns en de Luns
politiek vervreemd worden van de produkten en doeleinden 
van hun eigen arbeid en er eveneens alle belang bij hebben dat 
het roer omgaat. 

JOOP WOUT 407 



De betekenis van de 
Westduitse verkiezingen 

Na twintig jaar lang de overheersende rol te hebben gespeeld 
in het politieke leven in Bonn zijn de CDU van J\dcnaucr, Er
hard en Kiesingcr en de CSU van Strauss uit de regering van 
West-Duitsland verdwenen. Zo hebben de vcrkiezingen voor 
de Westduitse bondsdag, die op 28 september werden gehou
den, gevolgen gehad, waarvan de draagwijdte ver uitgaat bo
ven de in rekenkundig opzicht betrekkelijk geringe verschui
vingen in de stembusuitslag. Er is een ingrijpende wijziging 
ontstaan door de vorming van een regering van de SPD en de 
FDP, waarvan vcrwacht kan worden dat op een aanul punten 
- die tot hete hangijzers in het Duitse politieke leven zijn ge
worden - een nieuwe politiek zal worden gevolgd. 
Naast de achteruitgang in stemmenpercentage en in zetelaantal 
van de CDU-CSU is vooral de grote nederlaag van belang, die 
de nco-nazistische NPD heeft geleden. Het feit, dat de nco
nazi's van Von Thadden niet in de bondsdag zijn gekomen, is 
een groot succes van de democratische krachten in West-Duits
land, waartoe de acties van de pas opgerichte Duitse commu
nistische partij (DKP) 111 belangrijke mate hebben bijgedra
gen. 

Kicsinger deed het op de avond van de verkiezingsdag voor
komen, alsof z.ijn profetie was uitgekomen en de nco-nazi's met 
wat hij noemde "democratische middelen" de toegang tot de 
bondsdag was verhinderd. Evenals zijn partijgenoot Von Has
scl, die in de afgelopen periode optrad als voorzitter van de 
bondsdag, trachtte hij het voor te stellen, alsof het niet beha
len van de vijf procent (de zogenaamde drempelclausule voor 
de bondsdag) een "verdienste" zou zijn van de CDU-CSU ... 
Wie echter het hele vcrloop van de verkiezingscampagne in 
West-Duitsland beziet, komt al snel tot de ontdekking, dat het 
niet de CDU van Kiesingcr en de CSU van Strauss zijn ge
weest, die een dam tegen de nco-nazi's hebben opgeworpen. 
Waren het niet Kicsingcr en Von Hasscl, die openlijk en bru
taalweg zeiden, dat de NPD geen nco-nazistische partij was en 
waren zij het niet, die de NPD-leiding politicbescherming bo
den? De CDU-ministcr van binnenlandse zaken, Bcnda, kri
tiseerde zelfs de gemeentebesturen die deNPDgeen /alen wen
sten te verhuren, terwijl Strauss in Beieren de NPD in be
scherming nam en zei zich volledig te kunnen indenken, dat 
de nco-nazi's hun verkiezingsbijeenkomsten - compleet met 
knokploegen in SA-stijl - "afschermden". De "democratische 
middelen", waarover Kiesingcr de mond vol had, betekenden 
in de praktijk dat de nco-nazi's en hun partij slechts bestem
peld werden als een beweging van "radicale" elenwntcn, en dat 
hun volledig de vrije hand werd gelaten. De CDU en de CSU 
konden in het kabinet, mede danlC~.ij de halfslachtige houding 
van sommige SPD-leiders, de cis van het vcrbod van de NPD 
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De ticndui/.cndcn demonstranten - arbeiders, studenten en an-
dere democraten - die zich tegen Von Thaddcn en zijn aan
hang keerden in Frankfurt, München, Neurenberg en talrijke 
andere steden en 1.ich door de terreur van de politic en de 
NPD-knokploegen niet lieten intimideren, hebben de nederbag 
van de NPD tot stand gebracht. Zij hebben door vasthoudend 
optreden niet alleen de neo-nazi's weten terug te dringen, maar 
tegelijkertijd een slag toegebracht aan de weerzinwekkende 
houding van de "grote coalitie" in Bonn, die de nco-nazi's on
gemoeid liet, maar daarentq,cn een heftige campagne voerde 
tq~cn de linkse, democratische krachten in de bondsrepu
bliek. 
De teruggan~~ van de CDU-CSU bij de verkiezingen, ondanks 
het gedeeltelijke kiesdistrictenstehcl, dat in het vcrleden altijd 
extra /.etels voor de CDU-CSU opleverde, weerspiegelt ook in 
dit op;.icht de afkeer die er in brede kringen bestaat ten aan
/.ien van de openlijke en bedekte liefkozingen aan het adres 
van de NPD. 
De plannen van Kiesingeren Strauss ~~ebruik te maken van de 
aanwe;.igheid van een aantal neo-na;.i's in de bondsdag- het 
is door Kiesinger meer dan eens ge1.cgd - om da~udoor een 
CDU-CSU-bewind in Bonn in het leven te kunnen roepen, zijn 
mislukt. Ook dat is voor hen een moeilijk te vcrteren zaak, 
hoc krampachtig Kicsinger c.s. ook proberen het tegendeel 
staande te houden. De miljoenen marken waarover Von Thad
den en 1.ijn clan konden beschikken - voor een groot deel uit 
de suatskas! -, hebben niet de ;~eplande winst opgeleverd. 

,,Mehrheitswahlrecht'' 

Terwijl de computers de prognoses over de verkiczin~~suitsbg 
nog produceerden, werd van de zijde der CDU-CSU reeds een 
eerste aan val in ge/ct op het kiesstelsel in de bondsrepubliek. 
\X!at dit betreft, herhaalt /.ich een verschijnsel, dat zich ook 11;1 

afloop van de vorige bondsdagverkie1.ingen manifesteerde. Het 
streven naar een /.ogeheten "Mchrheitswahlrecht" - een vol
ledig kiesdistrictenstelsel - werd toen aanvankelijk 1.clfs in 
het program van de regeringscoalitie opgenomen. Door het 
grote vcr/.ct dat in de rijen van de SPD bleef bestaan, is dit 
pbn echter nimmer uit de verf !~ekomcn. 
Verandering van het huidige kics~;tclsel /Ou dan moeten leiden 
tot een twee-partijenstelsel en tot de vormin~~ van een regering, 
d;e door één partij /OU moeten worden gevormd. Het bestaan
de kicsstehel, waarbij ongeveer de helft van de bondsdag/Ctels 
door middel van het districtenstelsel en de andere helft op ba-
sis van het toLnl op cr:n partij uitgebrachte stemmen wordt 
toq.>,ewe/.en, gaat de CDU-CSU nog niet ver genoeg, hoewel 
het voor deze rechtse partijen in het vcrleden altijd voordelig 
hcçft gewerkt. Van die 1.ijde werd ook in de vcrkie;.ingscam
pagne luidkeels geroepen om "duidelijkheid" in de politiek, dat 
!!,cdiend /.ou 1.ijn door de CDU-CSU of de SPD in de oppositie 
resp. in de regering te brengen. 409 
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Binnen de vakbeweging en vooral ook in de afdelingen van de 
SPD bestaat evenwel grote weerstand tegen dit "Mehrheits
wahlrecht", omdat bij een voor de CDU gunstige indeling van 
de kiesdistricten, de SPD er bekaaid zou afkomen. Allerlei 
compromisvoorstellen, die in de afgelopen periode op dit punt 
door commissies van de SPD en CDU-CSU 1.ijn opgesteld, zijn 
voorals1~og op papier blijven staan. Het ziet er echter naar uit, 
dat voor de leiding van de CDU-CSU de jongste verkiezings
uitslag, een aanleiding 1.al zijn te blijven ijveren voor een her
ziening van het kiesstelsel en dat 1.e in elk geval de eis 1.al blij
ven stellen, dat de SPD zal optreden voor de tenuitvoerlegging 
van de nieuwe kieswetten. Daarbij wordt kennelijk ook gespe
culeerd op sommige groepen binnen de leiding van de sociaal
democratische partij, die nu het percentage stemmen van de 
SPD stijgt voor dit plan te winnen zouden ;ijn. Ik ervaringen 
van de bondsdagverkie1.ingen en ook die voor de deelstaten en 
gemeenteraden hebben echter juist aangetoond, dat in West
Duitsland bescherming en uitbreiding van de democratische 
rechten dringend nodig is. 

Tomeloze hetze 

Enkele voorbeelden over de ondemocratische wij1.e, waarop de 
verkie1.ingscampagne werd gevoerd, kunnen dit verduidelijken. 
De CDU, CSU en SPD hebben enorme sommen gelds uit de 
staatskas gehaald om een deel van hun reclamecampagnes te 
financieren. Voor dit doel werden geitlbcdragen uitgetrokken, 
die de anderhalf miljoe'l mark die de NPD kreeg toegescho
ven, nog verre overtrofFen. Bovendien kon de CDU - en dL· 
CSU van Strauss in Beieren - teruggrijpen op grote fondsLöl, 
waarvoor de grote concerns aan Rijn en Ruhr bijdroegen. Daar
om ook kon men in deze verkiezingsvoorbereidingen peper
dure reclame-activiteiten zien, vaak met een geheel a-politiek 
karakter. Figuren als Kiesinger lieten zich in de meest uiteen
lopende creaties (als opa, als de man die het vrouwelijk deel 
van het kiezerscorps ,.geborgenheid" brengt en als iemand, die 
door zijn grijs-zilveren haardos "zekerheid" uitstraalt) aan
prijzen. De Springer-pers, met zijn tientallen dagbladen, rijd
schrift en en weekbladen, deed alles aan de "image" -vorming 
voor Kicsingcr en besteedde hieraan hele pagina's. Rovendien 
waren radio en televisie volop ingeschakeld en wedijverden 
Kiesingeren Brandt om de meeste /.endtijd. 
Een geheel aparte rol was toebedeeld aan de vcrschillende mi
nisteries, die als een soort van aanvulling op de verkiezings
propaganda van de twee regeringspartijen stuk voor stuk bro
chures, manifesten en ander matcriaal uitgaven met het doel de 
kiezers te beïnvloeden. Stoltenberg (CDU-minister van weten
schappen en voormalig directeur van het Krupp-conccrn) liet 
in een oplage van 600.000 exemplaren en in vierkleurendruk 
een boekje uitgeven onder het them~'· 7ijn wc op het jaar 2000 
voorbereid? Daarin werden omstandig de "prestaties" op on
dcrwijsgebied afgeschilderd; Schriidcr (CDU-ministcr van de
fensie) liet zich ook niet onbetuigd en stuurde karrcvrachtcn 



brochures ( 8i!hllls 'ó'J) n:ur de Lu.emcs. De kroon spande wel 
de CDU-er Bemb van binnenlandse /:1kcn, die een speciale bij
la~e bij \VeiL 11111 Srmnlc!g en Chris! Imd \Velt liet insluiten, 
waarin uitvocri,; voor hen.iening v:1n her kiesstelsel werd ge
pleit en de SPD om h.1:1r weifelende houdin,; werd gekritiseerd. 
Ook SPD-minister~; lieten :;.ich niet onbctui~~d om van hun bc
grotin~en honderddui:;.enden !Parken te r~scrvcrcn voor dit 
soort vcrkiei'ingspropa:•.amb. Verkecïsminister I .cbcr g.1f bij
voorbeeld een p:1mf!et uit over het êiJCgcnucrl:,·cr in de toc
k:oJilSI. 

[)i r alles geschiedde u i ter.urd tot lllJsnoegcn v .111 de I i herale 
l:[)p, die dc:;.e ~·,:1ng van i':1kcn bij monde v:1n h:1:1r voonittcr 
Scheel als wcT\'in~; v,1n stemmen met geld v.1n de burgerij be
titelde. Een kwalifiutic die niemand /:11 ontkennen, nuar die 
in de bondsrepubliek een non11:1al versehijmei i~; geworden en 
laat i'.icn hoc de "\'Crkic:;.inr~ssbg" wordt gevoerd. 
l)c Aktie \OOr Dc:Jwcr:uischc Vooruit:~:1ng (AD!:), die op de 
a:.·tic\'e steun kon rekcnc11 van de onL1ngs opgerichte Duitse 
comnHI11istische p:utij, krec~; geen cent uit de sr:utsk.1s, omdat 
de J\[)1; vol,;cns de 111:1:1tst:1vcn van Bonn geen "officieel ge
registreerde p:Htij" w:1s. In ieder ,~,cv:1l is ook hieruit duidelijk 
:~cblckcn, dat de re:;eerder.': in Bonn de dcmocntisclw krachten 
;n de bondsrcpublicL, die tq~en het revanchisme en milieuisme 
optreden, op :1llc mo:~eliike manieren in hun :1cti\·iteitcn belcm
merden e11 al.•: her in hun kn:1m te p:1s kwam, met wilde aan
tijgin;•,cn O\Trlaaddcn en \'crchcht probeerden te maken. 
Een ware hcuc1mpat~ne werd door Fr:1ni'. .Joseph Strauss ont
ketend, die een :1ctic \',1n een ~;roep jon~;eren in Bamberg (ge
richt tcn,l''1 een dcmonstr.Hic\·crbod) :un:~recp voor het uiten 
van de kreet, dat zii lich ah ,,wilde dieren" h:1ddcn gedragen. 
Strauss toverde in Iijn rcdc,·ocrin::en in Beieren steeds grotere 
•;ch:ulcrckcnin:~cn te \'Oot·schijn, Iodr,l hii de r.1vage aan gebro
ken ruiten v:1n het Tbmhenèse stadhui~; ter sprake bracht, hoc
wel in alle Westduitse bladen genoteerd werd d,1t de schade 
hoo~~uit I 'iO nu!·k be<lrocg. Stnu•:s ,·olgde n:1 Ihlllbcrg een 
speciale vcrkie:t.illi',St:lcrick: het bckhddcn van de "buitcnpJr
lemC'lqire oppositie". bewicrokim: v:111 i'i.in ultr,1-rn·anchisti
';cl·c politiek en "bc::rip" \T1F.cn \'oor de neo-naii's. 7iin hetze 
rondom de ~~cbcurtc~1is"'''' in 'rhmbcrg lud voonl ten doel een 
-;oon v,1.n pro,.,,rom<;tL't11111ÎJH; te kweken tegen oppositionele 
jom~crcn en de hurc~crij re b,:;ll'' locdcn. 
In hcui.'!Fdc vbk hc.~L'l1 trOIJWCns de deni:~J-crende opmerkingen 
van een tiguur :1!s Bcr~;. \DOPitter \:1n her \Y!estduitsc vcr
bond v.1n industrii_:JcJJ, die een ~~cru,~lltmJlq·nd bericht in de 
Fr1111~" furtcr /1 I l:;cnlc!nc '/ei I HW:, ( \'ll L;ens welke een groep su
kcr~ de woninc~ \:111 l''.'il hbriL1nt in het Ruhr~;cbicd /ouden 
:~ijn binncn:~cdron~~cn en <1e echtgenote v,1n dci'.c man i'ouden 
hebhen bcdrci:~d) a:1JH',r<.'l'J' \oor de vcrkLuin~, dat men "rus
tig een wilde sulu·t· kon doo,Jschictcn". Fritl Berg trok geen 
\Voonl v:1n doe ,.e:1•·tic in, ook niet toen uitkwam dat dit be
richt 'ol!cd;i~ 'er/07111<''1 b!,-ck en slechts de bedoel in~ had de 
I'L1SSastaki'lgcn in lwt !Zijn-, 1\.uhr- en S:l:H~'eb;ed in een kwaad 
dacdicht te stcllc'l. Beq;, \'an wie bckc11d is, ebt hij indertijd 411 

I ( 

~ 

! ! 
I 

I 
i 



412 

dagelijks toegang had tot Adenauer en Erhard en nu als een 
vertrouweling geldt van Kiesinger, kwam in 1960 reeds in het 
nieuws, toen hij een journalist voor zwijn uitmaakte, omdat 
deze in zijn krant een eigen mening tot uiting had gebracht in 
een artikel over de toestand in de Westduitse industrie. 
De insinuaties van Berg vielen overigens enkele dagen voor de 
schietpartij in Kassei, waarbij voor de woning van NPD
"Kreisvorsitzender", hscher, twee jongeren door kogels wer
den getroffen. Fischer had kort tevoren nog dreigende taal ge
uit aan het adres van de plaatselijke afdeling van de Westduitse 
v akbewcging (DG B ), die protestacties tegen de partij van V on 
Thadden organiseerde. De Westduitse politic werd uiteindelijk 
gedwongen de NPD-er Kolly te arresteren nadat tientallen 
getuigen /,ich hadden gemeld en strenge bestraffing van de da
ders was geëist. 

Buitenlandse politiek 

Kiesinger en Strauss - zo werd op de a vond van de verkie
zi11gsuitslag voor de Nederlandse televisie beweerd - Jouden 
buitenlandse politieke problemen nauwelijks hebben aangesne
den in de verkiezingscampagne. Drs Westcrterp (K VP) kwam 
de kijkers /,clfs vertellen, dat de buitenlandse politiek "traditie
getrouw" helemaal geen rol had gespeeld. 
Een voorstelling van zaken, die geheel in strijd is met de wer
kelijkheid, zeker wanneer men nog eens kijkt naar het optre
den van Kiesinger en Strams op hun verkieJ_ingsbijecnkomstcn. 
Kies i ngcr heeft vanaf den beginne het /_ w ,urtepu nt van /_i jn 
campagne gelegd op de "Europese" politiek. Niet alleen tracht
te hij de stijl van Adenauer te imiteren door zijn articulaties en 
armbewegingen en door het ~1anrocpcn van Adcnaucrs lijfspreuk 
in de vcrkiezingen ("De toestand is moeilijker en ernstiger dan 
ooit tevoren"), maar vooral ook door zijn onbeschaamde plei
dooien voor uitbreiding van de Westduitse politieke en mili
taire macht in West-Europa en in de wereld. Zijn scheldkan
nonades aan het adres van de socialistische landen illustreerden 
zijn haatdragend anti-communisme, waarbij hij veelvuldig 
ageerde "tegen de communistische wereldmacht van \'Vladiwo
stok tot aan onze grenzen" en een ~oort rassismc opvoerde met 
zijn slagz"in: "Ik 1eg alleen China, China, Chin~1--" 
Dat was echter niet het belangrijkste. Kicsinger propageerde 
enerzijds op chauvinistische toon /,ijn "Cross-Dcutschland"
opvattingen, waarbij hij /.ich volledig vereenzelvigde met de 
revanchistische organisaties der vluchtelingen, en anderzijds 
eiste hij de vorming van een Westeuropese Politieke Unie 
met een directoraat, dat beslissende bcvocl',dhcdcn zou moeten 
krijgen op het gebied van de defensie en' het bui tenlands be
leid. In een interview met het weckblad /)er Spiegel vcrk har
de Kiesinger, dat het door Bonn geëiste \XIcstcuropcsc blok 
"adequaat bewapend" behoorde te zijn, d.w./ .. over eigen 
atoomwapens dient te beschikken. 
De CDU-leidcr verkondigde op hautaine wij1.c, dat 200 mil-



joen Europc~1nen in de toekomst niet meer door 300 miljoen 
Amerikanen \'erdedigd kunnen worden en dat er dientenge
volge tussen Amerika en de Sowjet-Unie een "derde machts-
blok" gevo.-md :tou moeten worden. De;_e opvatting is niet 
nieuw. Fran;_ .Joseph StL1uss heeft de;e leidraad reeds eerder 
uitgewerkt en gepropageerd. Volgens Strauss dient een West
europces machtsblok een eigen atoommacht te hebben en moet 
West-Duitsland - lllt het in economisch op;.icht de sterkste 
macht in West-Europa is geworden - daarin de boventoon 
voeren. 
Enkele weken voorlbt de rcgering-Kicsinger haar bedoelingen 
met betrekking tot de "EEC-topconfercntie" (in november in 
Den Haag te houden) in het openbaar bracht, schreef Strauss 
in de Niirrzbr.:rgcr Nûclnichtcn (H) juli), dat de toekomstige 
"Verenigde SLHen van Europa" over kernw~1pens dienen te be
schikken. "De kwestie ,-~111 ~ltoomwapens als het beslissende 
middel om oorlog te voorkomen (! ... ) dient in gedachten te 
worden gehouden door hen, die spreken over de verdere reor
ganis~uie v,1n de NAVO, de onafhankelijkheid van Europa ten 
op/.ichte van Amerika, een rationele verdeling van de plichten 
tussen Amerika en Europa en de groeiende Amerikaanse wens 
om /.ijn lasten in Europa te verminderen." En Strauss voegde 
hier nog aan toe, dat er geen twijfel over mocht bestaan, dat 
"werkelijke Verenigde Staten van Europa hun eigen nucleaire 
potentiee 1" moeten hebben. 
De besprekingen met Pompidou, die vorige maand in Bonn 
werden gevoerd, legden dit stre\·cn duidelijk bloot. Het door 
Bonn gesteunde pbn om midden november in Den Haag een 
topconferentie van de /.es EEC-hnden te beleggen, wordt door 
Kiesingeren de /.ijnen vooL'.l ge/.ien als een middel om een be
sluit er door te drijven, dat in de toekomst regelmatig confe
renties van regeringsleiders v~1n dc:tc landen :tullen gaan plaats 
vinden, waar "defensie en buitenlandse politiek" op de agenda 
staan en die de inleiding moeten \'Ortnen tot nog verdergaande 
stappe11. In dit vcrband is het voorstel om een speciaal, uit 
top-ambtenaren samengesteld "klein secretariaat" te vormen, 
dat dergelijke besprekingen ;ou moeten voorbereiden, veelieg
genll. Ceneraal De Caulle heeft in 1960 reeds voor een der
gelijke vorm van voorbereiding tot "topoverle!è," binnen de 
EEC gepleit! 
w~}:H het de ultra-rechtse krin~~en in de bondsrepubliek Olll 

gaat- en de propagandatournee van Kiesinger wees dit uit
is om West-Duitsland nog verder uit het "keurslijf" v~1n be
perkingen te trekken, die als resultaat van de Tweede Wereld
oorlog en de door de hc/cttingsmogendheden gesloten verdra
gen, bestaan en die ook nu nog van kracht /.ijn. 
Oo)\. nu in Bonn een regerin,~ v.1n leidende figuren van SPD 
(socialisten) en van FDP (liberalen) is gevormd, hebben de 
revanchisten nog niets v.1n hun plannen laten ,-~uen. De "kleine 
coalitie" staat onder /ware druk en CDU en CSU hebben open
lijk verkondigd, dat 1.ij de FDP-fractie met alle mogelijke mid
delen zullen bewerken teneinde een groep afvalligen te krij
gen, die zich in de bondsdag v~1n de SPD-I·l)P-cmlitie zullen 
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afkeren. Zo hoopt men de overigens zeer krappe meerderheid 
van het kabinet-Brandt-Scheel te liquideren. 
Aan de andere kant mikt de CDU op de bondsrnd, een college 
waarin ook de deelstaten zijn vertegenwoordigd en dat allerlei 
wetten en wettcEjke regelingen die de bondsdag :~anbcvcelt, 
moet goedkeuren. Dc:t.c bondsraad wordt echter in meerder
heid bcheerst door de CDU. Vandaar de uitlatingen van Kie
singer, dat ook op die manier een dam zal worden opgeworpen 
tegen door de CDU ongewenste regeringsplannen. 
Hoc deze nieuwe coalitie zal reilen en :t.cilcn, is vooralsnog on
duidelijk, maar de CDU en CSU houden bij hun berekeningen 
wel degelijk rekening met de omstandigheid, dat alle ministe
ries en andere toporganen doordrenkt zijn met ambtenaren, die 
uit deze partijen afkomstig l'.ijn en het CDU-kompas goed ge
richt zullen houden ten aan1.ien van defensie en buitenlandse 
politiek. 

Duitse mark 

Een voor de Westduitse kicnrs wel bijzonder vcrwarring wek
kende zaak in de verkiezingsstrijd is de "slag" om de Duitse 
mark, waarin Str:~uss (CSU) en Schiller (SPD) de hoofdrollen 
vervulden. Maandenlang werden de kiezers bc;.ig gehouden 
met berichten over de revaluatie. Schiller zei deze nodig te vin
den, teneinde prijsstijgingen te vermiiden en "oververhitting" 
van de binnenlandse economie tegen te gaan, terwijl Strauss 
zich tegen revaluatie keerde met hetzelfde argument. Uit alles 
bleek, dat Strauss en de zijnen een eventuele revaluatie kop
pelden aan de cis, dat andere landen "orde op zaken" zouden 
stellen en koerswij;.igingcn in hun valuta zouden a:111brcngcn. 
Deze cis werd ingegeven door het drijven om de Westduitse 
mark in het internationale valutastelsel een sterkere positie te 
vcrschaHen als onderdeel van de Wcstduitsc, op expansie ge
richte politiek. 

Terwijl aan de vooravond van de \'crkicl'.in~~cn nog een hele 
vertoning werd opgevoerd, die de indruk moest wekken dat de 
SPD-leiders en Kiesingcr en Strauss in dit vraagstuk scherper 
tegenover elkaar waren komen te staan - brieven en vcrkla
ringen van Brandt en Kicsinger moesten dit illustreren - bleek 
reeds een dag na de vcrkicl'.ingcn, dat de soep heter was opge
diend, dan /.c werkelijk werd gcc;eren. Want de hele operatie, 
waarbij de D-mark ter voorbereiding van de revaluatie "!.we
vend" werd gemaakt, is een /.aak gebleken die reeds ver voor 
de vcrkic:t.ingcn afgesproken moet zijn. Daarom is het beeld 
dat voor de vcrkic:t.ingcn werd opgehangen, alsof de kwestie 
van de D-mark "onverzoenlijke tegenstellingen" /.ouden heb
ben opgeleverd, vals en is de kiezers van weerszijden een rad 
voor de ogen gedraaid. 
Zo vierde de verkicl'.ingsdemagogie hoogtij en is de D-mark -
alle \'V cstdui tse maatregelen tegenover de "gcmeenschappel ij kc 
EEG-landbouwmarkt" en op belastinggebied inbegrepen - in 
feite weer de inzet van felle concurrentiestrijd om sterke posi
tics op de internationale kapitaalsmarkten, een strijd die l'.ich 



grotendeels achter de schermen voltrekt en slechts de belangen 
van de Duitse grootindustriëlen en topbankiers dient. 

Toch heeft het hele spel rondom de D-mark niet kunnen ver
hinderen, dat grote groepen Westduitse arbeiders, beambten, 
onderwijzers en anderen tot massale acties overgingen en de 
ballon van het "Wirtschaftswunder" - beurtelings bewierookt 
door Schiller en Strauss - doorprikten. In het Ruhr- en Saar
gebied, in Osnabri.ick, Bremen en Kiel staakten tienduizenden 
metaal- en mijnarbeiders, arbeiders van de scheepswerven en 
gelijktijdig stelden vele tienduizenden ambtenaren salaris
eisen. 
De stakingen in de Ruhr en in het Saargebied droegen een fel 
karakter en vcrrasten de grote coalitie in Bonn volkomen. Een 
dergelijke "loonexplosie" was wel het laatste, dat men in Bonn 
had verwacht. 
De regerende partijen waren er op uit zoveel mogelijk te voor
komen, dat /.ij als "loondrukkers" zouden worden afgeschil
derd. Niettemin werd er ach en wee geroepen en werden de 
stakers gemaand snel weer aan het werk te gaan, omdat - zo 
zei bijvoorbeeld Schiller - de exportpositie van West-Duits
land ervan te lijden zou hebben ... 
De leiding van de bond van metaalarbeiders (IG-Metall) werd 
onder druk van de stakingsbeweging gedwongen om in minder 
dan 24 uur een forse looncis te stellen. De ondernemers gingen 
snel door de knieën. Er kwamen loonsverhogingen uit de bus 
tussen 11 en 14 procent, er werden duurtetoeslagen gegeven, 
de vakantieperiode werd verlengd en tal van andere secun
daire arbeidsvoorwaarden werden verbeterd. Brenner, voorzit
ter van de IG-Metall, die als "arbeiderscommissaris" in tal van 
raden van commissarissen zit, moest erkennen dat de stakers 
in enkele dagen tijds meer wisten te bereiken dan anders in 
jaren van onderhandelingen tot stand zou l'.ijn gekomen. Daar
bij poogde de landelijke leiding van de IG-Metall haar eigen 
nalatigheid en laksheid goed te praten met de bewering, dat bij 
de loononderhandelingen van vorig jaar(!) was overeengeko
men, dat er tot november van dit jaar geen looneisen meer in 
het overleg met de werkgeversbonden gesteld zouden worden. 
Bovendien - zo werd gcl'.egd - was het haar steeds te doen 
geweest om veiligstelling van de arbeidsplaatsen. Daarom was 
minder aandacht aan de lonen besteed. 
Met dergelijke praatjes lieten de arbeiders en de plaatselijke 
vakbonden zich echter niet in de luren leggen. Zij wezen er op, 
dat de ruwe staalproduktie - van concerns als Mannesmann, 
Rheinstahl c.a. - nog nooit zo hoog geweest was als in 1969. 
Er werd een produktie van 4(, miljoen ton ruw staal bereikt, 
vier miljoen meer dan in 19(,8. Bovendien werden voor beton
staal door de grote concerns /.elfs zwarte marktprijzen ge
vr~agd, het dubbele van de verkoopprijzen van vorig jaar 
mei. 

De fusie in de kolenindustrie, zwaar gesubsidieerd door de re
gering, legde de ondernemers ook geen windeieren. Er werd 
roofbouw gepleegd op de miinarbeidcrs. Een enkel voorbeeld: 415 
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een houwer in het Saargcbicd vcrdiende 29,60 D-mark per 
dienst, maar een houwer in het Ruhrgcbicd 43,61 D-mark. Tc
recht cisten de arbeiders in de Saarmijncn optrekking van hun 
lonen en een uitkering ineens om de achterstand te overbrug
gen en in het Ruhrgcbied werd eveneens voor vcrhoging van de 
basislonen opgetreden en met succes. 
In Donn vormden dc1.c massale stakingsacties weer de aanlei
ding tot een woordensteekspeL Kiesingcr verklaarde, dat de 
stakingen het gevolg waren van het gepraat van de SPD over 
een nieuwe prijzengolf. Strauss zei: "Schiller /.elf heeft een 
prijslawine in beweging guet" en Schiller verklaarde, dat de 
stakingen het gevolg waren v:1n de "boom" in de economie en 
van de omstandigheid dat er geen revaluatie had plaatsgevon
den. 

Nauwelijks waren de loonsverhogingen toegekend of Strauss 
voorspelde opnieuw een reeks prijsstijgingen, onder meer stij
ging van de kolenprijl'en van tien procent, die weer prijsver
hogend zou werken op o.a. de treintarieven. 
Terwijl de ondernemers tandenknersend een belangrijk deel van 
de looneisen moesten inwilligen, werd de consument voorge
houden dat de prijsstijgingen een "natuurlijk gevolg" zouden 
zijn van hogere lonen, omdat 10 luidde de onvervalste onder
nemersredenering - hogere lonen vergroting van de produk
tiekosten inhouden, die op de consument verhaald moeten wor
den. Dankzij de grote coalitie konden de concerns hun winst
honger in de afgelopen jaren stillen: een prijscontrole bestond 
er niet en door de sterke positie van de grote bedrijven op het 
gebied van de export, dicteerden deze ook naar cigen goed
dunken de prijzen op de binnenlandse markt. Omgekeerd 
maakten zij van de;e extra winsten, vcrkregen op de binnen
landse markten, gebruik om de strijd om de afl'et in het buiten
land scherper te voeren. 
Een blad als dc Frankfurter Rundschau onthulde evenwel, dat 
reeds ver vóór de vcrkiezingen besloten was tot tal van prijs
stijgingen, waarbij een reeks v:tn levensmiddelen en verbruiks
goederen in prijs omhoog /.ouden gaan. In de directiekamers 
en op de regeringsbureaus waren hierover besprekingen ge
voerd. Dit blad wees er op, ebt stijging van de kolenprijzen 
vooral de kleinverbruikers zou treffen, want van de 60 mil
joen ton steenkool en cokes, die per jaar wordt verbruikt, gaat 
;o'n dertien miljoen ton aan huisbrandstof op. 
Ook deze berichten hebben de strijdlust aangewakkerd. 
De ;trbeiders hebben het geraffineerde samengaan van regering 
en ondernemers om de superwinsten nog groter te nuken en ten 
koste van het levenspeil van de bevolking nieuwe investeringen 
door te voeren, snel door1.icn. 
Deze opzet werd doorkruist en ook de regering-Brandt-Scheel, 
die in haar sociaal-economische program tal van liberale ver-
langens heeft opgenomen, /.al met het veoet van de arbeiders 
te maken krijgen. 



De nieuwe regering 

Het :t.ou een illusie :t.ijn te veronderstellen, dat met de vorming 
van de regering-Brandt-Scheel het revanchisme in de bonds
republiek - waarvan de CDU en CSU de steunpilaren zijn -
allengs zou gaan verdwijnen. De grote monopolies hebben hun 
machtspositie ook ten tijde van de "grote nulitie" verder uit
gebreid; de atoomindustrie is in volle opbouw. 
Over het rcgeringsprogram van Brandt en Scheel is op het mo
ment dat dit <>eschreven wordt 110" niet zoveel bekend hoe
wel vcrwacht '"'wordt dat er een a~~ntal diplomatieke st~ppen 
/.uilen worden gedaan, die ertoe :tullen leiden dat de betrek
kingen met Oost-Europa-- nHJgelijk ook met de DDR - zul
len worden genormaliseerd. Brandt heeft in de periode tot de 
bondsdagverkie:t.ingen van dit aspect van het buitenlandse be
leid erg veel werk gemaakt en de [)[)!{ niet, zoals Kicsingcr, 
~1ls een "vcrschijnsel" betiteld. 
Verder wordt er rekening mee gehouden, dat het nonprolife
ratieverdrag door de nieuwe regerin~~ :t.al worden getekend. De 
CDU heeft aangekondigd, dat het als onderdeel van zijn "con
structieve oppositie" binnen de bondsd~1g hiertegen /.al blijven 
optreden. 
Tl'n aanzien van het sociaal-economische program worden er 
echter nu al tal van vraagtekens geplaatst. Van de geheime 
onderhandelingen, die BL1ndt en Scheel hebben gevoerd, is uit
gelekt dat de SPD-leiding een reeks sociale punten uit haar ver
kiezingsprogram - onder meer de "Mitbestimmung" van de 
arbeiders en vakbonden binnen de onderneming - heeft laten 
vallen om de FDP tevreden te ~;tellen. Ook op het gebied van 
sociale voou.icningen, arbeids\·oorw~urdcn, belastingen e.d., 
zijn allerlei compromissen gesloten. De FDP vcrbond aan haar 
bereidheid om een coalitie met de SPD aan te gaan. heel wat 
eisen en voorwaarden en naar het schijnt hebben Brandt en 
\XTchncrt het niet :to nauw genomen met de eigen verkiezings
beloften. 
Kort na :t.ijn beëdiging tot bondskanselier vcrklaarde Brandt, 
dat zijn regering van plan is om - in het kader van allerlei 
hervormingen - op het gebied van onderwijs en wetenschap
pen vcrbeteringen tot stand te brengen. 
In hocverre dit te rijmen valt met de benoeming van prof. 
Lcussink tot minister van onderwijs en wetenschappen, is nog 
een open vraag. Wel is echter bekend, dat prof. Leussink -
voou.ittcr van de Raad voor de wetenschap - zich in het vcr
leden altijd heeft gekeerd tegen democratisering van het hoger 
onderwijs. Zijn benoeming tot minister ontlokte binnen de stu
dentenbcwcgi ng reeds scherpe reacties. Men herinnert zich hoc 
Lcussi nk de :t.ogcnaamdc hervorming op het gebied van het 
hoger onderwijs, zoals die door de officiële instanties in Bonn 
was ontworpen, verdedigde. Dit hervormingsplan betekende in 
de praktijk, dat de autoritaire universitcitsstructuur op enkele 
kleine onderdelen na gehandhaafd bleef en de studenten en we
tenschappelijke staven elke medezeggenschap in het universi
t~1irc beleid onthouden werd. 417 
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In de kringen van de leiding van de CDU en CSU wordt open
lijk verkondigd, dat het met tal van andere zaken niet zo'n 
vaart zal lopen. Over de Notstandsgesct:tc, het compromis 
rondom de verjaring van oorlogsmisdaden, de bewapening van 
de Bundeswehr - om enkele hoofdpunten te nocmen - l'.ijn 
door de vorige regering besluiten genomen en op een aantal 
gebieden liggen projekten, die voor een reeks van jaren gel
den. 

Over besnoeiing van de bcwapeningsuitgaven is vooralsnog 
geen woord gevallen. 
Zeker is, dat werkelijk ingrijpende veranderingen in de bonds
republiek slechts tot stand kunnen worden gebracht door het 
ccnsgez.ind optreden van alle linkse, democratische krachten. 
Er is door de nederlaag van de CDU-CSU en de slag die is 
toegebracht aan de NDP evenwel een situatie geschapen, waar
in zij met meer kracht dan tot dusverre kunnen optreden en 
druk kunnen uitoefenen om te geraken tot een opheffing van 
ondemocratische wetten, tot een verbod van de neo-nal'.istische 
partij en tot het beperken van de macht van de militaristen. 
Ook buiten de bondsrepubliek zullen de komende omwikkelin
gen in West-Duitsland nauwlettend worden gevolgd, niet in 
het minst vanuit ons e1gen land. 

.J. DE BOO 



De betoging van 4 oktober 

Op 4 oktober 1969 trok een kilometerslange stoet door de stra
ten van de hoofdstad. Aan de indrubvekkende betoging, een 
van de grootste die Amsterdam heeft gekend, werd deelgeno
men door vele duizenden - door communisten, door progres
sieve mensen uit alle delen van ons land, waaronder socialisten, 
pacifisten en vak verenigi ngsmensen. De demonstratie, die van 
de Nieuwe RAl naar het Beursplein ging, werd afgesloten met 
een massale meeting, waar Henk Hoekstra, voon"itter van de 
CPN, het woord voerde. Met de manifestatie sloot de Commu
nistische Partij tevens de viering van haar vijftigjarig bestaan 
af. 
De foto's op deze en de volgende bladzijden geven een beeld 
van deze grote demonstcHie en de slotmeeting, die in het teken 
stonden van eenheid van actie en van strijd tegen het reactio-. . 
na1re regenngsprogram .. 
Zij geven een slechts flauwe afspiegeling van de omvang en de 
strijdvaardigheid, die op deze vierde oktober is getoond. De be
toging k:1.n worden beschouwd :1.ls een wekroep tot versterkte 
strijd tegen de regering- De Jong en voor vooruitgJ.ng. 419 









Enkele bijzonderheden van 
het Duitse monopoliekapitaal 

Op de achter\_\rond van verscheidene i mernationale kwestie' 
welke zich de laatste jaren aftekenen, in het bijzonder in West
Europa, valt duidelijk een hernieuwde expansiepolitiek waar te 
nemen van het Duitse imperialisme, /.owd op economisch en 
monetair, als op politiek en militair gebied. Er is alle reden om 
deze ontwikkeling terdege te volgen, vooral waar zij de positie 
van en de ontwikkeling in ons eigen land beïnvloedt. In dit ar
tikel wordt geprobeerd enige tekening te brengen in de positie 
van de grote banken en concerns van de Bondsrepubliek die de 
drijvende krachten achter de nieuwe expansiepolitiek zijn. 
Een bijzonderheid van het Duitse grootkapitaal waar men on 
middellijk op stuit, is dat er /.o weinig gegevens openbaar wor
den gemaakt. Kenmerkend is dat er onder de in tota:1l ze·. en
tigduizend ondernemingen die West-Duitsland (Wc:;t-Bcrlijn 
meegerekend) telt slechts 2328 Aktierz Gescl!schaftcrz zijn (te 
vcrgelijken met na~1mlozc vennootschappen in ons land) en cht 
alle andere Gcselfschaf ten mi t beschràrzktcr J-i aftung (gesloten 
vennootschappen) /.ijn. Van de dui;-end grootste ondernemin
gen (met meer dan dui;-.end werknemers) i~; meer dan de helFt 
eeJl gcsloten vennootschap die geen enkele verplichting tot pu
blikatie van gegevens over de g::>.ng van zaken, 0;rootte, groei 
en dergelijke kent. 
In I 957 is er een kartelwet ingevoerd, die in feite slechts vcr
plicht tot aanmelding van een fusie. Maar het betrof uit
sluitend die fusies, die tot gevolg hebben ebt twi:nig procent 
van een markt of meer in handen van één onderneming komt. 
Alle andere fusies behoefden niet te worden opgegeven. 1•: 19(,5 
kreeg de wet een iets ruimere roepassint~, omelat vanaf dat mo
ment ook alle fusies moesten worden gemeld waarbij onderne
mingen waren betrokken met tienduizend man personeel of een 
balanstotaal van een miljard DM. Er werden onder deze wet 
in de jaren 1958-1967 overigens toch no~~ 339 van dergelijke 
enorme fusies gemeld, waarvan 46 in de sector elektrotechniek 
en 44 in de sector chemie. 1

) 

Een aantal belangrijke monopoktische concemraties van JU/.i 
Duitsland zijn overeenkomstig de afspraken van de anti-Hitlcr-· 
coalitie na 1945 t~edecentralisecrd - V crcirzigtc Stahlwcrlee, 
IC Farbcn e.d., maar in de Amcrik1.anëe, Britse en Franse be
zetrings/.ones /.ijn deze ,1ecentralisatics voor het grootste deel 
formaliteiten geworden. In feite zijn de beruchte, ,1ls het ware 
klassiek geworden kapitaalsconcentraties in de Westduitse 
steenkool-, ijzer-, staal- en chemische industrie door deze po
litiek geholpen hun oude machtsposities te heroveren. De bij 
de "deconcentratie" opgerichte "administratiekantoren" in di
verse bedrijfstakken werden in de praktijk centra ">'an waaruit 
nieuwe syndicaten werden opgebouwd, die op het ogenblik nog 
sterker dan vroeger de omvang van de produktie, de verkoop-

') Buru/eskartellc~rnt, Bonn - Vcrsbg 19(,7. 423 
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politiek, de prijzen, de investeringen e.d. voor vrijwel de ge-
hele industrietak bepalen. Van de dertig "kantoren" die er bij
voorbeeld werden gevormd voor walsstaal verkoop, zijn er nu 
nog vier over en daarvan is er één, "Korztor West", duidelijk en 
in alle openlijkheid de "prijsleidcr". rornleel is er dus nog wel 
deconcentratie, maar in feite zijn de oude kartels en syndicaten 
hersteld. 

Fn daar de gegevens, die over de economische machtsconcen
traties in West-Duitsland worden gepubliceerd, over het algc
meen formeel zijn - er wordt weinig of geen rekening gehou
den bijvoorbeeld met kapitaalsdeelnemingen van concerns in 
officieel zelfstandige ondernemingen, met economische, techni
sche of financiële vervlechtingen of met persoonlijke banden 
tussc11 diverse directies en besturen - kan hier dan ook niet 
meer dan een schets van enkele algemene bijzonderheden van 
het Duitse monopoliel;apitaal worden gegeven. 

Toenemende concentratie 

Door het Deutsches Wirtscha/ts lnstitut in Oost-Berlijn 1.ijn 
berekeningen gemaakt van de algemene concentratie in \Xlest
Duitsland eind 1968. Deze zijn formalistisch van opzet en uit
sluitend gebaseerd op de nominale aandelenkapitalen en ;oge
naamde stamkapitalen van alle Westduitse open en gcsloten 
vennootschappen. De conclusie is, dat de 187 grootste Akticn 
Ccscllschaften in West-Duitsland (8 procent van het totale aan
tal) samen een nominaal aandelenkapitaal hebben van bijna 38 
miljard DM (73 procent van het totale nominale aandelen
kapitaal van alle Aktien Gesellschaften) en dat de 99 grootste 
Ccscllschaftcn mit beschriinktcr Haftung (0,15 procent van het 
totale aantal) samen een nominaal stamkapitaal hebben van 
bijna 11 miljard DM (30,~ procent van het totale nominale 
stamkapitaal van alle gesloten vennootschappen). 2 ) 

Een ander beeld van de algemene concentratie in West-Duits
land, beperkt tot de verwerkende industrie en niet verder gaan
de dan eind ! 966, vcrschaft het lrzstitut fiá Konzentrcltions
forschung in West-Berlijn. Deze berekeningen zijn geb:tsecrd op 
de omzetten van de bedrijven in de vcrwerkende industrie, wat 
een scherper beeld geeft dan de berekeningen die gebaseerd zijn 
op nominale aandelenlupitalcn. Zij bieden een overtuigend 
beeld van toenemende concentratie in de periode 1959-1966. 
r-Iet aandeel van de vijftig grootste ondernemingen in de totale 
omzet van de Westduitse vcrwerkende industrie (die tiendui
zenden ondernemingen moet tellen) was volgens dc;e bereke
ningen in 1959 al 30,6 procent en in 1966 /.elfs 38,9 procent. 
Het aandeel van de vijftig volgend<.? concerns /akte v~1n een 
kwart van dat van de eerste vijftig in 1959 naar een vijfde van 
dat van de eerste viiftig in 1966. 

In het begin van de jaren '60 is er in West-D:Jitsland een Parle
mentaire Enquête gehouden over de graad van concentratic in 
de dertig verschillemle industrietaLken die neen in de Bonds-

424 2] /)\':'1-licJichtc, juni l%'J. 



republiek onderscheidt. De berekeningen zijn gebaseerd op het 
marktaandeel van de tien grootste ondernemingen in elke be
drijfstak. Er werd geen rekening gehouden met vcrbindingen 
tussen diverse ondernemingen door middel van deelnemingen 
of door financiële, technische, personele en dergelijke vcrvlcch
tingcn. Desondanks constateerde men in 18 van de 30 industrie
takken een concentratiegraad van meer dan 20 procent en in 7 
daarvan /.clfs een concentratiegraad van boven de 50 pro
cent! 3

) 

Gezien de onvolledigheid van deze enquêtegegevens en gezien 
het feit dat de concentratic sinds 1960 is toegenomen, moet men 
aannemen, dat dc/.c concentratiegraden nu nog beduidend ho
ger liggen en dat alle belangrijke Westduitse industrietakken, 
met name de staal-, chemische, elektrotechnische, auto-, scheeps
bouw-, mijnbouw- en de nonfcrro-scctor van de metaalindu
strie, elk bcheerst worden door enkele grote concerns. Er is 
maar één industrietak aan te wijzen, waar de concurrentie is 
vcrgroot in de jaren '60: de olie-industrie; maar dat is een 
bijzonder geval van toenemende monopolistische concurrentie, 
ontstaan doordat l'.ich na 1960 meer buitenlandse oliemaat
schappijen op de snel groeiende Westduitse energiemarkt stort
ten. 

Dirigenten van het Konzerne-concert 

In genoemde cnq uêtc kwam ook een typische trek van de Duit
sc concerns naar voren. Van de 300 ondernemingen die wer
den genoemd als de tien grootsten in de dertig industrietakken 
bleken er 166 in minstens twee vcrschillende industrietakken 
werk/aam te l'.ijn. Er bleken er zelfs 15 te l'.ijn die in minstens 
twee vcrschillende industrietakken tot de tien grootsten in die 
bepaalde industrietakken behoorden! Voorts bleek d,u de tien 
grootste concerns in de staalindustrie alle tien ook weer tot de 
tien grootsten in een van de andere industrietakken behoorden; 
dat gold ook voor negen van de tien grootsten in de machine
bouw, voor acht van de tien grootsten in de chemie, voorz.even 
van de tien grootsten in de elektrotechniek. Met andere woor
den Duitse "Konzcmc" 1.ijn vaak meerzijdig georiënteerd en 
hebben dan een enigsl'.ins conglomeraat karakter: zij opereren 
in uiteenlopende bedrijfstakken en op sterk vcrschillende mark
ten tegelijk. 
Op grond van dergelijke gegevens werd in een artikel in Econo
misch-S'tatistischc Berichten de conclusie getrokken: "Reeds in 
1953 moet 80 procent van het industriële kapitaal in de Bonds
rc publick in K onzcrrzvorm zijn georganiseerd. De concernvorm 
is in nuitstand 7.owcl juridisch als organisatorisch vcrder ont
wikkeld dan elders en niet zonder meer gelijk te stellen met de 
irz Engeland crz Nederland te vinden "groep", al is in sommige 
3 ] EnqtH;tcbericht, 1\undesu,; Drucksache I V 2320, Bonn I '!6-l. 
4 ] 1---l. W. de .Jong: l)e concentratiebeweging in de Wc~tcuropc~c cconornic: 
West-Duitsland, fcollmnisch-SLv~LisLischc l!erichtcn 2'J janu,ui 196'!, pagin,1 
'!3. Aan dit ,lrtikcl zijn ook de f;C,;nens omtrent de posities van het lunk-
lupiual en de betekenis Lln het depotstemrecht ontleend. 425 
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opzichten het verschil met de concerns zoals wij die in Neder
land kermen niet groot." 4 ) 

Een andere bijzonderheid van het Duitse grootkapitaal die in 
genoemde enquête naar voren kwam, is de typische vcrvlech
ting van bank- en industriekapitaaL De 425 grootste Akticn 
Geselischaften hadden een totaal aandelenkapitaal van nomi
naal 13,3 miljard DM, maar daarvan bleek 7 miljard in han
den van de banken. In negentig van deze Aktien Geselischaf
ten was zelfs de meerderheid van het aandelenkapitaal in han
den van een enkele grote bank! Aangezien het totale aandelen
kapitaal van alle 661 aan de Duitse beurzen genoteerde aande
lenmaatschappijen op dat moment 17,4 miljard DM was, blijkt 
de greep van het bankkapitaal op de grote industriële onder
nemingen dus zeer groot. 
Vcrgeleken met de banken in andere hoogontwikkelde kapita
listische landen zijn de Duitse banken niet groot te noemen. 
Hun invloed berust echter op een eigenaardigheid in de Duitse 
wetgeving en het bankwezen: kleine aandeelhouders die hun 
effecten bij een bank "in depot" geven, d.w.z. de beveiliging 
van hun papieren, het tijdig coupons knippen, belasting beta
len, omwisselen e.d. aan de bank overlaten, staan daarmee hun 
stemrecht aan de bank af. Van het aandelenkapitaal van 7 mil
jard, waarmee de banken in het totale aandelenkapitaal van de 
425 grootste aandelenmaatschappijen deelnemen, bleek slechts 
1,2 miljard echt bankkapitaal te zijn en berustte 5,5 miljard op 
het zogenaamde depotstcmrecht! 
Uit een onderzoek naar de vcrdeling van de plaatsen in de ra .. 
den van commissarissen in de 318 grootste aandelenmaatschap
pijen in industrie, handel e.d. (met uitsluiting van bankonder
nemingen), kwam men tot de conclusie dat de bankdirecties 
daarin op 573 posten van de 1722 waren vertegenwoordigd en 
dat de drie grootste Duitse b~1nkcn ( Deutsche Bank, Dresdner 
Bank, Commcrz Bank) alleen al 297 posten bc:t.etten. De func
tie van president-commissaris viel een bankvertegenwoordiger 
in 150 van deze 318 gcv~1llcn toe, de functie van viccvoor:t.itter 
bovendien nog eens 14 2 keer; voor de drie grootste banken 
waren de:.-.c cijfers respectievelijk 85 en 72. 
De ware dirigenten van het Duitse Konzcrnc-conccrt treft men 
dus niet alleen aan in de kring van directies en commissarissen 
van de topconcerns die monopolieposities in diverse industrie
takken innemen, maar ook in de kring van directeuren en com
missarissen v::tn de grote banken. In deze kleine onderling vcr
bonden kringen vallen de belangrijkste beslissingen voor de po
litiek van het Westduitse imperialisme. 
Onder het motto "!hr Fc/d ist die Welt" publiceerde de Duits
Nederlandse Kamer van Koophandel enkele maanden geleden 
een aantal gegevens over de omzetten van de sterkste Duitse 
concerns in 1968. 5

) Schematisch samengevat komen die hier op 
neer: 

sj lndustne UIU/ H,mdc/s l\.uricr der Dcutsch-Nieder/iindischcn 1-fande/s
k,llmncr, mei 1969. 



Totale Binnen!. 
Omzet 

Export buiten!. 
omzet omzet dochters 

In miljarden DM 
Volkswagen - auto 11,6 6,7 2,8 2, I 
Sicmens- elcktrotechn. 8,7 2,0 5,1 1,6 
Hoechst - chemie 8,0 2,9 3,9 1,2 
Ba yer - chemie 7,7 3, I 2,9 1,7 
Thyssen - staal 7,1 2,3 4,8 
Daimlcr/Ben:;,, auto 7,1 2,4 3,7 1,0 
AEC - clck trotcchn. 5,7 1,2 4,0 0,5 
BASF - chemie 5,6 2,3 2,7 0,() 
Krupp - staal 4,9 1,2 3,6 0,1 

totaal 66,4 24,1 33,5 8,8 

Hieruit blijkt lht deze nq.;en concerns samen een kwart van 
de totale produktie van alle industriële ondernemingen en alle 
handwerk in de Bondsrepubliek voor hun rekening nemen. Hun 
export is bijna dertig procent van de totale Westduitse uit
voer! 
Voorts blijkt hoc sterk :;_ij op het buitenland ;,ijn gericht: bijna 
de helft van hun omzet komt op buitenlandse markten terecht, 
34 procent door uitvoer vanuit West-Duitsland, 13 procent via 
dochterondernemingen in het buitenland. 

Grootscheepse reorganisaties 

De Duitse conjunctuur hcc.:ft in de jaren '60 een duidelijke golf
beweging vertoond. In de cijfers omtrent de groei van de algc
mene industriële produktie bijvoorbeeld onderscheidt men twc.:c 
perioden van vier jaar: een jaar van sterke produktietoename 
in 1960 en 19(,4 en een steeds vcrder vertragend groeitempo in 
de drie er op volgende jaren, Het dieptepunt werd bereikt in 
1967 met een d a I i n g van de algemene industriële produktie 
met ruim twee procent. In d~n jaar en de jaren daarna is er 
duidelijk sprake van een versnelling van het conccntratiepro
ccs, in het bij1.ondcr waar het fusies betreft van concerns en 
andere grote ondernemingen onderling ó). Er is in feite een;.elf
de soort "reorganisatie" van het monopolickapita~11 gaande ab 
men nch de laatste tijd /,let afspelen in Engeland, in Frankrijk 
en in andere landen. Enkele belangrijke voorbeelden zijn i): 

"J f_c Monde de /Tconwnte ,.,111 15-16 juni I'!(,'! wij;t op de opmerkelijke 
vcrschillen in ,;rocitcmpo van de produktie in enkele indmtril'l,lkkcn, \\.l.lt'
in grote concerns dL· 111~1rkt bchccr.o..,cn en de indu-;u·il;Jc groei in het ,llge
mcen in de jaren 1')(,7, 1'!6S en 1'!6'!. Her gacll met 11.1nte om de kumt
ve;.cl-, olie-, .1uto-, elektrotechnische en chemische indmtrteëtL ivlct uir;on· 
dcring \ an de autoJnobicl~industric is het beeld over het ,tlgcmccn zo, d,lt 
dc;_c industrict,ü:.kcn bij een afnemende .1lgcmcnc groei 1nindcr ycnraging 
vcrtonen en bij een snelle algcnH·nc groei nog aan;icnlijk sncllc1· g:t,lJL 

i] De gegevcm 1.ijn onrlecnd .un D\rt-/!crichtc, mei '68 en juni '69 en .1.11\ 

/.e ,\tonde de C!:"conmnie juni '(,9, 427 
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Eind 1968 werd de Ruhrkoh!c AG gesticht waarin ;,ich 23 van 
de 29 mijnma:ttschappijen in het Ruhrgebied aaneensloten; /.ij 
neemt 8.2,5 procent van de steenkoolproduktie voor haar reke
ning, had 190.000 man in dienst (waarvan er snel 60.000 wer
den afgevoerd), een jaaromzet van vijf miljard DM en 1.ij zal 
zich ook met de winning van uranium bel'.ig houden. Voorts 
werd door een aant:tl puur Duitse concerns een overeenkomst 
gesloten voor de oprichting van een gemeenschappelijke maat
schappij voor de olieverzorging; deze concerns controleren op 
het ogenblik 35 procent van de oliezaken in de Bondsrepubliek 
en .29 procent van de r:tffin:tgecapaciteit. 
In de sta:tlindustrie is men op weg naar de vorming van twee 
of drie Duitse mammoetconcerns. De grootste, Thysscn, heeft 
de groten Obcrhauscn en Bochum overgenomen en p~1rtiële fu
sie-accoorden gcsloten met Gutc-Hof/mmgshüttc en ivlanncs
mann. Thysscn-!Vlanncsman hebben nu een onaantastbare mo
nopoliepositie in de Duitse buizenproduktie; deze nieuwe groe
pering neemt met een produktie van 15 miljoen ton staal veer
tig procent van de tot:tle Westduitse staalproduktie voor haar 
rekening en heeft op het ogenblik 156.000 man in dienst. De 
ILlaste concurrent, J-Iocsch heeft samen met de Hoogo·vcns in 
I.fmuiden daarop geantwoord door plannen uit te werken voor 
de uitbouw van hun ge/amenlijke staalproduktie tot .20 miljoen 
ton, o.:t. door een nieuw bedrijf in de Maasvlakte bij Rotter
dam. Hocsch heeft tegelijkertijd een overeenkomst tot samen
werking gcsloten met een der grootste I talia:1nse staalonderne
mingen (Acciaicric c Fcrricrc Lombarde Falck SpA in Milaan). 
Een apart hoofdstuk is de reorganisatie van het Kmpp-concern 
onder leiding van de Ocutschc Bank. 
In de sector elektrotechniek zijn op belangrijke terreinen par
tiële fusie-overeenkomsten gesloten tussen Sicmens en AfG 
( transform:ttoren, generatoren en elck trischc centralebouw ), 
Sicmens en Brown Bovcric (de grote Zwitserse elektrotechni
sche onderneming), Sicmens en Philip.1·. Maar de situatie is hier 
zeer onoverzichtelijk, gezien de zeer vele internationale bindin
gen van de Duitse elektrotechnische concerns met grotere bui
tenlandse concurrenten (een belangrijk deel van het aandelen
kapitaal van AEG is bijvoorbeeld in h:tnden van de Ameri
kaanse General L'lcctric, terwijl Sicmens op vele terreinen nauw 
gelieerd is met Philips). Er komen in dit vcrband tal van com
binaties voor bewapeningsopdrachten voor. 
De Duitse chemische industrie wordt beheerst door drie naza
ten van het beruchte IC Farbcn concern: ff acehst, Baycr en 
BASF ( Badische Anifin G- Soda Fa/nik). Laatstgenoemde was 
bij de meest opmerkelijke fusies betrokken; zij n,lm bijvoor
beeld de Wintershall AG over van enkele internationale olie
concerns en de staat en veroverde daarmee een concern dat o .. 1. 

bijna een zesde van de Duitse olieproduktie, een derde van de 
Duitse a:trdgasproduktic en de helft van de Duitse kaliproduk
tie bcheerst en voorts belangrijke olieconcessies in Lybië en een 
raffinaderij bezit. 

In de auto-industrie nam Volkswagen een beslissend aandelen
p:tkkct over in de NSU en sloot het samcnwcrkingsovereen-



komsten met Porschc. Daimlcr-Bcnz nam de vrachtwagenpro
duktie over van Krupp, zal binnen aL·ienbare tijd fuseren met 
!lcnschel-Hanonhl\!, en heeft 1.ich nu ook in de vlie<>tui«bouw 
een plaats verover~! door de Heinkef-fabrieken op te"ko~en en 
samen met Jv!AN een fabriek voor de bouw van vliegtuigmoto
ren te starten. 
Door enkele fusies is inmiddels een groot Duits vliegtuigbouw
concern gestart: Messcrschmitt-Bölkow, waarin minderheden 
van aandelen in handen 1ijn van JV!csscrschmitt (één derde, de 
grootste), Bölkow, de regering van de Beierse deelstaat (Strauss' 
domein), de Amerikaanse Boeirzg en de Franse Nord-A'G·iatiorz. 
Het tweede Duitse vliegtuigbouwconcern, \lcrcinigtc Flugtcch
nischc \V crke in Bremen waarin /( ru p p en Daim! cr-Bcrzz de 
grootste aandeelhouders 1ijn, fuseerde met Fokker. 
Bij de belangrijke overnemingen en fusies welke 1.ich de laatste 
jaren in West-Duitsland voordeden, zijn vaak buitenlandse con
cerns betrokken geweest, in het bij1.onder Amerikaanse, maar 
ook een ;untal Nederlandse (AK.U, Phi!ips, Uni/ever, Konink
lijke Zout, K onirzk/zjke Olie/ Shcl!, \1 crcrzigde /v! achirzc-F abri e
ken, Peck crz Cloppcrzburg, \/ arz Berkel en enkele grote verze
keringsmaatschappijen o.a.). 

Buitenlands kapitaal in Duitsland 

Buitenlands kapitaal neemt een belangrijke plaats in de West
duitse economie in. Het is vooral op grorc ondernemingen ge
concentreerd en is ruw w cg gcsproken vrijweI gehcc I onder te 
brengen bij drie do1.ijn grote internationale concern:; van Ame
rikaanse, Britse en Nederlandse oorsprong. Uit een lijst van de 
ondernemingen in de Bondsrepubliek die een nominaal kapitaal 
hebben van 50 miljoen DM of meer, welke door het lJcutschcs 
\Virtscha/ts lnstitut volgens de stand van zaken eind 1968 werd 
samengesteld, valt af te leiden dat er van 201 genoemden 144 
particulier be1.it 1ijn en van dc1"e 144 1.ijn er 24 geheel Amcri
kaallS, 5 Amerikaans-Duits, 6 Nederlands-Brits, 4 Brits, 3 Ne
derlands, l Brits-Duits, 4 Zwitscr5, 2 Frans, 2 Luxemburgs, I 
Belgisch, I Belgisch-Duits, I Can,dccs, 1 c~1nadecs-Duits en l 
Zweeds - samen 56 buitcnland~:c van de in totaal 144 grote 
ondernemingen. 8

) 

De Bundesbank 9
) heeft berekend, dat in 1968 niet minder dan 

1\4 procent van het totale aandclc!~kapitaal in de Duitse petro
lcumindustrie in buitcn1;1mb: ln:1den was; voor andere in
dustrietakken gelden de \ olgcmle percenU.:èe:;: levensmiddelen 
48, kunststoffen 35, elektroteclmiek 31, voertuigen en staalcon
structie 29, detailhandel 25, groothandel en machinebouw 22, 
textiel en bekleding 22, ~:teen, glas Ci1 ;lardcwcrk 18, chemie 
17. 
Het buitenlandse kapitaal is geïnte~cssecrd in 5.375 \X'estduitse 
ondernemingen en vertegenwoordigt daarin een totaal nomi·· 
naai aandelenkapitaal van 18 miljard mark, d.w.z. 13,6 pro-

liJ /)\\1-lic>ichtc, Jlllli !%'!. 
'1 ) Pcrshericlnen eind mei 1'!6'!. 429 
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cent v:tn het totale ;undeknkapitaal v.ln alle 1\ktien Cesell
schaften en 24,6 procent van het kapitaal \'an alle Cesell
schaften m.b.H. Van genoemde 18 miljard DM is 7,-+ mi]j;ud 
in Amerikaanse handen - verreweg de grootste portie; de Ne
derlandse bezitters nemen met 2,4 mi I jard de tweede ph;Hs in 
onder de buitenlandse inve~;teerders in de Duitse economie. 
Het Nederlandse en het Britse kapitaal zijn hoofd;akclijk ge
vestigd in het noordelijk deel van de Bondsrepubliek, dat in 
1945 tot Britse bei'ettingszonc werd ;nnge\\'e/en. Het J\meri
kaanse kapitaal is hoofdzakelijk in het zuidelijk deel gcvcsti~~d, 
dat tot Amerikaanse bezcttings1.onc werd aangewu.en L'Il in het 
bij:wnder in de deelstaat Beieren. 

Er is sprake van een sterke toename van buitenlands kapiu.11-
bezit in West-Duitsland in de afgelopen drie jaar: van een to
taal aandelenkapitaal van 13,6 miljard DM in ]9(,"i naar tota;l] 
18 miljard DM in 1%8. Dit jaar is de;e uitbreiding verder ge
ga:tn. Jn de regel betreft het uitbreiding van best.unde buiten
landse ondernemingen of van bestaande deelnemingen in Duit
sc ondernemingen CI< geen nieuwe vestigingen. Daarbij is het 
Amerikaanse bezit het sterkst blijven groeien: V<lll 3g,2 procem 
\<lil het buitenlandse kapitaal drie j1<H geleden, naar ~3 .. 6 pro
cent in '68. Voor Nederland 1.ijn cle;c cijfers rcspectie\·elijk 15,5 
en 13,4 procent, maar gezien enkele belangrijke i"u·;ics en O\cr
nemingcn de afgelopen maanden, !1Ug men :UJ1neii1L'Il dat het 
aandeel van de Nederlandse be;ittcrs in de ! )uitse economie in 
1969 weer ;a] ZIJn toegenomen. 

Duits l<apitaal in het buitenland 

Op grond ,·an officiële gegevens V<1n het ministerie van econo
mische zaken in Bonn stelde het Dclttschcs Wirt,ciJ,r(ts lnstit,t/ 
een ovcr1.icht S<1men van de onwang v;1.n de directe investerin
gen van Duiv;e ondernemingen in het buitcnL'JHl in 1968. Dc!C 
bedroegen totaal ! 3 miljard m;uk. Tweetb-de d:,;;rv;Jn is be
legd in de industrieel ontwikkelde l.111den in \Y/e':t-Furop;1 en 
Noord-Amerika. De grootste Duitse in\'(::;rcrin;.>;en be\ inden 
1.ich in Bclgië/Luxen:burg - 1660,3 miljoen UM en Zwitser
land ·- 1477,:.2 miljoen DM, gcvol1:d door l'r.111Lrijk (I 1 93,5). 
Canada (11 19,3), Verenigde Sutcn (1081,(,), Oostenrijk 
(727,2), Italië (546,9), Nederland (·~07,!) e11 En,.,cland 
(:267,3). 10

) 

Uit een en ander blijkt, dat de l~uitcnbnd'ic bclc~~gingen in 
\Vest-Duitsland groter 1.ijn dan die Llll Wcst-Duidand in het 
buitenland. Abs, de bclangrijk~;te topbalikier en COJh:enJbestuur
der in Duitsland, gebruib dit om de Bondsrepubliek ;1f te schil
deren als "de grootste mmzacbt in de ,,:·crcf,!" en --- samen met 
de aannJCrder V;1n de regcring~;partij in de Bcicrsc deelsuat, 
Strauss - campagnes te voeren tegen verdere "Uebcr(rcm
dung" door buitenlands kapitaal en \'OOr het vcrseinHen van 
meer "LcbcmT,unn" voor de Duitse concems in het buiten
land. 

1
") J)\ï'f-/!cricbtc, mei 1'!(8, 
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Duitse .un koop buitenlandse 
,l,liHlc1cn -------

Buitenbndsc aankoop Duitse 
.undclcn-

Er voltrekt zich sinds vorig 
jaar echter een duidelijke om
mekeer in deze ontwikkeling. 
Zo blijkt uit gegevens van de 
Bundesbank omtrent de effec
tenhandel, dat de omvang van 
buitenlandse aankopen van 
Duitse aandelen in de jaren 
1960-1964 ongeveer 300 mil
joen DM per jaar was en die 
van Duitse aankopen van bui
tenlandse effecten rond 50 mil
joen DM per jaar. Van 1964 
tot 1967 stegen de buitenland
se jaarlijkse aankopen tot 350 
-400 miljoen DM per jaar, de 
Duitse aankopen van buiten
hndse effecten tot gemiddeld 

100-150 miljoen DM. In 1966 begonnen sterke stijgingen van 
1.owel buitenlandse aankopen van Duitse als v~1n Duitse aan
kopen van buitenlandse aandelen. In de loop van 19(,8 werden 
de Duitse aankopen voor het eerst iets groter dan de buiten
landse (circa 950 miljoen tegenover ca. 900 miljoen); de/"e ont
wikkeling zette zich in dit ja«r duidelijk door. 
Fr is een oven"icht samengesteld van de aantallen belangrijke 
buitenlandse penetratics in industriële en handelsondernemin
gen van de ontwikkelde kapitalistische landen in West-Europa 
en Noord-Amerika in 1968. 11

) De meeste van dc;c penetratics 
gingen uit van de Verenigde Staten (432) en Engeland (205), 
maar Wcst~~Duitsbnd kwam in dat jaar al op de derde plaats 
(186), voor Frankrijk (134), Italië (68) en Nederland (43). 
Ons bnd wordt bij dc1.c Duit~;c economische expansiepolitiek 
niet overgeslagen. In het laatste ja~uvcrsb~~ van de nuits-Ne
derlandse K.rmer Vûn Koophandcl 17

) wordt go.cgd dat thans 
"bijna driehonderd f)11it'e firma's vaste steunpunten hebben" 
in ons land en dat het daarbij "in de eerste linie gaat om de 
dochter- of dcclncmingsfirma's. "De volgende stap, de sa
menwerking tussen Nederland se en Duitse partners op het 
gebied ~'•m de produktie, de handel en het 1Jerkeer en andere 
ecrmornische sectoren is tot dusver door nog betrekkelijk weinig 
finnc~'s gedc~an, ook al zijn er juist de laatste tijd enkele spec
taculûirc 'uoorbec!dcn te noemen. IJe Kamer beschouwt het als 
een ~'an haar we%enl1ïke opgaven dergelijke vormen 1:an samen
·zc<Tking tot starui te brengen." 

G. VERRlPS 

11 ) /Jncclton, .1p1·il I LJ6'J. 
12 ) l11dustric zmd 1-f.zndc/s ls.tnin. juni 196'! 431 
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Gemeentelijke zelfstandigheid 
in gedrang 

De discussic over de vorming van grote gcmcenten is in de 
kring van gemeentebesturen opnieuw opgelaaid. Minister Becr
nink oefent druk uit op Ccdeputeerde Staten van de provin
cies om zo snel mogelijk met plannen te komen, waardoor het 
aantal kleinere gcmeenten drastisch zal worden beperkt. Ge
meenten met minder dan 3000 in woners moeten worden opge
heven en opgenomen in gcmcenten die minstens 10 ~1 15.000 
inwoners dienen te tellen. Dat het opheffen van de kleinere 
gemeenten er door wordt gejaagd, blijkt wel uit het feit dat 
van de 407 gcmcenten met minder dan 5000 inwoners er 203 
betrokken zijn bij plannen in die richting! Alleen al in Zuid
Limburg dreigen 46 gcmcenten te worden opgeheven, evenals 
een twintigtal in Oost-Groningen. Ma~u ook grotere plaatsen, 
zoals in de Zaanstreek en de I.Jmond, hangt ecn1clfde lot bo
ven het hoofd. 

Nu is de gemeentelijke indelini~ niet iets dat on,untastbaar zou 
zijn. Indien zich de reële noolhaak voordoet, dat de grenzen 
gewijzigd moeten worden, dan moet dat ook mogelijk zijn. De 
huidige indeling is 150 jaar ~~cledcn tot stand gekomen en in
tussen is er veel veranderd in ons land. Het ~nntal problemen 
- en de omvang ervan - waarvoor de gcmeenten i'>ich ge
steld i'"ien, is sterk toegenomen. 
De industriële ontwikkeling stelt ~~ehcel andere eisen dan voor
heen. Vooral de vestiging van olie- en chemische bedrijven 
brengt vele vraagstukken met ;,ich mee. Grote industrie- en 
haventerreinen moeten worden aangelegd en met water-, spoor
en autowegen verbonden. De grotr· toevloed van arbeiders 
moet wc)ïdcn gehuisvest in nieuwe stadswijken, waarbij tevens 
l<ostbare voon.icnim~cn voor onderwij,, cultLJur, reereatic eni' .. 
nodig 7.ijn. 

Door de snelle uitbreiding \7 an industrie en woonwijken i'JJn 
vele gemccmcn i'.owcl in geld- als in ruimtenood geraakt. Om 
ruimtegebrek te bestrijden, was samenwerking met buurge
mcenten nood;,akelijk. Dc;,c :.amenwerking leverde vaak pro
blemc:l op, omdat de mce~tc grote ~~cmecnten, in hun ijver om 
aan de wensc'l van de monopolies te voldoen, de kleinere liefst 
zo snel mogelijk wilden annexeren. Door de hoge eisen van de 
industrie kwamen de hcbngen van sport, gci'ondhcidszorg, wo
ningbouw en ontspanning in de regel op de tweede plaats. 
Daarnaast tast de industrie, o.m. door water- en luchtveront
reiniging, het leefklimaat aan. 
Om niet helemaal in de verdrukking te komen, gingen de bur
gers de druk op de gemeentebesturen vergroten. De gcmcenten 
staan dus aan pressic van twee i'.ijdcn bloot: i'O\vel burgers als 
ondernemers vragen voon.icningen die geld kosten. De gcmcen
ten ;,ijn echter zowel door de t~emecntegrcnzen als door een ge
brek aan financiën beperkt in hun mogelijkheden. 1V1ede door 
dc1e druk wordt er gci'ocht naar mogelijkheden om de invloed 



van de 
ken. 
Om de 

burgerij en van de randgcmcenten te kunnen bcpcr-

ondcrlinue bctrckkinucn tussen de "Cmccntcn te reue-n n n n 
lcn, 1.ijn er vcrschillende mogelijkheden. Via de Wet gcmeL'n-
schappclijkc regelingen kunnen meerdere gcmcenten vrijwillig 
op di verse onderdelen samen werken. Op deY. cl fdc basis is het 
mogelijk een streekgewest te vormen, waarvan er tot nu toe 
dertig bestaan. Een tweede mogelijkheid is het bij de wet in
stellen van een gewest (openbaar lichaam), waarvan de Rijn
mondraad het enige voorbeeld is. In beide gcv,11len bchouden 
de gcmcenten hun 1clfstandigheid. Ten slotte kunnen gcmcen
ten met goedkeuring v~111 het parlcment worden samengevoegd. 
(Zie ook P 1.\:. C, I %7, 110. 8/9, bil. 404.) 
In het voorja~H 1ijn bijna gelijktijdig een aantal rapporten ver
schenen, die aanbevelingen doen over de toekomstige ontwik
keling van de gemeenten. o:•) 
Over één ding 1.ijn de opstellers het eens: de huidige bestuurs
vorm beantwoordt niet meer aan de eisen van dc/.C tijd. Als 
oplossing wordt de vorming van gewesten aanbevolen. Vcrder 
lopen de meningen nog al uiteen. 
De vcrschillende aanbevelingen komen hierop neer: 

a. 

b. 

c. 

Een groep gcmcenten dient op basis 
met bchoud van nlfstandighcid en 
voegdhedcn een gewest te vormen. 

van vrijwilli"heid en 
de belangrijkste bc-

Door de regering dient bepaald te worden 
ten een gewest moeten vormen en welke 
daaraan moeten worden afgestaan. 

welke <>cmccn,., 
bcvocudhcdcn ,., 

De regering stelt vast welke gcmcenten moeten worden sa
mengevoegd tot een groter geheel. 

Voor de duidelijkheid 1ullcn wc hier de inhoud van de diverse 
rapporten beknopt weergeven. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

De Vereniging van Nederlandse Ccmccntcn is een organisatie 
die de belangen van de gcmcenten behartigt o.m. door het ge
ven van advic1.cn en het doen van voorstellen en wensen aan 
de regering. 
Het rapport g~ut dan ook uit van het bcbnt-; van de huidige 
genwenten en meent dat de gcmcenten /.elf in staat 1.ijn de pro
blemen op te lossen. Het 1waartcpunt zou gelegd moeten wor
den op het door de gemcenten zelf \'ormen van gewesten. De 
Wet gemeenschappelijke regelingen dient daartoe te worden 
verruimd. Op de duur 1.ou een gewest geleidelijk tot één ge
meente kunnen uitgroeien, indien blijkt dat de gemeentelijke 
grenzen geen functie meer vervullen. Voor het samenstellen van 
een gewestbestuur ziet de VNC drie mogelijkheden: 

=:-] "Bc1tuurlijkc oq.;,lnÎ~hltÎL'.,, Ver. \',111 Ned. CcmcerHe:l, Blauwe reeks no. 
43; "Bestuur in agglomcr:1tÎcs", Instituut Contact R,1ndgcmcenten; Advic.'l 
\'cln de Rcud Ycln Advies voor de 1\uimtcliike Ordening; "Srreekgcmccnten 
en sudsgewcstcn", \'(!iardi Bcckm.1n.srichting. 433 
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1. Aanwijzing door en Uit de deelnemende gemeenteraden 
(bestaande toestand). 

'"' De helft van het aantal leden wordt op de1>e wijze gevormd, 
de overige door de kiezers van de betrokken gemeemen. 

3. De gehele gewestraad wordt bij directe verbel'>ing gekm>en 
( R ijnmondraad). 

Dit rapport gaat er van uit, dat zo min mogelijk van boven 
af geregeld moet worden en heeft als voordeel dat kleinere 
gcmeenten bij opname in een gewest hun zelfstandigheid be
houden. De VNC is voor een systeem van geleidelijk ineen 
groeien van een groep gemeenten tot <'én geheel, zonder de z~uk 
te overhaasten of te forceren. Deelname aan een gewest ge
schiedt vrijwillig. 
Waarom echter de keus wordt gelaten uit drie mogelijkheden 
om een gewestraad te vormen is niet duidelijk. Is dit een con
cessic aan de leden (burgemeesters en wethouders)? Aanwij1ing 
door gemeenteraden heeft in de regel een ovvrhccrsing van 
burgemeesters en wethouders tot gevolg. Uit democratisclw 
overwegingen kan alleen een directe vcrkioing van een ge
westraad in aanmerking komen. 

Instituut Contact Randgemeenten 

Dit instituut dankt zijn ontstaan <tan een aanul burgemeesters 
van met opheffing bedreigde kleinere gemeenten. Het rapport 
van de studiecommissie, samengesteld onder leiding van pror. 
H. A. Brasz van de Vrije Universiteit te Amsterdam, tracht: 
een wetenschappelijke benadering van de diverse problemen te 
geven. 

Vanuit deze benadering wordt het instellen van gewesten \'~1n 
boven af bepleit. De gcmcenten worden aangcwc1>en tot welk 
gewest zij lullen behoren. Dat aanwijzen kan gcschicden door 
de regering bij algemene maatregel van bestuur. Als variant 
wordt gedacht aan de mogelijkheid, dat eventueel meer dan de 
helft van de aangewezen gcmcenten met de aanwij1"ing moet 
instemmen of, indien een aantal Kamerleden dat wenst, dat het 
parlcment die aanwij1.ing zal doen. Het rapport spreekt niet 
uit aan welke methode de voorkeur z.ou moeten worden ge
geven. 

De gewestraad dient bij directe verkie1"ingen door de bevolking 
te worden gekozen. Een gemeenteraad kan bcp<uldc bevoegd
heden aan de gewestraad overdragen. De gewestraad kan aan 
een gemeentebestuur opdragen bepaalde maatregelen uit te voe
ren. De taak van een gewest wordt omschreven als het behar
tigen van belangen van het gebied op het terrein van de volks-· 
huisvesting, openbaar vervoer en verkeer, economische ont-· 
wikkeling en recreatie. 
In het algemeen komt de conclusie neer op het op grote schaal 
instellen van gewesten (als Rijnmond) door de regering, in bij
zonder voor de kleinere en plattelandsgemeenten. 
Dit uitgangspunt is vooral voor deze groep van gcmeenten v,1n 



lx·Lu1t;. Door het deelnemen ;un vele gcmccnscluppclijkc rege
lingen kunnen de gcmccmcraden nog maar weinig invloed op 
de gang van 1.akcn uitoefenen. Een gcko1..en gewestraad, /.oals 
terecht wordt \'Oorgcsteld, lun dc;c onduidelijkheid herstellen. 
Voor het tot sundhren~~cn v;1.n een gewest 1.ijn echter drie mo
gelijkheden a.1ngegevcn. Het /.onder meer \'an bO\ en ar V,1St
stclkn hoc een ~·.ewcst wordt samengesteld, is niet aanvaard
baar. l )c betrokken raden en bevolking dienen daarin mee te 
kun!lL'Il spreken. Het ovcrdra~~cn van bevoegdheden van gc
ll1l'l'ntcradcn aan een gc\\'CStL1;1d /.al 1ckcr in de kleinere ge
mccnrul op veel weLTStand stuiten. Of hier in de toekomst 
c·chtcr aan te ontkomen v;1lt, is te bctwiji"clen. Zaken als ruim
telijke ordcnin:~. \crkccr, recreatie en economische ontwikke
lingen kunnen v;nk bctn in groot \erband geregeld worden. 

Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 

l )c cuk \';1n dc;e r;ud is de regering te adviseren over vraag
stukken v;1n ruinw:lijke ordening. In de r;1ad, die door de re
"~crint.:; is s.cmcngcstcld, ;itten vcrtegenwoordigers van gemeen
ten, provincies en rijk met ;1ls \'OOrl.itter ex-minister Marii
nen. 
Ook dit r.1pport stelt, Lht door of bij de wet gewesten moeten 
worden ingesteld die over bepaalde bevoegdheden moeten be
schikken. Fen gewest moet bij i~ebleken nood;.aak de1e be
voegdheden 1.elf kunnen uitbreiden. i\an de betrokken gcmeen
te 1.ou dan een ,,/L'kcrc mate v;1n inspr.1ak" verleend moeten 
worden. 
V oor de n ;et-stede! ij kc gebieden di enen de klei ncrc \!,Cm centen 
tot ((·n t~rotc te worden s.1mcngcvocgd. 
In de stedelijke l;cbicdcn dienen een ~unral gemcenten met be
h,>ml van ;.elfstandigheid en een beperkt aantal bevoegdheden 
(nuatsch~1ppclijkc ;org, soci~1le en culturele ;.org, stads\·cr
fraa!t.ng en sportJccomodatic) in een gcwe~;t verenigd te wor
den. De gcwc<>traad L~1n worden gcko1..cn door de betrokken 
gemeenteraden ol" de bevolking. Het gewest heeft de taak te 
;orgcn voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van 
het gebied. 
l-locn:r dit .1dvies gaat, blijkt wel uit de mening dat sommige 
provincie:; niet meer lbn drie or vier gewesten of gcmcenten 
/.uilen tellen. De pro\·incic dient echter als bestuurslich,um te 
blijven bcsta,1n, doch het ;1antal provincies /OU door s;1mcn
vocging \'Crmindcrd kunnen worden. 
Dit rapport g;1~H dus een stap vcrder dan beide voorgaande. 
1--IL·t wil een t~cwcst dat van boven af wordt opgelegd, met 
ruime bevoegdheden die ;.onodig, op kosten van de gemeente
raden, verder uiq;cbrcid moeten kunnen worden en w,uraan 
alleen de t~rotnc gcmcenten kunnen deelnemen. De kleine ge
meenten moL·tcn ma~H worden opgeheven. De raken van de 
overgebleven gemcc;ltetl, die vcrplicht worden deel uit te m,1-
ken van een gewest, ;.ijn dan nog /.o gering dat /.iJ net 1.0 goed 
door het Leger des Heils en de visclub kunnen worden uitgc
\'Ocrd. 

I i 
I 
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Met een nagenoeg volledige liquidatic van de gemeentelijke 
autonomie als uitgangspunt valt niet te vcrwachten dat daar
mee een oplossing voor de huidige problemen kan worden be
reikt. 

Wiardi Beekmanstichting 

Een commiSSIC van dit wetenschappelijke bureau van de PvdA 
heeft eveneens een rapport opgesteld over de bestuurlijke pro
blemen, dat echter niet op alle punten de mening van alle ledc11 
weergeeFt, zonder dit overigens nader aan te geven. 
De conclusie vertoont veel overeenstemming met die van de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening. Het rapport 
adviseert dat de regering binnen enkele jaren een geheel nieuwe 
gemeentelijke indeling dient op te stellen. 
Als voorbeeld wordt Zweden genoemd, waar het aantal ge
meenten in 1952 van 2498 tot I 037 werd teruggebracht en 
waar nu gewerkt wordt dit aantal op 200 te brengen. 
De Wiardi Beekmanstichting ziet een gcmeenschappelijke rege
ling en een gewest slechts als overgang naar grote gcmcenten 
(stadsgewest). Er wordt dan ook voor gepleit om alle gcmcen
ten in Rijnmond en de Rijnmondraad op te heffen en tot één 
groot stadsgewest om te vormen. 
Omd~1t de democratie in een dergelijk stadsgewest in het ge
drang kan komen, moeten er zonodig subgcmcenten worden 
gevormd, die eventueel beperkte bevoegdheden kunnen krijgen. 
Het aantal provincies zou tot vijf kunnen worden terugge
bracht. 

Dit laatste rapport gaat het \'erst van alle. Alle problemen 
moeten v~1n boven af - dat is door de staat --- vvorden gere
geld. Daarbij wordt uitgegaan van de reformistische opvat
ting, dat de staat een neutrale, boven de partijen (en gemeen
ten) staande instelling /.ou 1.ijn die alleen het algemeen belang 
in het oog heeft. 
In on:;.c tijd is dat staatsapparaat evenwel ILHJw vcrvlochten 
met de leidingen van de grote concerns. De van boven af op
gelegde veranderingen v~1n de gemeentelijke indeling houden 
dan ook terdege rekening met de belangen ,.~1n de grote in
dustrie. 
ln de praktijk zijn het juist de grote ondernemers die openlijk 
aandringen op beperking van gemeentelijke rechten en samen
voeging van reeksen ~>,cmeenten. De algemeen directeur van 
Dow Chemica] Nederland (het concern ebt rijk is geworden 
van de napalmleveranties aan de Amerikaanse luchtmacht in 
Vietnam) vcrklaarde in een interview met Ruim licht, dat er 
maar eens een einde moest komen aan de autonomie van ge
gemeenten en provincies omdat die schade berokkenen a:1n de 
industriële ontwikkeling. Sidney v. d. Bergh, bckcml \Tuamc
laar van commissariaten, onu.cgde Provinciale Staten van 
Zuid-Holland het recht een streekplan op te stellen, dat de 
havenontwikkeling van Rotterdam wel eens /.ou kunnen be
lemmeren. De Hoogo,·ens doen al enige jaren pogingen de ge-



meenten in de IJ-mond s:tmcngcvocgd te krijgen. De voorzit
ter van de Kamer v:tn Koophandel in de Zaanstreek verlangde 
onlangs nog, dat de regering haast moest maken met de her
indeling van dit gebied. 
De aandrang tot samenvoeging gaat dus niet van de bevolking, 
noch van haar organisaties uit, maar van de grote onderne
mers. Het ligt dus voor de h:tnd dat de voorstellen tot samen
voeging tot grote gemcenten of gewesten in de eerste plaats 
overeenkomen met de belangen van de industrie. Zo is de Rijn
mond opgezet om binnen het gebied van 23 gcmcenten één be
leid ten opzichte van de ha ven- en industrieontwikkeling te 
kunnen voeren. 

Nota bestuurlijke organisatie 

Intussen heeft de regering een "nota bestuurlijke organisatie" 
aan het parlcment voorgelegd. Daarin worden als belangrijkste 
maatregelen aanbevolen: 

1. samenvoeging v~1n kleine gemcenten waarvoor nieuwe richt
lijnen worden vastgesteld; 

2. vorming van gewesten op basis van een gewijzigde wet ge
meenschappelijke regelingen. 

Ook in deze nota wordt gepleit voor grotere gcmeenten door 
samenvoeging of annexatie, maar niet zonder "tot voorzichtig
heid te manen". De ervaring leert dat hoc groter de gemeente 
is des te geringer de belangstelling van de inwoners wordt. In 
de grote gcmcenten zou daarom naar binnengemeentelijke de
centralisatie (wijkraden) gestreefd moeten worden, mits met 
enkele bevoegdheden en financiële middelen uitgerust. De mo
gelijkheid daartoe is in de gemeentewet aanwezig en kan door 
de gemeenteraden worden benut. 
Op blz. 8 van de nou komt de volgende passage voor: "Is der
halve samen voeging een middel tot oplossing van de geschetste 
problematiek, dat 1.ijn w:tardc ten volle behoudt, er doen zich 
tal van situaties voor, waarin aanwending ervan op wezenlijke 
bezwaren stuit. Naar mate het samenlevingsverband groter van 
oppervlakte en inwonertal is, groeit de kans, dat in geval van 
samenvoeging de belangenbehartiging, niet alleen wat de voor
bereiding en uitvoering betreft, maar ook ten aanzien van de 
besluitvorming, feitelijk op ambtelijk niveau plaats vindt. Dan 
dreigt het gevaar, dat ;.ij 1.ich aan het bestuur en de democra
tische controle onttrekt. De communicatie tussen het bestuur 
en bestuurde, indien al mogelijk, zou in die situatie weinig ef
fectief zijn. Stellig zou hier binnengemeentelijke decentralisatie 
ten goede kunnen werken, maar het moet worden betwijfeld of 
men voor structureel belangrijke zaken tot een rede decentra
lisatie /.al willen en kunnen besluiten. En, indien dat inderdaad 
het geval zou zijn, d:tn rijst toch wel duidelijk de vraag, waar
om men eerst zinvolle organisaties, als gcmeenten in beginsel 
zijn, zou moeten elimineren, om (1aarvoor andere, welke hun 437 
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nut nog moeten bewij/.en, in de plaats te stellen." (cursivering 
van C. IJ.) 
Afgezien van de ambtelijke stijl moet worden opgemerkt dat 
hierin veel waarheid schuilt, doch dat in de praktijk de han
delwijze van de regering een totaal andere is. Juist de plannen 
voor de IJ-mond, de Zaanstreek, Zuid-Limburg en Oost-Cro
ningen gaan uit v~1n ,;rote oppervlakten en inwoncrtallen. De 
argumenten van de zich tegen samen voeging vcrzettende ge
meenten dat bchngenbehani,~ing en democratie d~~~udoor in 
het gedrang zouden komen, heeft de regering altijd van de hand 
gewezen! 

De nota spreekt /,ich uit voor de instelling van gewesten door 
de gcmeenten /elf op basis van vrijwilligheid. Aan een gewest, 
dat een rechtstreeks gekonn bestuur moet hebben, /.uilen een 
aantal bevoegdheden, ook van de provincie, worden overgedra
gen, op dusdanige wij;-c ebt er voor de gcmcenten een reëel ar
beidsterrein overblijft en n ~;een uitholling plaats vindt. Fen 
gewest zal een eigen lin~lncic;lc regeling krijgen. De deelnemende 
gcmeenten /,uilen de kosten van de overgedragen taken moeten 
financieren, het rijk vcq~ocdt de bcstuurs- en apparaatskosten. 
Daarnaast wordt de invoering van een gewestelijke belasting 
ovc.::rwogen. De geLhchtc tot s~1mcn voeging van provi ncic' 
wordt in de nota niet overgenomen. Ook wordt nog in de nota 
aangekoJH.ligd, dat voor Rijnmond een nadere regeling wordt 
uitgewerkt, evenals voor het plan groot-Amsterdam. 
De inhoud van de/,e nota vcrtoont veel ovc·rc·cnstcmming met 
het rapport van de VNC. Onder de nota staat de n~nm van 
minister Bccrnink, die voorheen naa~;t ,~!,cmcentcsccrctaris ook 
voooirter van deCHUis geweest. De CHU heeft lange tijd in 
haar "program van beginselen" het volgende artikel gehad: 
"I-;fet zelfbeschikkingsrecht van provincie en gemeente wordc 
gehandhaafd en versterkt in overeenstemming met de taak, 
welke deze lichamen, naar historie en grondwet, in ons sta~us
bcstel vervullen". Een deel van dc;c opvatting is nog in de 
nota terug te vinden, waarin getracht wordt, ondanks vngro
ting van gcmcenten en gewc.::stvorming, de positie van de )~C
mccntcn Jovccl mogelijk te handhaven. Of dit in de praktijk 
tot /.ijn recht /.al kunnen komen, is nog moeilijk te ovcr:;:icn. 
Los van de.:: door de tijd noodnkclijk geworden veranderingen 
op bestuurlijk gebied beweegt 1ich op de achtergrond het drij
ven van de grote monopolies, die hun eigen plannen trachten 
te verwezenlijken. 

Indien de raadsleden van de CPN en atdelingsbcsturcn v,1n on
ze partij met voorstellen tot annexatie of ~~rcmwij/iging te ma-
ken krijgen, leggen zij eigen maatstaven aan. Nagegaan moet 
worden of daarbij de belangen en de dcmocr:uischc rechten v~1n 
de bevolking in het gedrang komen. /:; een wij;_iging nood;a
kclijk, b.v. indien er gebrek aan grond voor Wl>ningbouw is, en 
is handhaving van de dcmc;cratische rechten gcgaL1ndcerd, dan 
kan een voorstel on/.e steun verkrijgen. Fen opheffing, die 
plaats 1ou moeten hebben omdat de/.e of gene minister het aan
tal inwoners te gering vindt, is niet aanv~urdbaar. Daarbij /.ui
len wc ons niet bc.::gcven in l'l''l discussie, oF een kleine gemeen-



te zoveel voordelen (of n~dclen) biedt boven een grote. Het 
a~ntal inwoners noch de oppervlakte zullen bij onze besluit
vorming de doorslag geven. 
A~n de gevolgen voor de democr~tische rechten van de bevol
king n~ herindeling wordt in vcrschillende r~pporten nauwe
lijks aandacht besteed. Hebben de opstellers 1.ich al neergelegd 
bij de opzet van de "Proeve v~n een nieuwe grondwet" waarin 
gemeente en provincie ~!leen nog maar door de wet geregelde 
taken hebben te vervullen? De gemeentelijke ,1utonomie, het 
recht van de geko1.en raad om aan het hoofd van de gemeente 
1.elf haar huishouding te besturen, komt zo te vervallen. Het 
perspectief is dan, llat er een aantal uiq~eholde n1onstcrgcmeen
ten overblijven, die tot uitvoerders van staatsopdrachten zijn 
gedegradeerd. 
Het staatsmonopolistische kapitalisme heeft het parlcment al 
voor een deel uitgehold. Door afschaffing van de evenredige 
vertegenwoordiging hopen de monopolies de greep op het 
staatsapparaat vcrder te vergroten. Een daarmee samcnhan 
gendc stap wu kennelijk de uitschakeling van de gemeentelijke 
demoeratic moeten zijn. Monopolie en democratie zijn twee 
begrippen die elkaar slecht vndragcn. 
De cis tot democratisering op elk gebied van het maatschappc· 
lijk gebeuren, klinkt steeds luider. Ook de cis tot handhaving 
en vernieuwing van de democratische positie van de gcmcen
ten 1.al daarom zeker aan kracht winnen. In de in dit artikel 
genoemde rapporten is met deze kant geen of volstrekt onvol
doende rekening '~choudcn. Dat er iets aan de positie van de 
gcmcenten moet veranderen, is duidelijk. Maar dat moet dat. 
gebeuren in de richting van de vcrsterking van autonomie en 
democratie in het belang van de bevolking. 

C. l.JMKERS 
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Boekbespreking 

links en rechts 

De termen "links" en "rechts" worden in het politieke leven 
veelvuldig gebruikt. Een ieder weet wel, zij het bewust of min 
of meer vaag, wat met deze woorden wordt aangeduid en hoe 
een politieke partij geplaatst moet worden. Niemand zal aar
zelen de CPN links te noemen en het GPV rechts, terwijl het 
ook wel duidelijk is dat het kabinet-De Jong een rechtse rege
ring is. De tegenstellingen die er op een gegeven moment tus
sen de politieke groeperingen zijn, kunnen door het gebruik 
van deze woorden op een sprekende manier tot uiting worden 
gebracht. 

Verwarring kan er moeilijk uit het benutten van deze termen 
voortvloeien. Maar degenen die de roep om "duidelijkheid" in 
de politiek hebben aangeheven - vaak als dekmantel voor het 
ondernemen van aanvallen op het kiesstelsel van evenredige 
vertegenwoordiging hebben verordonneerd dat ook de 
woorden "links" en "rechts" niet duidelijk genoeg zijn en dat 
ze in de politiek beter afgeschaft kunnen worden. Een kort ge
leden vcrschenen boek van een der sociologen die zich met het 
politieke leven bezig houdt, dr 1. Lipschits, en dat gewijd is 
aan een onderzoek van het vebruik van de termen "links" en 
,,rechts", probeert bewijsmat~riaal voor deze opvatting aan te 
dragen. ':-) 

Tot dit bewijsmateriaal behoort o.a. de redenering, dat het 
niet altijd gemakkelijk is om een partij een plaats toe te wijzen 
in de rangorde links-rechts. Zo worden onderzoekingen aange
haaki van resp. Jacobs en Stapel, waaruit zou kunnen worden 
opgemaakt dat er geen helderheid bestond over de positie van 
de Boerenpanij. In het eerste onderzoek werd deze als "uiterst 
rechts" geklasseerd en in het tweede als nog juist "links". Be
wez.en wordt hiermee echter niets. Hoogstens dat misvattingen 
of aanvankelijke misvattingen mogelijk zijn. ~ij sommigen zal 
de actie van de Boerenpartij tegen het Landbouwsclup de in
druk hebben kunnen wekken, dat het hier ging om een partij 
die reactionaire corporatieve instellingen zou willen bestrij
den en als zodanig links zou kunnen zijn. De opvattingen en 
gedragingen van de Boerenpartij hebben deze misvatting snel 
kut~nen wegnemen. Het moet deze snelheid geweest zijn, die 
leidde tot het verschil in beoordeling bij de twee genoemde on
derzoekingen - zonder daar overigens de verdere waarde van 
te wilJen beoordelen. 
Ook de historische uiteenzettingen van dr Lipschits over de 
verschillen die zich hebben voorgedaan bij het hanteren van de 
woorden "links" en "rechts" 1.ijn weinig overtuigend. Het gaat 
toch niet om een vooral historisch begrip, maar om termen die 

*] Dr L Lipschirs - Links en rechts in de politielc Uitgegeven door J A. 
Boom en Zoon, Meppel. 1%9. Prijs f X,90. 



het mogelijk maken :1.lgcmccn gevoelde tegenstellingen op dui
delijke en voor iedereen begrijpelijke wijze kenbaar te ma
ken. 
Na een algemene beh:1.ndeling bespreekt dr Lipschits de betekc
nis van de links-rechts-tcgenstelling in de Nederlandse politiek. 
Elke partij die in het p:1.rlcment zitting heeft, wordt daarbij 
behandeld aan de h:1.nd v:1.n enkele programmatische documen
ten. De kCLu.e daarvan is beperkt. Zo wordt voor de CPN bij
voorbeeld vrijwel alleen de discussicgrondslag voor het 22ste 
congres aangewend. Toch ontstaat er wel een beeld. Zo kan 
dr Lipschits op grond van de benutte programs e.d. een partij 
als 0'66, die aanvankelijk ook als twijfelgeval had kunnen 
gelden, aan de rechterkant plaatsen. Links kan zij, met de 
VVD, alleen genoemd worden, als de tegenstelling niet-confes
sioneel - confessioneel op de voorgrond wordt geschoven. 
In het bock van dr Lipschits worden vele bijzonderheden gege
ven over het gebruik van de termen "links" en "rechts"; hij 
citeert daarbij ook uitspraken die inderdaad het herinneren 
waard zijn. Dat geldt o.a. voor de PSP, waarover wijlen Van 
Steenis in zijn toespraak op het oprichtingscongrcs zei: "Wij 
:t.ijn niet links en wij zijn niet rechts, maar wc staan er zeker 
niet tussen". Achteraf gezien een treffend beeld van deze par
tij, die in zichzelf verdeeld is en in elkaar bestrijdende groepjes 
uiteenvalt. Maar tezclfder tijd een uitspraak, die laat zien dat 
het mijden van deze termen nog niet tot meer duidelijkheid 
hoeft te leiden, zoals dr Lipschits probeert te bewijzen. 

S. VAN DONGEN 
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Documenten 

Communiqué van het 
partijbestuur van de CPN 

Het 23ste partij-congres van de CPN zal op 6, 7 en 8 februari 
1970 in Amsterdam bijeenkomen. 
Tot het bijeenroepen van het congres werd besloten op de zit
ting van het partijbestuur van de CPN, die op 13 en 14 sep
tember werd gehouden. Het partijbestuur besprak maatregelen 
ter voorbereiding van het congres, dat kort voor de provinciale 
staten- en gemeenteraadsverkiezingen zal plaats hebben. 
Het partijbestuur besteedde in zijn discussies ruime aandacht 
aan de grote demonstratic voor eenheid van alle linkse krach
ten en tegen de politiek van de regering-De Jong op 4 oktober 
in Amsterdam. Het vcrheugende feit, d:lt enige weken voor de 
demonstratie reeds vierduizend deelnemerskaarten werden vcr
kocht, inspireert tot nieuwe inspanningen om de betoging :r.o 
massaal en indrukwekkend mogelijk te maken. Het partijbe
stuur roept alle leden en vrienden van de partij op :r.ich vol
ledig in te zetten bij de voorbereiding van de landelijke demon
stratic die van groot gewicht is in de strijd tegen de reactie, 
voor de verdediging van de democratie en het levenspeil. 

In het kader van de vcrsterking van het partijwerk werd be
sloten]. v. Esch - wiens vcrvanging als administratief secre
taris enige tijd geleden reeds bekend werd gemaakt - als lid 
van het dagelijks bestuur te vervangen door W. Nicuwenhuyse 
(met verantwoordelijkheid voor het bedrijfswerk van de partij) 
en tot uitbreiding van het dagelijks bestuur met .Jaap Wolff. 

(De Waarheid, 1.5 sept. 1969). 

Overleg tussen DKP en CPN 

Zaterdag 20 sept. heeft een vertegenwoordiging van het dage
lijks bestuur van de CPN een bespreking gevoerd te Amster
dam met een lid van het presidium van de DKP (Duitse Com
munistische Partij). De bespreking had plaats in het kader van 
de regelmatige contacten tussen beide partijen, waartoe tijdens 
het jongste DKP-congres in Essen door de CPN en de DKP 
afspraken werden gemaakt en stond in het teken v~111 een uit
wisseling van ervaringen en in:r.ichten met betrekking tot ac
tuele vraagstukken. 

(De Waarheid, 22 sept. 1 %9). 



Verklaring van het Dagelijks 
Bestuur van de CPN 

Het Dagelijks Gcstuur van de Communistische Partij V<lll Ne·· 
dcrbnd is maandag (6 oktober) bijeen geweest ter bespreking 
van de actuele politieke vraagstukken en de taken, die daaruit 
voor de partij voortvloeien. 

Het Dagelijks Bestuur .1cht het een feit van grote politieke be
tekenis, dat de demonstratic \·an de vierde oktober - die ge
heel in het teken ~;tond \'<111 "eenheid \';lil actie, tegen de rege
ring-De Jong" - een ongekend nL1Ssale omv:1ng heeft gehad. 
A;ln de indruk wekkende beto:~in,~, é·én van de grootste die de 
hoofdstad ooit gekend heelt, werd deelgenomen door dui:t.en
den comm11!1istcn, door pro,',ressicve mensen uit alle provin
cies van ons hnd, waarundcr ook socialisten, p:1cifisten en 
vak veren i gi ngsmenscn. 

Dit was niet alleen een w:l:udige afsluiting v:111 de viering van 
het vijftigj:uig besta:1n v:111 de CPN, die diepverankerd is on
der de werkende bevolking van ons hnd, maar is een duidelijk 
en ondubbcl:t.innig :1ntwoord op de miljoenennota, waarove1· de 
Tweede Kamer volgende weck de :1lgemene begrotingsdebat 
ten begint. In de straten van Amsterdam is in grote eensgezind
heid het reactionaire pro:~r:1m van de regering-De .Jong v:1n de 
hand gcwe:t.cn, /oals ook het gn·al is met Roolvinks loonpoli
tiek en loonwet. 

De toestand verandert ~:nel en de perspectieven voor de eenheid 
van de linkse kr:1chten, doelbewust tot stand gebracht van on·· 
derop, l'..ijn bij:tonder groot . .Juist daarom l'.ijn de kracht en de 
vitaliteit van de CPN en het grote vcrtrouwen dat de CPN 
onder de bevolking van ons land blijl-a te genieten, op het ogen
blik van een uitl'onderlijkc betekenis. 

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de betoging tot een 
massale dcmonstr:uic en tot een indringende gebeurtenis kon 
worden doordat vele honderden werkers, alle afdelingen en Ic
den van de partij :tich voor het welshgen ervan hebben inge
spannen. Het roept op om nu alle krachten in te :t.etten voor de 
eenheid van de linkse krachten in ons land, overal waar dc:te 
eenheid door de gewone, bewuste mensen gcsmeed kan wor
den voor de concrete eisen: in de bedrijven en buurten, op kan·· 
toren, scholen en universiteiten. De vierde oktober moet een 
wekroep l'.ijn tot \'ersterkte strijd tegen de regcrin~~-De .Jong en 
voor de vooruitgang. 

Het Dagelijks Bestuur wekt op de rijen van de p~utij met nieu
we leden te \'Crsterken en abonnees te werven op het dagblad 
"De Waarheid", dat de nieuwe obstakels moet overwinnen die 
de reactionaire regering thans opwerpt door middel van een 
afbraak van de postbcstellingen in ons land. 443 
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Volgend jaar zullen er zowel verkiezingen voor de Provinciale 
Staten als voor de gemeenteraden plaats hebben, die ongetwij
feld ook van groot landelijk politiek belang zullen zijn. 
Er is alle reden om vol optimisme en strijdlust de voorbereidin
gen te treffen, die nodig zijn om een intensieve en omvangrijke 
verkiezingscampagne te voeren. 

(De Waarheid, 7 oktober 1969). 



en 

LOONSTRIJD 
LOONPOLITIEK EN LOONSTRIJD: een critische studie met strijd
bare conclusies. 

Er heerst een vrijwel algemene ontevredenheid in Nederland 
over de huidige loonpolitiek, zoals die door de ondernemers en 
de regering wordt gevoerd. 
Er is behoefte aan een verlevendigin~J van de loonstrijd om een 
eind te maken aan het achterblijven van lonen en salarissen bij 
de stijging van de winsten van de grote ondernemingen en de 
duurte van het levensonderhoud. 
Het, kort geleden, opgerichte Instituut voor Politiek en Sociaal 
Onderzoek heeft met de hulp van een aantal op dit gebied erva
ren medewerkers een rapport doen verschijnen. 
Het streven was de vraagstukken rondom de loonpolitiek en 
de loonstrijd wat dieper te onderzoeken, deze critisch te ont
leden en er conclusies aan te verbinden voor de toekomst. Het 
rapport is door Paul de Groot samengesteld. 

* Het rapport wordt als handig boekje van 64 pagina's in gekleurd 
omslag uitgegeven. De prijs bedraagt f 1 ,90. 
Bij afname van ten minste vijf exemplaren wordt reductie ge
geven. 
BestellinQen te richten aan het Instituut voor Politiek en Sociaal
Onderzoek, Prinsengracht 840 Amsterdam. Tel.: 22 17 38. 



Het communistisch manifest 
'Een spook waart door Europa', met deze klassiek geworden 
woorden openden Karl Marx en Friedrich Engels hun brochure 
in 1848, die het meest internationale werk van de gehele socia· 
listische literatuur zou worden. 
'Het is hoog tijd, dat de communisten hun opvattingen, hun oog
merken, hun tendenties, openlijk voor de gehele wereld ontvou· 
wen en tegenover het sprookje van het spook van het commu· 
nisme een manifest van de partij zelf plaatsen'. 
Elfde, naoorlogse druk, met alle voorwoorden van Marx en 
Engels, met materiaal over de ontstaansgeschiedenis en uitvoe· 
rige toelichtingen. 112 blz., paperback f 3.65 

Loonarbeid en kapitaal 
Karl Marx laat in deze artikelen uit 1849 zien, dat in de econo· 
mische struktuur van onze gehele moderne maatschappij het al· 
leen de arbeidende klasse is, die alle waarden produceert. 
Vierde, vermeerderde druk, met toelichtingen. 

82 blz., paperback f 3.-

Loon, prijs en winst 
Dit werk van Karl Marx ontstond als manuscript uit twee voor· 
drachten, die hij in 1865 in Londen voor de Generale Raad van de 
Eerste Internationale hield. 
Vele problemen die Marx in 'Het Kapitaal' onderzocht, worden 
hier door hem zelf voor het eerst uiteengezet. 

Vijfde, vermeerderde druk, 84 blz., paperback f 3.-

~l!!l!IISIIItl deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij Uw boekverkoper! 
Uitgeverij Pegasus· Leidsestraat 25 ·Amsterdam, tel: 020-231138 





ll 
I 

NOVEMBER 1969 

blz. 
Meer qelu voor de gemeenten W. van het Schip 445 

Loonpolitiek en loonstrijd W. Nieuwenhuijse 456 

L. de Jong en de Rijksdagbrand 8. Schmidt 462 

Opmerkingen over stellingen van het 
Maurice Thorez-instituut 

UIT DE TIJDSCHRIFTEN 

473 

Proudhon of Marx 478 

Versterking van de Communistische Partij in de 
strijd voor eenheid van alle linkse krachten 486 
Ter voorbereiding van het 23ste congres van de CPN 

Partijbestuur CPN bijeen 492 

POLITIEK EN CULTUUR 

verschijnt maandelijks bij uitgeverij Pegasus 

Leidsestraat 25, Amsterdam-C., tel. 23.11.38 

De abonnementsprijs is f 7.50 per jaar. 

f 3.75 per halfjaar, losse nummers f 0.75 

Ons gironummer is 173127, 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 



29e jaargang no. 11 november 1969 

POLITIEK 
EN 

CULTUUR 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van 

het marxisme-leninisme onder leiding van 
het partijbestuur der CPN 

Meer geld voor de gemeenten 

Nu de monopolies in toenemende mate streven naar vergro
ting van hun macht en er een steeds sterker wordende ver
strengeling van de monopolies en het regeringsapparaat plaats 
heeft, wordt de positie van de gcmcenten moeilijker. Er ont
sta;~n scherpe conflicten tussen de gemeenteraden, die dicht b;j 
de bevolking staan, en het regeringsbeleid. Op de laatste con
gressen van de Communistische Partij van Ncdcrhnd is aan 
deze ontwikkeling veel aambcht besteed; er werd op gewezen, 
dat de communi~;tische raadsleden actief moesten optreden 
voor de belangen van de bevolking en dat daarbij de samen
werking diende te worden gezocht met andere gemeenteraads
Icden op basis van strijd voor de vcrsterking V<1n de positie van 
de gemeenten. 
Oe regering-De Jong heeft zich op alle gebieden tegenover de 
bevolking van ons land geplaatst. Dat geldt ook inzake de 
gemeenten. Ooor haar optreden is in de afL:,elopen jaren de 
financiële nood van de grote zowel als van de kleine gemcen
ten verder gestegen. 
Het veo.et tegen haar politiek op het gebied van de financiële 
verhouding tussen rijk en gemcenten is sterker geworden. Doch 
minister Witteveen is er vorig jaar, toen deze kwe<;tics in het 
middelpunt van de aandacht kwamen te staan, door het doen 
van vcrscheidene beloften en toezeggingen, nog in geslaagd dit 
vcrzet in te dammen. 
Zoals te vcrw<1Chten was van de/'.e regering - het is door de 
communisten bij de behandeling van de vorige rijksbegroting 
reeds duidelijk gesteld - heeft de minister deze beloften in de 
verste verte niet waar gemaakt. Ferdcr is het tegendeel het ge- 445 
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val geweest; er moet namelijk worden vastgesteld, dat het be
leid ten opzichte van de gcmeenten slechter is cbn ooit tevoren 
en dat als het ware een absoluut dieptepunt is bereikt. 
Is dit overdreven? Nee. Tot op heden was het /,o, dat vele ge
meenten er met grote moeite nog in slaagden het voorzicnings
pcil voor de bevolkini~ niet achteruit te doen gaan en vaak na 
veel inspanning en lang onderhandelen vcrbeteringen tot stand 
wisten te brengen. fndien er echter in de komende tijd geen 
duidelijke vcrbeteringen in de financiële verhoudingen tot het 
rijk worden bereikt, dreigt dit voorzieningspeil te worden ;un
gctast. 

De neiging bestaat om bij het spreken over de financiële toe
stand van de gcmcenten te vcrvallen in beschouwingen van 
hoofdzakelijk boekhoudkundige aard. Daarom moet duidelijk 
worden onderstreept, da~ het bij een beoordeling van de toe
stztnd van de gemecnteliike financiën allereerst gaar 0111 het 
voor:t,ieningspcil van de bevolking, w;1arop de rq',cring-De 
.Jong met haar beleid een openlijke aanslag pleegt. 

Fen gemeente wordt gevormd door een groter of kleiner aan
tal mensen die samenwonen in een bepaald gebied. Het is het 
gemeentelijke beleid, dat in hoge mate bepaalt of aan de wen
sen en vaak dwingc'1dc eisen van dc:r,c bewoners te~',cmoct ge
komen zal worden. Vcrvulling van dc:r.c wensen en inwillil',ill\', 
van deze eisen bepaalt echter of er naast l',ewooqd en f',cwcrkt 
ook geleefd kan worden in de gemeente. Daarbij zijn het in de 
eerste plaats de werkende mensen met hun beperkte financiële 
middelen, die in hoge mat~ voor hun wel en wee afhankelijk 
zijn van het gemeentelijk bdeicl. Dit heeft betrekking op vraag
stukken van het ondcrwijr, de jcugdvoorzicningcn, sport- en 
recrcatiemogclijkhedcn, culturele voorzieningen en de l~C/.ond
heidszorg van kleuter tot bejaarde. Tevens ;-,ijn de vaak inge
wikkelde problemen van vcrkeer en parkeren, de aanb~ van 
bouw- en industrieterreinen, de bouw van woningen e~1 het sa
neren van vcroLHic~clc buurten en wijken hierbij in het gedin~'· 
Bovendien komen allerlei vraagstukken die samenh;1ngen met 
de werkgelegenheid aan de orde. 
De gcmcenten hebben, zoah hieruit reeds blijkt, vele taken. 
Sommige d,1arvan /.Îjn in de ene gemeente belangrijker dan in 
de andere, maar elke gemeente heeft te maken met eb tg ene 
wat betrekking heeft op het directe voor:r.icningspcil. Dit on
derstreept de belangrijke sociale fu11etie van de gemeente. 
De politieke samenstelling van de raad heeft grote invloed op 
het gemeentelijke Geleid. In een gemeente met een linkse meer
derheid zal een vooruitstrevend beleid meer voor de hand lig
gen dan daar waar zulk een meerderheid ontbreekt. Ten einde 
in het belang van de bevolking een zo gunstig mogelijk beleid 
te verkrijgen, eisen de communisten ook hun plaats op in de 
colleges van burgemeester en wethouders. 
Het is evenwel duidelijk, dat ook de regering invloed uitoe
fent op het gemeentelijke beleid. Formeel geschiedt dit op ve
lerlei wijze, van adviserende richtlijnen af tot aan bindende 



voorschriften toe. Bij de uitvaardiging van deze richtlijnen en 
voorschriften gaat de regering uit van haar eigen beleid. 
Een aantal van deze adviezen en voorschriften kunnen door de 
gemeentebesturen naar eigen inzicht ten uitvoer worden ge
legd. Dit is de diverse regcringen een doorn in het oog geweest. 
Vaak toch komt daardoor duidelijk tot uiting, dat gemeente 
en regering tegenover elkaar staan als de belangen van de be
volking in het geding zijn. Reeds geruime tijd en langs ver
schillende wegen worden dan ook aanvallen gedaan op de 
autonomie van de gemeenten. 
Vooral de financiële verhoudingen vormen een sterke rem op 
een /.elfstandig beleid van de gemeenten. Langs de weg van de 
financiën probeert de regcri ng de gcmeenten te d w i ngcn zich 
ondergeschikt te maken aan de belangen van de monopolies. 

Investeringen worden afgeremd 

Als de financiën van de gcmeenten aan de orde /.IJn, gaat het 
in hoofthaak om een viertal vraagstukken, n.l. 

de kapitaalsvoorzicning, d.w.z. de voorziening met gelden 
die nodig :t.ijn voor in vestcringen; 
de jaarlijkse begrotingen van inkomsten en uitgaven; 
de zogenaamde doeluitkeringen; 
de financiële positie van de grote gemcenten Rotterdam, 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. 

De gemcenten moeten jaarlijks grote bedragen investeren. Daar
voor moeten leningen worden gesloten, die over een langere 
tijd met betaling van rente worden afgelost. Deze gelden zijn 
nodig voor soms /.eer omvangrijke werken, /.oals voor de aan
leg en uitbouw van haven:;, voor grote vcrkecrswcrkcn als 
tunnels, viaducten en bruggen. Vcrder dienen /.e voor de zo
gcna~lmdc kleine investeringen als de bouw van buurthuizen, 
de aanleg van sportvelden, enz. 
Tot voor enige tijd was het zo, dat de gcmcenten op de kapi
taalmarkt verschenen en daar leningen afsloten tegen de gel
dende marktconditics. Maar in 1961 is daaraan een einde ge
maakt. Omdat in die periode de bedrijven en ondernemingen 
een steeds groter deel van de kapitaalmarkt voor Iich opeis
ten, werd in dat jaar voor de gcmeenten een bestcdingsfonds 
ingesteld. Daarmee werden de gcmcenten beperkt in hun mo
gcli jkhcdcn tot het opnemen van ka pi taal. In fci te werden daar
mee de belangen van de bevolking ondergeschikt gemaakt aan 
die van het bedrijfsleven. 
Later, in 1965, is er onder leiding van de toenmalige minister 
van financiën Vondeling een wet op de kapitaalsnitgaven ge
komen, waarin de beperking die aan de gemeenten werd op
gelegd, nader werd gereglementeerd. 
Sindsdien mogen de gcmcenten alleen nog maar kapitaal op
nemen via de Bank van Nederlandse Gemeenten. Deze vcr
deelt het beschikbare kapitaal over de vcrschillende gemeen-
ten, maar :t.ij is op haar beurt volledig afhankelijk van het re- 447 
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geringsbeleid, dat bepaalt of en in hoeverre deze Bank een be
roep mag doen op de algemene kapitaalmarkt. 
Zoals zo vaak met in wezen re~lctionaire maatregelen het geval 
is, werden ook deze bcpalin:~en overgoten met een progressief 
aandoend sausje. De beperking van 1961 was nodig, 1.0 heette 
het, om met het oog op het algemene belang een juiste vcr
deling van het beschikbare kapitaal over de drie belangrijkste 
groepen - te weten de p:iv~lte sector, het rijk en de lage over
heid (voornamelijk de gemeenten) - te verzekeren. De wet op 
de kapitaalsuitgaven van 1965 i'OU nodig ";;,l geweest om de 
belangen van de gemeenten te dienen. Een concurrentie tussen 
de gemcenten op de kapitaalmarkt /.ou worden vcrmeden e:1 
dat 1.ou vcrhinderen dat als gevolg van de1.c concurrentie cc·1 
stijging van de rentevoet zou plaats hebben. 
Wat zijn nu de gcvolge;1 van deze maatrq~clen geweest? Een 
pas verschenen overzicht van de Nederlandse Bank over de 
periode van 1961 - het jaar waarin het bestedingsplafond 
werd ingevoerd - tot 1968, geeft daarvan een beeld. 

NETTO-BEROEP OP DE KAPITAALMARKT (in miljo<'ncn guldemi 

1961 -- 1 -~%;r-~=r~~:r:%5,1%(, 1

1%7

1 
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11
/o)! 3.540 i 3.016: 3.798 4.226 4.872 4.651 ,5.952 I 6H 11 111] 
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I Bron: Kwarraai Bericht v "'n de NcclnL1ndsc lhn k, 1WJ'!, nr. 2, "'ptcmhcr. J 

Het aandeel van de private sector is dus gcstegen van 59 pro
cent in 1961 tot 68 procent in 1968. Het aandeel van het rijk 
daalde van 17 procent in 1961 tot 14 procent in 1968. Maar 
het aandeel van de lagere overheid (lees: gemeenten) daalde 
zelfs van 24 procent in 1961 tot 18 procent in 1968. Zeer dui
delijk komt uit deze cijfers de private sector als de grote over
winnaar te voorschijn en daaruit blijkt tevens war het doel 
was van de maatregelen, die indertijd genomen zijn. 
Nu zou men kunnen tegenwerpen, dat ook het rijk een veer 
heeft moeten laten. Maar dat is zeer betrekkelijk. Immers in 
diezelfde jaren, waarin een bestedingsbeperking voor de ge
meenten werd ingevoerd, ging het rijk over tot een geheel an
dere wijze van het financieren van de woningwethouw (waar
voor het de leningen vcn.orgde en nog verzorgt). Gebeurde dit 
voorheen uit leningen die het rijk afsloot, de laatste jaren 
wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van 1.700 miljoen gulden 
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geput uit de belastinggelden. De verlaging van het jaarlijkse 
aandeel op de kapitaalmarkt wordt dus gecompenseerd door 
een jaar! ijk se grote in vestering uit belastinggelden. 
De gcmeenten zijn de duidelijke verliezers. Aan de hand van 
de cijfers kan gezegd worden, dat de gemeenten het sluitstuk 
vormen van een beleid dat geheel gericht is op het dienen van 
de belangen van de monopolies. 
Minister Witteveen heeft in het jaar 1969 deze lijn consequent 
voortgezet. In 1968 deden alle gcmeenten tezamen een bruto
beroep op de kapitaalmarkt van 2.410 miljoen t>:ulden. Voor 
1969 werd de behoefte geraamd op 2.820 miljoen. Tot augus
tus van dit jaar waren de gemeenten via de centrale financie
ring door de Bank voor Nederlandse Ccmeenten gekomen aan 
een bedrag van ongeveer 1.000 miljoen. Hiermee was reeds een 
achterstand ontstaan ten o~)zichre van het niveau van 1968 
van 400 miljoen gulden. \X/illen de gcmeenten komen aan het 
geraamde bedrag voor dit jaar, dan zou er van augustus tot 
december 1.700 tot 1.800 miljoen gulden beschikbaar moeten 
komen. 
Inmiddels is in de loop van dit jaar de kapitaalmarkt al zwaar 
afgeroomd door de private sector. Daar komt nog bij, dat 
minister Witteveen in september-oktober een nieuw deel van 
deze markt voor :tich opeiste, n.l. voor het dekken van een tc
kort op de ri iksbegroti nt~ voor 19(,9. De geraamde opbrengsten 
van de BTW voor de schatkist bleken aarEienlijk lager te zijn 
dan Witteveen had begroot, ook al drukte deze bchsting zwaar 
op het budget van de ~~cwonc mcl'Scn. Daarom besloot hij om 
een extra-lx~roep te doen op de kapit~ulmarkt voor 500 mil
joen om aldus dit ~~at te dekken. Dat is inmiddcl'' gebeurd. 
Maar daarmede :t.ijn de !',cmcentcn 11og meer in de nesten ge
raakt. Want pas daarna is voor hen via de Bank voor Neder
landse Gcmcenten clc k~1piculmarkt open t;c<>tcld. Er is daar
om niemand die de vcrw.u:hting koestert, dat de gcmcenten nu 
nog de beschikking ovn het hun nog ontbrekende bedrag :t.ul
len kunnen krijgen. 
Een pikante bij:tondcrhcid daarbij is nog, dar in de loop v~111 
dit jaar de rentevoet aan;ienlijk is opgelopen. Voor wat er op 
de kapitaalmarkt overblijft voor de gemeenten, moet dus de 
hoogste rente van het ja~u worden betaald! 
!>c;;.e fcitc'l en cijfers bcwij:t.cn, dat de gcmcenten in:t.akc de 
behoefte aan investcrin~;:;gcltlcn ondergeschikt worden ~;e
maakt ;nn de bcbn~;cn van het bedrijfsleven en bovendien nm; 
het sluitstuk vormen van de rijksbegroting. 

De begrotingen 

De jaarlijkse begrotingen \'Urmen een tweede vraagstuk, w~ur
bij de financiële ,·crhouding tussen rijk en gcmeenten aan de 
orde komt. 
De uitgaven van de gcmcenten worden voor een belangrijk deel 
bepaald door een aantal raken, die het rijk aan de gemeenten 
heeft overgedragen. Daartoe bchoren de uitvoering van de on- 449 
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derwijswet en de sociale zorg. In de sociale zorg :t.ijn o.m. op
gesloten de uitvoering van de :1lgcmcnc bijstandswet, het vcr
strekken van uitkeringen volgens de \VWV en de wcrk:t.aam
hedcn volgens de WSW (de voormalige CSW-rcgcling). Voor 
de uitvoering van deze nkcn worden aparte uitkeringen ge
daan, al is dat lang niet voor honderd procent. 
A !Ie overige uitga ven van de gcmcenten worden in hoofdzaak 
gcfi nanci crd uit de zogen aam de eigen in komsten en door on t
vangsten uit het gemeentefonds. Deze uitkeringen vinden plaats 
volgens een bepaalde formule - schaaluitkeringen genoemd 
-, waarvoor de voornaamste sleutel wordt gevormd door her 
.1antal inwoners van een gemeente. 
Het gemeentefonds :t.elf wordt gevoed uit de algemene bcbs
tingopbrcngst, waarvan ongeveer 14 procent in het fonds 
wordt gestort. 

De bedragen, die de gcmcenten uit het gemeentefonds ontvan 
gen, blijven ver achter bij wat nodig is. 
Uiteraard lopen de problemen voor de verschillende gemcen
ten nogal uiteen. Maar globaal genomen sta:1n zij alle voor 
snel groeiende taken op uiteenlopend gebied. Voor vele ge-· 
meenten komt daarbii, dZJ.t zij als gcvoh; van de jarenlang 
voortdurende financiële moeilijkheden taken hebben gemini
seerd en werkzaamheden hebben uiq;esteld, in de hoop en ver
wachting - van jaar tot jaar gevoed door veockcringcn van 
regeringswege - dat de:te n:1 vcrloop van tijd :touden kunnen 
worden aangepakt als er betere fina'lcii.:Je vcrhoudingen met 
het rijk tot stand :touden komen. 
De regering weigert evenwel cle:t.e werkelijkheid onder o~~en te· 

:tien, of om daaruit de noocL·.akcliikc conclusies te trekken. 
Er is bij de wet een Raad voor, de Ccmeentcfinan,·iën int~c
stcld. Deze heeft onder meer tot taak jaarlijks aan de regering 
een advies uit te brenr;en over de bedra~~cn die de ~~cmecntcn 
nodig hebben. Dc:t.c Raad gaat in :t.iin :ulviclcn niet uit van de 
snel stijgende behoeften, evenmin wordt in dc:t.e ramingen de 
achterstand, die er in tal van gcmcenten is ontstaan verwerkt. 
De Raad verklaarde :t.clf, "dat :t.ijn advic:t.cn betreffende de 
gcmeentebcgrotinr;en niet uitgaan van een opstelling van op 
zich redelijke behoeften, maar van een ramin~~ van de omvang 
van een harde kern van uitgaven, die in elk geval gedaan moe
ten worden ... " 

De Raad voor GemeenteFinanciën baseert :tich dus (overigens 
ten onrechte) op een minimu111 van no,)d:takehke uit!c:1ven. De 
rel;cring weigert desondanks daarop in te g:n,,· zij legt de:t.c 
adviezen naast zich neer. 

Tn de laatste drie j:1ar stelde de regering tc:tamen ~4~ miljoen 
l;ulden minder ter bc~;chikki1w :nn de !~cmcenten, dan door de 
Raad als minimum was l!ea<hisccrd! 
Witteveen maakte :t.ich ~olkon'en los van de toch al :to be
perkte rcdcncrinr~ van de Raad en stelde :tiincr:tijd~, d:lt "de 
uit<;aven van de ~~enwcn~"<''' met ·1ict meer dan :tcs proccTlt mo
!',ei~ stijgen". Indien ben:':,ltk I!Îc•:avcn met n1cer dan zes pro
cent omhoog gaan, zullen voi"Cil' hem :1ndcn· uiu;·1vcn weer 



1.odanig beperkt moeten worden, dat dc1.c /.es procent als gc-
111iddcldc stijging niet wordt overschreden. 

Natuurlijk 1.ou er meer geld voor de gcmcenten bcschikba<tr 
kunnen komen. Dar 1.ou kunnen als ten behoeve van de ge
meenten de militaire uitgaven en de uitgaven voor NAVO- en 
EEG-doeleinden /.ouden worden verminderd. Ook zouden de 
rijksinkomsten kunnen worden verhoogd door ten behoeve van 
de gcmcenten de grote vermogens en reuzenwinsten /.waarder 
te belasten. 
Met een bijna cynische opcnlurtighcid erkent de minister van 
financiën deze mogelijkheden, maar 1..0 zegt hij: De zes procent 
is een pol i tickc keuze die het ka bi net heeft gedaan. 
Het is een politieke kcu1.c ten voordele van de ondernemers 
en ten nadele van de werkende bevolking, ten nadele ook van 
de gemeenten. 
Ook anderen doen im.akc dit vraagstuk een politieke kcu1.c. 
Zo heeft de PvdA-leiding l~e1.egd op het gebied van de gc
mccntcfinanciën tegenover de regering-De Jong te staan. In 
de in het parlcment ingediende motie-Den Uijl werd echter 
gesteld, dat een vcrbetering van de gemcenten zou moeten ge
schieden ten koste van de reeds vele malen aangekondigde be
lastingverlaging. De uitgaven voor defensie e.d. bleken ook 
voor Den Uijl opnieuw een soort heilige koe te zijn, die met 
geen vinger mag worden ~ungeLu.kt. 
Maar het probleem van de gemeentebegrotingen is veel groter 
dan uit het reeds genoemde cijfer van 242 miljoen gulden over 
drie jaar naar voren komt. 
Dit blijkt uit een opsomming van een aantal kwesties die bij 
de begrotingen een rol spelen. 
Tekorten. V crscheidcnc gemeen ten worstelen al pren met tc
korten. Dc1.e tekorten worden uiteindelijk opgevangen door 
kortlopend geld op te nemen. De hiervoor te betalen rente 
drukt op de jaarlijkse begrotingen voor een bedrag van vele 
mi I jocnen. 
Noodmaatregelen. Door de achterstand in de investeringen 
1.ijn vele gcmeenten ;:,cdwongen geweest noodmaatregelen te 
nemen. Ook dc1.e zogenaamde kapitaalswerken werden met 
kortlopend geld t~cfinancicrd. 
Op grond van de1.c beide redenen is de totale schuld aan kort
lopend geld 2.500 miljoen gulden. Gerekend tegen een rente 
van acht procent betekent dit een hst van 200 miljoen die op 
de jaarbegrotingen drukt. (Voor Amsterdam is de totale schuld 
aan kortlopend ~~cld ongeveer 700 miljoen. Gerekend tegen 
acht procent is dat een jaarlijkse hst van 56 miljoen gulden on 
de hoofdstedelijke begroting.) 
Onderwijs. Op de gemeentebegrotingen rust ook het verschil 
tussen de uitkering, die de gcmcenten ontvangen voor het on
derwijs en de gemeentelijke uitgaven aan het onderwijs. In to
taal bedraagt dit verschil vele tientallen miljoenen guldens, 
w~taronder Amsterdam alleen al met een \'erschil \'all 30 mil
JOen. 451 
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Bijstandswet. Op de gemeentebegrotingen rust vcrder twin
tig procent van de kosten volgens de Bijstandswet. Tztcl1tig pro
cent van de totale kosten wordt vergoed, de rest moet uit de 
jaarbegrotingen komen. De totale uitga ven volgens de Bij
standswet zijn aanzienlijk gestegen. fn enkele jaren stegen /.c 
van 250 miljoen tot 1.100 miljoen gulden. Het vijfde deel dat 
voor rekening van de ge;ncenten komt, is toegenomen van 50 
tot 220 miljoen gulden. Dit heeft niet alleen grote gevolgen 
I'OOr de gemeentelijke huishouding, maar het cijfer wordt ook 
gebruikt om aan te dringen op aantasting van de bijstandsuit
keringen. Er wordt thans bijna direct pressic uitgeoefend op 
d.~ gemeenten om deze uitkerin,';en 1.0 bag mogelijk te doen 
Z!Jll. 

Wat niet gebeurt. \Yiat echter in geen enkele begroting term~ 
te vinden is, is datgene dat wordt nagelaten om toch maar tot 
redelijke bcgrotingsuitkomstcn te komen. Ook dit vcrschilt n~,_ 
tuurlijk van gemeente tot gemeente, waarbij de politieke sa
menstelling van de gemeenteraad \'an groot belang is. 
Samenvattend kan worden gezegd, dat als minister Witteveen 
verklaart een "politiek uitgangspunt" i11 te nemen, het hier be
trekking heeft op een politiek die gericht is tegen de werkende 
bevolking. 

De positîe van de grote gemeenten 

Een hoofdstuk apart i:. de positie van de grote gemcenten Rot
terdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. 
Het is moeilijk om een samen vattend beeld te geven van de 
toestand in deze \'ier gemeenten, omdat er ook tussen dc1.e 
grote vcrschillen be"taan. Zij hebben evenwel genoeg gemeen 
om daartoe toch een ]JOl'ing te wagen. 
De genoemde vier gem;'en~en zijn' van grote betekenis in de 
nationale economie. Dat brengt bijvoorbeeld met zich mee, dn 
zij een groot aantal taken moeten verrichten, die enorme kos
ten met zich mee brengen en grote investeringen vergen. Hierbij 
kan gewezen worden op de investeringen van grote omvang 
voor de Rotterdamse en Amsterdamse ha vcns en aan de om
vangrijke werkzaamheden, die nodig zijn voor het in stand 
houden en uitbreiden van industrieterrei ne'l. Veel is er ook no
dig voor de aanlc:~ en verbetering van alledei aan- e11 :l.fvoer
wcgen over land, nn:lr ook over water, met alle daarbij be
horende kunstwerken. Zelfs de ontwikkeling van het railver
keer .~.n -vervoer heeft conseoucmics voor de '~'.:mecntelijkc fi-
1lal1Clen. 

De grote steden vcrvullen verder een centrumfunctie voor een 
aantal omliggende gemeenten, en somc; no 0~ ver buiten dc;c 
kring, op het gebied van het culturele leven c:1 v~111 de ontspan
ning in ruimere zin. Ook de aanwezigheid \'an universiteiten 
brengt vraagstukken met zich mee, met al w·cer financiële ge
volgen voor de gemeenten. 
fn deze steden worstelen nu al vele jaren de vervoersbedrijven 
met tekorten, die zich thans bewegen rondom een totaal bedrag 



van 100 miljoen gulden per jaar. De;.c tekorten kunnen teweeg 
gebracht zijn door een reeks oorzaken, maar de groei van de 
steden en de vcrkcersproblematick zijn daarbij de belangrijkste 
factor. 
Terecht worden er hoge eisen gesteld aan de voor:t.ieningen 
voor sport en spel; er is in de;.e grote gcmcenten een grote 
achterstand op het gebied van recreatieve mogelijkheden voor 
de bevolking. 
Deze gemcenten staan voor de nooéhaak om op grote schaal 
gehele buurten met tienduizenden woningen geheel te saneren, 
d.w.z. woningen te bouwen, te reconstrueren of op zijn minst 
leefbaar te houden. 
De kosten voor ziekenhuiszorg en voor onderwijs zijn hoger 
dan waar ook en worden niet ten volle gedekt door de rijks
bijdragen. 
In de grote gcmcenten gaat het aantal bejaarden uit boven het 
landelijk gemiddelde, terwijl de omstandigheden - denk al
leen maar aan de etagewoningen in de oude buurten - veelal 
slechter zijn dan in andere delen van het bnd. 
Deze steden worstelen al jaren - de één wat eerder dan de an
dere - met enorme begrotingstekorten. Deze tekorten zijn al
leen reeds voor Rotterdam en Amsterdam voor l 969 200 mil-
joen gulden. Als gevolg daarvan hebben deze gemeenten een 
enorme schuld aan kortlopend geld op 1.ich genomen. Voor 
Rotterdam en Amsterdam bedraagt deze op dit moment l .200 
--1.300 miljoen gulden. 
Met name Amsterdam heeft over de1.e toestand reeds lange 
tijd de noodklok geluid. Zo werd in de periode van burge
meester Van Hall, toen diens partijgenoot Vondeling minister 
van financiën was, reeds op het gevaar van een dreigende on
bestuurbaarheid gcwe1.en. Zoals op meer punten het geval was, 
trokken Witteveen en Bccrnink bij hun komst een gezicht alsof 
zij deze moeilijkheid ook wel C\'Cntjes ;o:1den klaren. En toen 
Samkaldcn als burgemeester naar Amsterdam werd v.ezonden, 
kreeg hij de image mee van iemand, die uit Den ~~-aag geld 
1.ou krijgen voor Amsterdam. 
Rondom de miljoenennota voor l 969 kwam een en ander bo
ven water. Het rijk zou enkele tientallen miljoenen bijdragen 
aan de tekorten van de vervoersbedrijven, die overigens bijna 
200 miljoen gulden groot zijn. Er J.ou voor Den Haag, Rotter
dam en Amsterdam een extra-uitkering komen van 55 miljoen 
gulden per jaar. Vcrder 1ou het gesprek over de gc;.ondmaking 
van de gemeentefinanciën worden voortgc1.ct, waarbij ook on
derzocht zou worden hoc het stond met de onderwijs- en J.ic-· 
kenhuiskosten in de gemeenten, die op deze punten met bedui 
dendc tekorten kampten. 
De vraag was, wat er nu eigenlijk met dit alles werd bedoeld. 
In de grote steden zagen sommigen het als een eerste stap en 
werd de verwachting uitgesproken, dat er te zijner tijd meer 
geld zou komen. De commtl'listcn vcrwachtten niet, dat er 
;.onder strijd en krachtig optreden van de bevolking en van de 
gemeentebesturen iets van belang 1.ou gebeuren. Dat Is ook ge- 453 
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bleken. \Vittcvcen was en is niet van plan om de grote gcmeen
ren in belangrijke mate_ tegemoet te komen, de overige gcmcen
ten trouwens net zo 1111n. 

Hij eist sanering. Voor hem betekent dit, dat grote en kleine 
gcmeenten de tering naar de ncrin~~ moeten letten, d.w.i'.. moe
ten be;uinigen op hun uitgaven. L:elf mogen 1.ij alleen uitma
ken op welke uitgaven dan in het bijzonder bespaard ;a] wor
den. Bovendien houdt dit in, dat als de gcmcenten meer geld 
willen hebben, zij dat dan uit de bevolking /.uilen moeten Iu 
!en, door middel van het invoeren van nieuwe gemeentelijke 
belastingen. Alle belofte11, dat er na het instellc!J van een on-
derzoek verdere stappen ;ouden worden ;',cnomen, ;ijn een 
farce gebleken. 

Naar verluidt, zijn de 0'1der1.oekingcn naar de ziekenhuiskos
ten v,1n de gcmcenten o:1dertuëscn afgesloten en dc/c zouden 
niet ongunstig zijn voor de betrokken gemeenten. M~1;1r \'Vitte
veen legt de rapporten naa';t zich neer, omdat 1e niet in ;ijn 
politiek passen. 

Krachtig optreden tegen regeringspolitiek vereist 

Wat nu te doen? Dit is de grote vraag, die van vcrschillende 
kanten wordt opgeworpen. 
De Vereniging van Nederlandse Cemeenten heeft de laatste 
maanden veel gedaan 0111 ook aan het publick voorlichting te 
geven over de omvang van het probleem. De Colleges v,1n B 
en W van de grote gcmcenten hebben met steun van de gc
meenter::tdcn krachti'~ aan de bel getrokken. Maar dit alle' 
heeft nog geen wezenlijke bijdrage tot een oplossing gegeven. 
Ook de vcrklaringen van een aantal PvdA-wethouders, die 
min of meer in het openbaar de vraag aan de orde hebben ge
steld, of zij nog wel op hun pmtcn kunnen blijven i'.itten en of 
i'.ij niet beter kunnen aftreden, i'.ijn geen hulp daartoe. Zo'n 
i'.ienswijzc speelt, ontdaan van eventuele verkie;ingsstratcgic, 
eerder de rechtse krachten in de kaart. L:o heeft de voor1.ittcr 
van de VVD-gemeenteraadsfractie in Amsterdam onmiddellijk 
laten weten, dat hij ;.o'n aftreden op prijs 1ou stelkil en dat 
i'.ijn fractie gaarne bereid is openvallende pLutsen in te nemen. 
Wat dat betekent, wordt duidelijker als men weet dat de VVD
fractie indenijd het plan heeft geopperd om het tekort op het 
vervoerbedrijf op te heffen door de prijs van een tr;1mkaartic 
op één gulden te brengen! Dit plan is te berde gebracht door 
het D'66-coryfee Gruijters, toen hij nog lid van de VVD-frac
tie was ... 

Om een werkelijke oplossing te bereiken, /.al er iets anders 
moeten gebeuren. Heel duidelijk is dit op het vorige CPN
congres reeds onder woorden gebracht door H. Hoekstra, die 
toen verklaarde: "Het is thans nodig om aan te dringen op 
een demonstratiever en daadkrachtiger optreden van de ge
meentebesturen tegen de regeringspolitiek. Zij ;.ullcn daarbij 
ongetwijfeld kunnen steunen op de bevolking. Bovendien is het 
duidelijk, dat de positie en de houding van de gemeenten, en 



voorZtl van de grote gemeenten, van een dergelijk doorsJah
gevende b"tekenis is, dat de/.e door geen enkele regering kan 
worden genegeerd en getrotseerd. Vooral als zij steunt op de 
sympathie van de publieke opinie." 
Dit geldt in volle omvang. Het kan nu toch, in het bij/onder in 
het licht van de miljoencnnota-1970, voor een ieder duidelijk 
zijn, dat Witteveen c.s. voor argumenten, hoc steekhoudend 
ook, niet op/.ij gaan. De regering-De .Jong heeft gekozen: de 
belangen van de grote ondernemers staZtn voor haar ver boven 
de belangen van de gcmcenten en van de werkende bevolking. 
Het is daZtrom nodig, juist in het belang van de bewoners, veel 
krachtiger te gaan optreden en met klem op te komen voor de 
belangen van de gemeenten. De communisten zullen daarbij 
voorop gaan en zich tot het uiterste inspannen! 

W. VAN HET SCHlP 
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Loonpolitiek en 
loonstrijd 

Voor de discussie over de loonpolitiek en de loonstrijd in ons 
land kan het pas vcrschenen rapport van het Instituut voor 
Politiek en Sociaal Onderzol'k ':-) v~1n groot belang zijn. Dit 
rapport behandelt een reeks vraagstukken die zich op dit ge
bied voordoen en beoordeelt deze problemen aan de hand van 
de praktische ervaringen van de Nederlandse werkers, in het 
bijzonder uit de jaren na de tweede wereldoorlog. 
Het gaat hier om een ondcn,oek; er wordt in het rapport dan 
ook geen program van eisen voorgelegd. Het formuleren van 
eisen en maatregelen, Jo wordt in de inleiding uitdrukkelijk 
ge;egd, is een bevoegdheid van politieke en vakorganisaties. 
De ideeën die in het rappon naar voren worden gebracht, /_ui
len echter ongetwijfeld in de komende periode een rol spelen. 
De materialen, die in deze eerste studie van het Instituut voor 
Politiek en Sociaal Onderzoek vcrstrekt worden en die op een 
toegankelijke wij;_c zijn gcfonnulcerd, zullen de werkers be
hulpzaam zijn om hun weg te vinden in deze zo belangrijke en 
veelomvattende vraagstukken. 
Het r;tpport, dat samengesteld is door Paul de Groot, na be
spreking met een aantal op het gebied van de loonpolitiek en 
loonstrijd actief werkzame medewerkers, geeft allereerst een 
uiteenzetting over de doeleinden, die de ondernemers met de 
loonpolitiek nastreven en die ongeacht de vormen v ,1n dc1c 
loonpolitiek dezelfde blijven. "De objectieve doelstelling (van 
de loonpolitiek van de ondernemers) is het zich tocëigcncn 
door de kapitaalbezitters van een 10 groot mogelijk aandeel 
in de opbrengst van de produktie, onafhankelijk van de vraag 
of dit voor hun privé-consumptie wordt gebruikt, of de vorm 
aanneemt van vcrmeenlering van hun bezit door het uitbreiden 
en technisch op hoger peil brengen van de uitrusting van de 
ondernemingen, door het kweken van financiële reserves en 
door andere maatregelen van dezelfde strekking." 
Tegenover deze doelstelling van de ondernemers stellen de ar
beiders de loonstrijd om hun levenspeil te verdedigen. Een ver
dediging die echter niet beperkt kan blijven tot het bchoud van 
het bestaande levenspeil. "De instandhouding van de arbeids
kracht onder de moderne omstandigheden vcreist betere voe
ding, woongelegenheid, vervoermiddelen, een langere studietijd 
en meer uitl!aven voor studie, meer recreatie e.d., zowel voor 
de loonarbeider als voor zijn nageslacht. De doelstelling van de 
loonstrijd in de huidige tijd mag dus niet beperkt zijn tot een 
inhalen van de stijging van de prijzen, doch moet gericht ;ijn 
op een reële en vcrgaande vcrhoging van het levenspeil van de 
werkers. Zonder zulk een reële verhoging ontstaat een relatieve 

'] Rapport over loonpoliriek en loonstrijd in Nedcdand. Uitgave v.1n her 
IPSO, Instituut voor Politiek en Sociaal Ondcr;ock, Prinsengracht X40, 
Amsterdam. Prijs / 1,90_ 



verarming van de loonarbeider, wanneer hij niet aan de vcr
L'isten die door de moderne produktie ~un hem gesteld worden, 
lc111 voldoen." 
Er worden allerlei thcurieën ,;chantecrd om de objectieve doel· 
stelling van de ondernemers bij het bepalen van de loonpolitiek 
te camoufleren. Voorn~1mclijk wordt daarbij geschermd met 
het "algemeen belang". Fr wordt steeds gepoogd om ook de 
loonstrijd van de arbeiders ~un de;e voorgewende doelstelling 
van de ondernemers ondergeschikt te maken. 
Fn kcle van de1.e theorieën worden in het rapport uiteenger.1-
fcld. Zo de theorie v~111 de koek, die ge;.amenlijk gemaakt moet 
worden en w;urvan de verdelint~ voordeliger wordt naarmate 
1.e groter is. Degenen die de;e theorie naar voren brengen, 
btcn daarbij bui ten beschouwing, dat het de ondernemers niet 
te doen is 0111 produktie en werkgelegenheid zonder meer, maar 
0111 de winstgelegcnheid. Als het er 0111 gaat het rendement van 
het kapitaal te verhogen, worden de arbeiders op straat ge:;et 
L'n bedrijven gesloten, ;oals de batste tijd reeds vele malen 
gebleken is. 
Een andere opvatting, die IHJ;_' steeds hardnekkig wordt gehan
teerd, is de theorie van de spiraal, volgens welke de loonhoog
te beslissend is voor de hoogte van de prij;.en <'-"1 er allerlei 
rampen uit loonsvcrlwl;ingen /.ouden voortvloeien. ln het rap
port wordt er op gewcnn, ebt in werkelijkheid bij de moderne 
produktiewijze de invloed van het loon op de kostprijs steeds 
geringer wordt. In de praktijk wnrdt de theorie van de spiraal 
trouwens duidelijk wcerlq~d. In werkelijkheid gaan de prijs
stijgingen steeds aan vcrhogingen van het loon vooraf en ook 
in een periode van gcliikblijvendc lonen stijgen de prijzen on
afgebroken. De nonaak van de prijsstiivingen lil!:t niet bij de 
lonen, maar bij de win:t.ucht v;1n de lupitaalbezitters in een 
ncriode, waarin de Illonopolies de beslissende rol spelen. 
De conclusie, die in het ranport ~~ctrokken wordt is, dat het 
stoppen v:1.n prijsstii~ó1w alleen mo~eliik :t.ou zijn aan de bron, 
namelijk door het afdwingc11 Y;1n prijsverla~óng van de con
,·c~-,ls of her wettelijk onlc~~~~cn d~1;1rvJn door de staat. "Zolan~~ 
dit niet gech;1•1 wordt. blijft loonsvcrhogint~ het enige verweer
middel tc:~en de nrijsstijgin~',." De crvaril1" van dit jaar, met ziin 
golf van priis~tii"int:cn, heeft dit nw~111:1:1Jc; onderstreeot. Te
vens heeft ,l,:zc opnienw htcn :t.ien, chr de werkers steeds wcc~r 
'èCnoodl.aakt ziin om hun lonen :1chteL1f ~1.a11 de stiÎ•éim:; van de 
kosten van lv:t lcvcnsonderhm•d :Dn te p;1sscn. fs de loonstrijd 
niet krachtit: !;enocg, dan t'cbcurt dit op een vertraagde en on
voldoende :•;ii:/'' '~11 wordt h·t n·ëlc loon vcrla;1l!;d. 

De CAO's 

Hierbij rijst onmiddellijk het vraagstuk van de collectieve ar
beidsovereenkomsten (CAO's), waarop het rapport uitvoerig 
ingaat. Het stelsel van collecticvc arbeidsovereenkomsten is een 
belangrijk resultaat geweest van de strijd tegen de onderne- 457 
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mers. Zij dienden om de arbeiders te beschermen tegen wille
keur en tegen pogingen om in ahonderlijke bedrijven en bij 
tijdelijke slapte individuele loonsverlagingen door te voeren. 
Het is echter onjuist om de CAO':: te kenschetsen clls het maxi
male dat kan worden verkregen. De CAO's moeten worden 
opgevat als minimum<ubeidsovercenkomsten, waar bedrijfs
gcwijs en bcdrijfstaksgcwijs bovenuit kan worden gegaan. De 
bereikte vcrhogingen dienen dan evcn;.eer rechtskracht te \'Cr
krijgen, als dat met de minimumregclin~~ het geval is. 
De ondernemers proberen herhaaldelijk lonen beneden het 
CAO-peil uit te betalen. Soms gebeurt dat met verwijzing naar 
de belangen van een bepaalde onderneming. Zo werden de ar
beiders van de NIJMA, een spinnerij-onderneming in Nijme
gen, gedwongen te werlsen tegen lonen, die ongeveer tien pro
cent onder het CAO-peil lagen. Uiteindelijk werden er even
wel 750 arbeiders op straat ~~ezet, terwijl een florerend deel 
van het bedrijf, heruitgerust met ~;cbruikmaking \'an de extra
meerwaarde die behaald werd, kan bli.iven bestaan. Dit heeft 
weer eens laten :~icn, hoc blilont het afloopt als ingq~;1;111 
wordt op de praatje'; 0'/Cr het ":1lgellleen hehng", het voor 
allen geldende "Lx~clriif,bcbng", e.d. 
In de strokartonindmtrie trold;cn de :ubcidcrs de conclusie, 
dat er door striid \'CYb?tcringcn l•unnen en moeten worden at
gedwongen, ook 01'1 in een lwmcndc CAO loon~;vcrhogin~~ v:1st 
te leggen. Uiteindelijk toch wordt, zoals in het r;1.p110rt wonlr 
onderstreept, de how\tC van het loon bepaald door de machts
positie V;1 'l de wcrkcrc: tl"~cno\·cr de 01H1cnJcPccr" Tlwori,·i;n die 
,Ie loo•1:,trijd afremmen. hebben ~~een ~1ndcr doel dan de bebn
''cll van de ondernemers te dir·ncn. 
! n het hoofdstuk ovc•- de CAO's wordt erop :•cwc;cn, dat de 
langlopende CAO's in het voordcel v~1n de ondernemers wer
ken. Een beperking van de looptijd van de CAO tot een j.1;1r 
biedt de mogelijkheid om "bij" te bliivcn en permanent voor 
verbetering te strijden. 

De discussic over de rol van de langlopende CAO k;ln vcr
diept worden, doordat ook een van het rapport afwijkende en 
terecht afgewezen menin:!, van de hand v:1n C. Pothoven aL 
bijlage is opL>,enomcn. De gedachte dn een bngloocndc CAO 
een glijdende loonschaal zou moeten bcv;Htcn, gebaseerd op 
controlecrbare cijfers over de kosten van het levcnso11dcrhoud 
doet illusoir a:1n. Bovendien betekent 1.o'n opvattinf',, dat een 
parsievc vorm van loonpolitiek de overhand /.Ou krijgen boven 
de actieve loonstrijd, die tc~~cnovcr de ondernemers nood;ake
]iik is. 

Ontrafeling V':ln "underdog" -theorie 

Een van de meest belangwekkende delen van het L1pport is de 
ontrafeling van de zogenaamde "undcrdog"-theoric. Volgens 
deze theorie zou de loonstrijd voornamelijk gericht moeten 1.ijn 
op het optrekken van de lonen van de bagstbctaalden en /.ou
den de beterbetaalde werkers 1.ich moeten beperken tot het bc-



tuigen van solidariteit en het brengen van offers daartoe. In 
PvdA-kringen en door sommige NVV-bestuurders wordt dit 
stokpaardje druk bereden. 
"Het offer, dat de beterbetaalden brengen, komt niet ~un de 
,underdogs', doch aan de ondernemers ten goede", aldus het 
rapport. De positie v,1n de laagstbctaalden wordt er niet of 
nauwelijks door verbeterd. Integendeel hun positie wordt eer
der bestendigd, omdat het loonpeil van de hoger gekwalifi
ceerde werkers beneden het bereikbare wordt gedrukt en er 
bclemmcrin<>en worden op<>eroepen om i'.ich aan het ho<>crc 
loonpeil op"te trckke11. "D~ beterbetaalden doen daarom 71ict 
alleen 1.ich ;elf te kort wanneer /.ij hun sterkere machtspositie 
in het bedrijf niet tot het uiterste benutten om een 10 hoog 
mogelijke beloning af te dwingen. /:ij doen ook de bagstbc-
taalden tekort wanneer 1.ij dit nalaten." 
Terecht wordt daarom gesteld, dat de eisen en verlangens van 
de hogerbetaalden grote ~nndacht moeten hebben in de te voe
ren loonstrijd. 
Een actueel voorbeeld lun dit onderstrepen. In de voorberei
ding van de strijd in de strokanonindustrie werd de cis ge
steld van het optrekken van de loongroepen. Hiervoor werden 
pctionnementsactics gevoerd en gesprekken gevoerd met de di
recties. Tot een ccns~~ci'inde actie kwam het toen nog niet. De 
papiermakcrs, voorlieden en het technische personeel waren 
wd bereid om uit solidariteit de petionnementslijsten te onder
tekenen, maar stelden tegelijkertijd de vraag in hocverre zij 
hun inkomen /.ouden i'.icn verbeteren. Na een uitvoerige dis
cmsic in het actiecomité werden de ei~;en toC'1 veranderd Cll 
werd vcrbn~~d, dat de lonen van alle werknemers z.ouden wor
den verhoogd met enkele tientallen guldens. Deze gemeen
:duppclijke looneisen leidden ertoe, dat "beterbetaalden" mee 
aan de kop gingen en in de bedrijven optraden om allen aan 
te sporen tot censgc1.indc actie. 
Dit voorbeeld, waaruit blijkt lbt de loomtrijd achte;· 10u blij
ven als hij beperkt wordt tot tculitionelc groepen - en dat in 
een periode w:1arin het aantal technisch en wetenschappelijk 
l~cschooldc11 ''1cl toeneemt - moet een vim\cnvij1.int\ i'ijn om 
op de bedrijven met kracht ook voor de ci,cn en verlangens 
va11 de hogerbetaalden op te treden. 

Vakbeweging en PBO 

Veel aandacht wordt in het rapport besteed aan de ontwikke
ling en aan de toestand van de vakbeweging, waarbij gepole
miseerd wordt met enkele linkse socialisten, die in het boekje 
"Mooi rood is niet lelijk" ~~cwezen hebben op enkele ernstige 
t~ebrcken v,1n de vakbeweging, maar de aan de orde i'.ijndc 
problemen toch onjuist benaderen. 
Behandeld worden ook de pogingen, die de regering-De Jong 
th~1ns doet om c1c v~1kbeweging te dwingen tezamen met de 
staat en de ondernemers op te treden tegen stakingen. Het 
wetsontwerp, w;urin dit plan is ncergelq:;d (wetsvoorstel nr. 459 
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10111, inhoudende "wettelijke bepalingen met betrekking tot 
de werkstaking"), is uiterst gevaarlijk en reactionair. Het is 
gericht tegen het stakinsgrecht en is tevens een directe bedrei
ging van de vakbeweging. De uiteenzetting over dit wetsont
werp in het rapport zijn een aansporing om krachtig op te 
treden tegen dit regeringsplan; het is nodig, ook en vooral door 
het optreden van de vakbonden, de doelstellingen van dit re
geringsplan te doen mislukken. 
Het rapport wijst erop, dat de vervreemding tussen het be
stuursapparaat van de vakbeweging en de leden en tussen de 
bonden en de ongeorganiseerden onder andere voortvloeit uit 
de inlijving van de vakbeweging in het PBO-stelsel De PBO
instellingen treden op als een dwangbuis voor de loonstrijd. Het 
/.al nodig zijn zich van dit dwangbuis te bevrijden en daartoe 
gaan in het NVV steeds meer stemmen op, vooral nu minister 
Rooivink met zijn loonwet de dictatoriale l'q~!~ensch~èp over 
de loonpolitiek nog wil versterken. Enkele weifelende stappen 
op dit gebied zijn echter niet voldoende. In het rapport wordt 
de mening geuit, dat ten aanzien van de SER en het gehele 
PBO-stelsel een afwijzende houding moet worden ingenomen, 
waarbij de SER-adviezen door de werkers moeten worden ge
negeerd. Daartegenover dienen zelfstandige programs te wor
den gesteld, fceb:1seerd op eigen klassebclangen. 
Ook de ondernemingsradC'l blijven PBO-organen, die vohens 
de wet berusten op de };rondslag van kL,ssensamenwerking. 
Weliswaar hebben klassebewuste arbeiders in een aantal ge
vallen bereikt, dat ook in deze ondernemin~~sraden voor de be
langen van de arbeiders wordt opgekomen, n1aar toch blijven 
deze lichamen slechts een surrO'!.aat voor een democratische 
verte}~enwoorcligim; v:1n het pcr~~neel in het bedrijf. 
On dit gebied wordt i11 het r~1pport de ~~cdachte naar voren 
:'ebracht om door middel van de khssenstrijd een grondic>;c 
democratische hervormin}~ tot stand te brengen. Het bepleit 
,.bedrijfsraden die door alle personeelsleden, arbeiders en ka
ders, in volledige vrije vcrkie-zin,~en en bij niie cancli<b:Hstel
ling ~~ekozen kunnen worden, onafhankeliikhci(l van de direc
ties. Zulke bedrijfspdcn behoren uit\~ebrcidc hn·oegdhedcn te 
hebben, o.a. het ::tfsluitcn van overecnkom,tcn over lonen en 
arbeidsvoorwaarde'l die boven de CAO'~ uit:;aan, vetorecht bii 
ontslagen, bescherming van het pcrso11eel te~:en willekeur v~111 
de directies, vetorecht Ï'17ake pbnnen tot inkrimping of slui
tin~; van bedrijven. tor,;r.icht nwt vcro'"dcnendc b::voc\;dheid op 

bedrijfshygiëne en vedif•hcid. Leden en on kosten v~~n het be
drijf vriit~estelden van de bedriifsr;>_ad, dienen onschendba;lr te 
zijn bij de uitoefenint; van hun functies." 
Dcq~elijke bedrijfsraden kunnen in de praktiik vcrwezenlijkt 
worden door ze in onverzoenlijke klassenstrijd te veroveren, 
waarbij lJÏtgegaan kan worden v:tn de fracties V~'n arbeiders 
en beambten in de bestaande ondernemingsraden. 
De loonstrijd betekent, dat macht teLeenover macht wordt ~\C
plaatst. Het succes van e:·n loonJctie i< daarbii afhankelijk van 
een zo groot mogelijke democratie. Uiterst bcbngwekkend is 



de samenvatting die gegeven wordt over de voorwaarden van 
een succesvolle actie. De1"e zijn, aldus het rapport, 
"a) grondige bespreking en beslissing van de te stellen eisen 

door alle betrokkenen; 
b) leiding van de actie door een direct door alle betrokkenen 

gckw>cn actieleiding; 
c) onderhandelingen met de ondernemers door de acticlci

ding; 
d) beslissing over de bereikte resultaten door alle betrokke-

nen." 
De loonstrijd en de vorming van strijdorganen en van bedrijfs
raden kunnen, ""o onderstreept het rapport, niet gericht zijn 
op de vcrvanging van de moderne vakbeweging. De vakorga
nisatie is onmisbaar als georganiseerde machtsvorming van de 
werkers. "Alle activiteiten in het bedrijf, heet het in het laat
ste hoofdstuk van het rapport, "moeten gelijktijdig en uitein
delijk in dienst staan van de vcrsterking van het NVV, van het 
organiseren V<1n de ongeorganiseerden, van het strijdbaar ma
ken van de moderne vakbeweging als organisatie van de klas
senstrijd, waarin alle werkers hun plaats kunnen vinden, zon
der partijtaboes en ongeacht hun opv;Hting over taktiek in de 
strijd tegen het kapitalisme. De eenheid van de vakbeweging 
op die grondslag dringt zich onweerstaanbaar op." 

De1>c samenvattinr; van enkele in het rapport Loonpolitiek en 
loonstrijd in Nederland behandelde vraagstukken is allesbe
halve volledig, m;ur 1<11 de betekenis ervan duidelijk kunnen 
maken. Bestudcring en bespreking van dit rapport ""al kunnen 
bijdra~~cn tot een vcrsterking \'<111 het klassebewustlijn van de 
werkers en daarmee ook tot een versterking v.111 de kb~;sen
strijd. 

W. NTEUWENHU!JSE 
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L. de Jong en 
de Rijksdagbrand 

Uc persoonlijke kruistocht tegen het communisme, die dr. Lou 
de Jong - directeur van het Nederlands Instituut vour Oor
logsdocumentatie - bijna schuimbekkend voert, heeft hem er 
1.clfs toe gebracht steun te vcrlenen aan de pogingen om de 
Rijksdagbrand van 27 februari 1933 te vcrklaren uit het ;.clf
standJgc en uitsluitende optreden van Van der Lubbe. 
Al 36 jaren proberen de nai.Ï's en de bij het Rijksdagbrand-pro
ces betrokken politie-officieren en rechters te wccrlcggcn, dat 
de Rijksdagbrand een door Hitler, Gocring, Cocbbcls en en
kele van hun naaste medewerkers georganiseerde provocatie 
was, die Hitiers staatsgreep in Duitsland mogelijk moest ma
ken op het moment, dat het er naar uit1.ag dat de kic1.crs ge
noeg hadden van de NSDAP. 
Eerst heetten de communisten de daders te zijn, die met de 
Rijksdagbrand het signaal zouden willen geven voor een algc
mene opstand tegen wettige staatsi nstcll in gen, maar dat w i! den 
alleen de meest fanatieke volgelingen van Hitier geloven. Toen 
het belachelijke daarvan o.a. op het proces in Lcip;.ig overtui
gend werd aangetoond, werd het vcrhaal in omloop gebracht 
dat Van der Lubbe de enige dader was. Het heeft echter tot 
1962 geduurd voor een niet uit de directe nazikringen afkom
stige historicus en jurist deze stelling heeft willen verdedigen. 
In Nederland waren lieden als .Jcf Last en Jacques Gans van 
De Telegraaf al eerder tot die conclusie gekomen. Hun rijen 
zijn sedert het vcrschijnen van het eerste deel van L. de .Jongs 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog versterkt. 
Zonder 1.clf enig bronncnondco.oek te hebben ingesteld, aan
vaardt L. de Jong de conclusie in het bock van de Westduitser 
F. Tobias, een hoge functionaris van de staatsveiligheidsdienst 
van Nedersaksen, dat er "geen aanwijzingen" 1.ijn van natio
naal-socialistische mededaders. 
Het boek van Tobias is in nco-nazistische kringen van West
Duitsland warm ontvangen en de "sociaal democraat" Tobias 
werd zelfs door de Dcutschc National und Soldaten Zcitung 
op 1 maart 1963 uitvoerig geïnterviewd over zijn conclusies 
die de nazi's zouden schoon wassen van de beschuldiging, dat 
zij door provocatie en sta~usgrccp de macht in Duitsland had
den kunnen grijpen. 
L. de Jong beroept 1.ich er op, dat het ondco.ock van Tobias 
is gecontroleerd door dr Mommsen van het lnstitut für Zcit
gcschichtc. Dit instituut is de Westduitse pendam van het Ne
derlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie, wiens belang
rijkste uitgaven tot dusver meer gekenmerkt zijn door gcschicd
v~?rvalsing dan door een waarheidsgetrouwe gcschicdschrij
V111g. 

Nog meer argwaan wekken de conclusies van Tobias als men 
weet, dat hij zijn onderzoek verrichtte in nauwe samenwerking 



met dr Paul Schmidt, die onc:er het naJ.i-bewind SS-cr was en 
de rechterhand van Von Ribbentrop voor pers- en publici
tcits;akcn, en met de politiccommissarissen Zirpins en Brasch
wiu .. Eerstgenoemde is de redacteur van het proccsverbaal, dat 
kort na de arrestatic van Van der Lubbe werd opgesteld. 
DcJ.e oud-n~11i's briesten dan ook van woede toen enkele wc
ken geleden het Europese comité voor wetenschappelijk ondcr
J.oek naar oonakcn en gevolgen \·an de Tweede Wereldoorlog 
een document publiceerde, wa:uin opnieuw werd aangetoond, 
dat de na1.i's de Rijksdag J.cli' in brand hebben gestoken. Tij
dens dit onderJ.oek, waarbij o.a. gebruik werd gemaakt van de 
J.ich in Leip1.ig bevindende processtukken, werden talrijke nieu
we getuigen gehoord, waardoor aan alle twijfel - vcroorJ.aakt 
door Tobias en de politiccommissarissen - een einde kon wor
den gemaakt. 

Vasthouden aan Tobias 

Dit nieuwe ondcrJ.ock, waaraan talrijke persoonlijkheden hun 
naam hebben gegeven, wordt echter door L. de Jong niet van 
het minste belang geacht. Hij blijft vasthouden aan Tobias, die 
nota bene nimmer de processtukken van het Rijksdagbrand
proces heeft inge1.icn. In vcrscheidene interviews heeft hij ver
klaard niets te willen veranderen aan 1.ijn te bock gcstelde op
vattingen, die nogal de aandacht hebben getrokken. 
V oor hem blij ven degenen die hebben mccgewerk t aan onder
J.oekinl~cn die tot een tegengcstelde conclusie leidden, mensen 
"met een steriele wrevel jq~ens hun eigen samenleving, soms 
met aan onnoJ.clhcid grenJ.end naïef idealisme, een enkele maal 
met ijdelheid, ja met omkoopbaarheid". 
L. de Jong heeft blijkbaar een rijke woordenschat beschikbaar 
voor 1.ijn beledigingen aan het adres van degenen die durven 
veronderstellen, dat ook de IL1J.i's wel iets met de 1\ijksdag
brand te maken gehad kunnen hebben. 
Velen hebben J.ich met vcrba1.ing afgevraagd, waarom De Jong 
de algemene en aanvankelijk ook door hem aangchant>;cn J.icns
wijJ.c heeft verlaten, dat de IUJ.i's de brand hadden gesticht 
met het doel nop dic1elfdc nacht ruim vicrduiJ.cnd communis
ten, die lid wa;~n van vcrtegenwoordigende lichamen of lei
dinggevende functies vervulden, van hun bed te lichten en in 
de eerste conccmratickampen van Hitier te gooien en de weg 
vrij te maken voor hun greep naar de macht. 
De Natiorzal und So!d"ztcrz Zcitung omarmde eind oktober op
nieuw Tobias en beschuldigde het Europese comité, waarvan 
o.a. Willy Brandt crevoorJ.itter is, met h~ur onthullingen "het 
Duitse ~un1.ien in de wereld" te hebben "geschaad". 
Men kan toch niet aannemen dat L. de Jong, die weliswaar 
een warm voorstander is van de Westduitse herbewapenin~~ en 
van de NAVO, J.ich daar J.orgcn over maakt. 
Een kwestie van objectiviteit is het echter nog minder. 
De Jong geeft immers grif toe, dat de door hem geschreven 
hocken een subjectieve interpretatie van de geschiedenis 1.ijn. 463 
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Naar onze mening zo subjectief zelfs, dat het niet meer voor 
geschiedschrijving kan doorgaan. 
Wie beide boeken van L. de .Jong erop naleest moet het immers 
opvallen, dat bij vele vraagstukken summiere feiten alleen wor
den gehanteerd om de van cC voren ingenomen stellingen en 
conclusies een schijn van bewijs te geven. 
Deze methode past hij vooral toe als in de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog de CPN ter sprake komt. Nieuw is dat 
overigens niet, want 1.ijn naaste medewerker Scijes heeft deze 
methode al toegepast bij 1.ijn overigens mislukte en inmiddels 
achterhaalde poging om de geschiedenis van de Februari-sta
king te vervalsen. 

"Bewust demonstratieve daad'' 

Wat beweegt dr L. de .Jong dan om tegen een overstelpende 
hocveelheid aanwijzingen, getuigen en bewijsstukken in, aan 
zijn door zo vele oud-nazi's gedeelde 1.icnswij1.e over de Rijks
dagbrand vast te houden? 
Wie het hoofdstuk over Van der Lubbe en de Rijksdagbrand 
in het eerste deel van 1.ijn bock (Voorspel) leest, stuit op een 
nogal merk waardige sympathie voor Van der Lubbe. Merk
waardig inderdaad, omdat Van der Lubbe toch, al dan niet 
bewust, heeft meegewerkt aan het op touw 1.cttcn van een pro
vocatie, die het bloedigste regiem dat West-Europa in ecuwen 
gekend heeft, aan de nucht zou brengen. 
Van der Lubbe was omstreeks 1930 in aanraking gekomen met 
het groepje lieden, dat zich Internationale Communisten of 
radencommunisten noemde en het lijkt niet onwaarschijnlijk 
dat juist daaraan de inspanningen van L. de .Jong te danken 
1.ijn om hem als een held voor te stellen. 
Het is bekend, dat op zijn minst een van de ~1llernauwste me
dewerkers van L. de Jong tot het handjevol "radencommunis
tcn" heeft behoord, dat hier ooit is geweest en blijkbaar moet 
de glans van een "heroïsche daad" als de Rijksdagbrand nog op 
hen a fsrralcn. 
De1.c radencommunisten - en L. de Jong legt er de nadruk 
op - waren felle voorstanders van de afbraak v~1n de parle
mentaire democratie en van alle partijen, "de CPH incluis". 
Zij waren er op uit de organisatie kapot te maken, ook de vak
bonden, aldus L de Jong. fn reactionaire kringen en door de 
on~crncmers werd dit ongetwijfeld als een z.ccr nobel streven 
geZlCll. 

Juist in de laatste jaren echter wordt opnieuw door allerlei lie
den en groepjes, die zich ontl.cttend progressief voordoen en 
linkser d~1n links ;.eggen te zijn, de organisatie als machtsmid
del van de arbeiders tegenover het kapitalisme afgeschreven 
en wordt de "individuele actie" gepropageerd. Weg met de 
organisatie en nog meer weg met de leiding van de organis~nic 
zijn kreten, die als superrevolutionair worden voorgesteld, ook 
al klinkt hier niet anders dan de echo van wat al vijftig jaar 
geleden in de arbeidersbeweging werd gehoord. 



L. de Jong is historicus genoeg om te weten, dat dc:tc opvattin
gen als schadelijk voor de strijd van de arbeidersbeweging tc
gen het hecht georganiseerde kapitaal :t.ijn afgewezen. Ook 
echter is hij politicus en rcaction:1ir genoeg, om de door anar
chisten en provo's van :1llcrlci slag opnieuw gelanceerde anti
org:lnisatic-trcnd te stimuleren. 
Daarom bewierookt hij de radencommunist V :1n der Lubbe en 
verguist hij de KPD, de communistische partij van Duitsland. 
Intellectuelen die met de KPD samenwerkten waren "onno:t.c
lcn" "naïeve idealisten", "ijdclcn" of "omkoopbaren", Van der 
Lubbe d:1arcntcgen was "energiek", "vasthoudend" en een "suc
cesvol agitator bij arbeidsconflicten". "Tegen de drieste, be
wust demonstratieve daad van die radencommunist stak het 
~~ehclc optreden van de Kommunistische Partci Deutschlands 
in die kritieke periode van de Duitse geschiedenis maar pover 
af", aldus de conclusie van L. de .Jong, die daarmee heel veel 
duidelijk maakt met betrekking tot :t.ijn st:1ndpunt, dat de 
IL11.i's niets met de Rijksdagbrand te maken hebben gehad. 

Kriminaikommissar 

Hoc 1.it het echter met de "dric3tc en bewust demonstratieve 
daad" van Van der Lubbe? 
De .Jong SU[',gcreert, dat Van der Lubbe een soort "signaal" 
heeft willen geven, dat de Duitse arbeidersklasse uit haar le
thargie had moeten schudden. De enorme vuurzuil van de 
brandende Rijksdag 1.ou het sein voor de opstand worden. 
De .Jong heeft dat van Tobias en Tobias blijkt zijn wetenschap 
te putten uit de gctuit~cnis van politiccommissaris Heissig, die 
door Cocring samen met de Gestapo-chef Dicls en SS-Sturm
bannflihrcr Zirpins belast was met het onderzoek naar de 
R ijksdagbrand. 
De Fransman Edouard Calic wijst er in zijn onbn~~s versche
nen bock De Rijksdag brandt op, dat :1l in 1953 in de Süd
dcutsche Zeitung een opzienbarend stuk verscheen, waarin een 
anonieme Kriminalkommissar X, ,.,het geheim van de Rijks 
dagbrand" onthulde. ' 
Hierin heette het, dat Van der Lubbe direct na zijn arrestatic 
had bekend de brand helemaal alleen te hebben gesticht. In 
I 96 I bleek evenwel dat deze anonieme Krimina,lkommiss~lf 
niemand anders was da11 Goerings vertrouweling SS-Sturm
bannführcr Zirpins, die persoonlijk de "bekentenissen" van 
Van der Lubbe in het eerste procesverbaal heeft geredigeerd. 
Op dit soort documenten c;1 getuigenissen blijkt de door To
bias en De .Jong ingenomen st:1ndpuntcn te zijn gebaseerd, ter
wijl iedereen weet dat juist dat eerste verhoor van Van der 
I .ubbc /.onder getuigen en /.onder tolk heeft plaats gehad. 
De .Jong vcrklaart weliswaar, dat Van der Lubbe "redelijk 
Duits" spL1k, maar tijdens het proces had Hcissig al verklaard: 
,De ondcrvragin~~ vcrliep nm~al verward, omdat wij Van der 
Lubbe die eerste uren slecht begrepen. Hij drukte zich d:1arbij 
uit in het Hollands". 465 
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Dimitroff, die tijdens het proces in Lcip1.ig dc1.c kwestie ook 
ter sprake bracht, wees erop dat de rechter van instructic tel
kens wanneer hij met Van der Lubbe sprak gebruik had ge
maakt van een tolk. Wij weten ook, dar de tolk tijdens het 
proces voortdurend naast de verdachte Jat, maar hoc hij ook 
1.ijn best deed, het was hem meestal onmogelijk om Van der 
Lubbe te begrijpen. 
Tijdens een woordcnwi~;scling over de1.e kwestie tussen Dimi
troff en de president van de rechtbank kwam vast te sLun, 
dat het door Van der Lubbe ondertekende procesvcrbaal al
leen in het Duits was gesteld, hij de helft durvan niet had 
kunnen lc1.cn - hij bcJ.at 110\~ nLur ~5 procent van 1ijn ge
J.ichtsvcrmogcn -- c11 de •;trckkim~ slechts voor een deel h:1d 
kunnen begrijpen. 

"Brood" voor Van der lubbe 

Toch is dit proccsvnb:u! het uitgan;',spunt \'OOr De Jong, 011 
d:111ks het feit dat Van der Lnbbc. die \·olgens de Jong in de 
eerste vcrhoren "10 niimocdig en duidelijk voor zijn motieven 
w:1s uit~~ckomcn" - dertig getypte pagina's lang - de elf 
d:urop volgende m;undcn geen mond meer heeft openge
tlaan en waarsch:jnlijk ook \~een mond meer heeft kunnen open
doen door de staat van vcrdovin~;, w:1:uin hij kennelijk vcr
keerde. Zijn nwdebckha,~den, de 13ul:~arcn DimitroH, Popoff 
en Tancff, die Van der Lubbe elf ma:111den lang hebben mee
:~cmaakt, waren \·an dat batste punt vrij /.cLer. In een ge
sprek met ecrdcrgenocm<lc ''Utcur C::1lic heeft de JHJ'~ levende 
PopoH verklaard: 

"Dimitroff en ik waren daarv;1n ovcrtui~~d. \XI'anrwcr dt.: SS 
ons brood bracht, ~:tak /.;j door het Ju;kjc een blaadje, w~urop 
vcrschillcndt.: st~1ncltjc·; boterlummen hgcn. lhan-~1.11 mochten 
wij er een nemen. M:l.;'r op dat blaacljl' lag ook een Jakje met 
brood, waarop "Van der Lubbe" stond. 
Hij wilde een keer een ~'.cwoon supcltjc botcrh;l'llmcn van her 
blad nl'n1en. Toen /.ei de bewaker: "Dat is niet voor jou." 
Op de vraa~ van Calic: "Gelooft u als OLHl-rcvolutionair, dat 
een jongeman van :~3 jaar, die een dergelijke aanslag heeft ~~c
w:u:~d, opeens in een dcq~elijkc depressie kan ven.inJ,cn, /O;l];; 
hij voor het Oppcr:.tc Cncchtshof :;chccn te doen", antwoordde 
Popoff: 

"Als revolutionair vcrnonl<'r'l ik in ieder ge\':1! propagand.1 
door middel van tcrrcurchdc11. 1\i;ur het ko:nt mij voor, d:1t 
wanneer Van der Lubbe ecil den;clijkc daad l'cplcq~d had \·oor 
een terroristische grocpcrini'. of voor ;ijn cil;cn rckcnin~;, hii 
1.ich anders gedragen 1ou hebben, temeer omdat hii 1ich heeft 
laten arresteren en 1ijn daad bekend heeft. Maar hij m:vktc' 
integendeel de indruk 1i<·h er niet op te willen laten voor
st:nn. Hij heeft in ieder ",cv:1! laten merken het er niet meer 
mee eens te 1.ijn". 

Popoff is van mcnlllg, rlat Va11 der Lubbe tijdens het proces 



niet in staat geweest is i'.ich openlijk uit te spreken. Wanneer 
hij openlijk spijt had betuigd, had men naspeuringen naar i'.lJn 
motieven en medeplichtigen moeten doen, maar nu hij er, met 
uiu.ondcring van enkele korte ~1ntwoorden, het i'.wijgen toe 
deed, hoefde het Hof alleen maar de politiccommissarissen te 
horen. 
"Waarom i'ou i'ulk e·.·n fanatiek revolutimnir i'ich vrijer heb
ben uitgesproken tegcnon~r de politie dan voor het Hof, wat 
toch een veel '~ro~ere klankbodem voor i'.ijn daad betekende? 
Dimitrofl he•,.ct wel degelijk \'.1n die gelegenheid gebruik ge
maakt. Van d·T Lubbe lud dus el"l goed voorbeeld. Nee, ik ~~e
looF aan de ·' :1 der Lubbe cl ie ik met eigen ogen heb gei'.ien 
en niet ~un de m~1n die l'Ieis:·i,~ o.1s voor ogen trachtte te to
\' eren." 
Slechts e,'J1':1 ui is v~lll der Lubbe tijdens het langdurige proces 
uit i'.ijn apathie ontwJ_akt. Dat was op 23 november 1934, toen 
het proce:; i'ich al acht ma~1nden had voortgesleept. Van der 
Lubbe verklurllc toen: ".Ja ik heb de Rijksdag in brand ge
stoken, P•l_ H hoc ik daartoe C"ekomen ben is een andere 
i'.aak . . . ·· 
Ik heb de i'ittingsi'~ul met mijn jasje in brand gestoken. Dat 
w.1s heel eenvoudig. Maar wat er allemaal omheen gebeurd is, 
lbt is heel iet:; anders ... Met de schuldvraag kan ik het ook 
niet eens i'ijn." 
Dei'.e uitspraak duidt er al op, dat Van der Lubbe niet langer 
wilde vasthouden aan i'ijn "uitsluitende verantwoordelijkheid", 
die nu door Tobias en l.. de .Jon~~ wordt aangenomen. 
Hij ging i'elfs nm~ verc1cr. Toen hem gevraagd werd, of hij al 
die vuurhaarde11 in de i'ittingsi'~1al .1llcen had aangestoken, ~l.nt
woorddc hij: "n,tt heb ik nooit beweerd". 
Rechtslnnkpresident l3iin~~er vroq; hem toen "Wie heeft het in 
dat ~~eva I da11 wel f~·~cL1~1n ?" Hij verwachtte niet anders dan 
hetl'.e!fde antwoord als tot dusver te horen, namelijk: "Ik". 
~vhar Van der Lubbe snmclde na even te hebben 1L1gedacht: 
/)at l::arz ik niet /.eggen. /)at moet 11 ... aan de anderen VJ'û

gcrz". 
Het is onben;riinclijk, tbt de historici Tobias, Mommsen en De 
long aan dei'c huiten~·.ewoon behn~;rijkc dal!, in het Rijkscb:>,
brandproccs i'O weinig betekenis schijnen te hechten. 
Biin:;er bc\~rcep wel welke wendim; het proces toen nam en 
~:chorstc de i'.ittin,~, om de beklaagde P,eJc,',cnheid te ~even i'.ich 
v:111 de "vermoeienissen" te herstellen. Omdat Van der Lubbe 
/ich i11 de l:o,·te p~llli'l' ",',C'itnl,t" had met wat brood, w~1.s hij 
hij de hcn·.l_rtinn weer wcg,~ci'onkcn in dei'.elfde sta~l.t van \'er
doving als altijd. 
lfij wa:; weer volkomen on·~cv.urlijk, net op het moment <.Llt 
l )imitroff hem \'ol~cm de rechtsregels ~1an een kruisverhoor 
mocht ondery:erpe•L ! )c '- Ll'',en van Dimitroff aan Van der 
Lubbe viclc11 d;111 <'o1. i11 een soort \';lCui.im, schrijft C:1lic. 

467 



li 
' I 

'I 

ji 
i 

468 

Brandweer wist te veel 

Hocwel uit het proces /,elf al voldoende aanwijzingen :;,ijn te 
luien dat Van der Lubbe niet de uitsluitende dader van de 
Rijksdagbrand is geweest, is er een overstelpende hocveelheid 
getuigenissen en bcwijs~;tukkcn die de sinistere op!,ct van de 
na:r,i's aantonen. 

Over de brand ;,elf zegt De Jong: 
"Op maandag 27 februari kocht van der Lubbe nieuwe vuur~ 
makers. Die a vond klom hij om half tien tegen de gevel op. 
Hij belandde op een balcon voor het restaurant. Het glas van 
een van de deuren trapte hij in. Met zijn vuurmakers wist hij 
enkele kleine branden te .<;tichten in de zaal van het restaurant. 
Overjas, jasje, vest, pullover, later ook zijn hemd deed hij uit: 
die stak hij successievelijk aan om op meer plaatsen brand te 
stichten. In een cantine in het sousterrain (in looppas rent hij 
het gebouw door) vond hij een lundddock, in een toilet een 
stapeltje zakdoeken. Hij gebruikte :r.e een voor een als fakkel 
om beter te kunnen :ricn. Tenslotte kwam hij, weer op de 
hoofdverdieping teruggekeerd, in de grote :;,itti ngs:;aal terug. 
Hij stak er eerst de portières bij de toegangsdeuren aan, ver~ 
volgens het grote gordijn achter de :r.etcl van de voorzitter." 
Zoals L. de .Jong het nu ziet kan het niet gegaan :;,ijn. 
Wat de rol van Van der Lubbe precies is geweest en wat hij 
tot in details heeft gecb~1,n in het gebouw van de Rijksdag is 
waarschijnlijk nooit meer JU te gaan. De macabere fantasie van 
een plotseling door /)c Tc!cgrc~af opgedoken Klaas Plantinga, 
dat hij alvorens Van der Lubbe vcrrukt het al brandende ge
bouw binncnrcndc, s,1men met hem op het plein voor het p~H
lementsgcbou w naJ.r het vlammenspel heeft staan kijken, kun
nen wc buiten beschouwing laten. 

Maar de brandweerlieden, die de';tijds de brand hebben ,;c~ 
blust en van wie er nu JHW enkelen lcveil, :;,ijn uiteraard :rcer 
waardevolle getuigen, al h~~ft de destijds door de Hitlcr-rcgc
ring ingestelde commissic van onJcn,oek nooit enige belang~ 
stelling voor hun vcrklaringen getoond. 

Uit wat zij vertellen wordt echter duidelijk, dat Tobias en De 
Jong bbcltjes vcrtellen en dat oud~nazi's die bij de brand en 
het proces waren betrokken nog veel moeite :r.ullen hebben om 
de na:r,i's van destijds schoon te wassen van hun vcrantwoor~ 
delijkheid voor de brandstichting, die :r.ulke vcrschrikkelijke 
gevolgen heeft gehad. 

Fritz Polchow, destijds een brandweerman die in 1.ijn latere 
leven opklom tot brandweercommandant van Berlijn, heeft 
voor de Europese commissic voor wetenschappelijk onderzoek 
naar de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog onlangs een 
uitvoerig getuigenis afgelegd aan de hand van ~untekcningen, 
die hij vanaf 1933 heeft bewaard. Hierin beschrijft hij, dat hij 
en zijn collega's van Crocp 6 door een telefoontje van het In~ 
genieurs~Huis tegenover de Rijksdag waren gewaarschuwd dat 
er brand was uitgebroken in het parlementsgebouw. 



"Dat kwam ons al direct vreemd voor, om niet te zeggen on
geloofwaardig, want het Rijksdaggebouw had een directe vcr
binding met Olll.e kazerne. De concierge en het bewakings
personeel hadden de gewone stadslijn dus helemaal nier nodig 
om ons te waarschuwen." 
Polchow beschrijft vcrder hoc de brandweer bij aankomst vlak 
voor de noordelijke ingang V een man in burgerkleding aan
trof, met barzen en een donkere j~1s ~un, die hun vcrrelde dat 
hij aan de oosu.ijdc v~1n het l~cbouw vlammen had gezien. Aan 
die kant bleken echter de ramen donker en de toegangsdeuren 
eveneens gesloten. I ngan:~ I I aan de 1.ijkant van het gebouw 
was ook al op slot. 
Door deze "aanwij;.ing" van de man - die gecombineerd met 
allerlei andere feiten een bewust onjuiste aanwij1.ing moet zijn 
geweest had de brandweer minstens een minuut verlo
ren ... 
Om 21.22 uur stonden de brandweerlieden Polchow en Puhli 
boven op hun ladder voor het raam van het restaurant(!). "Het 
bleek dat wij de ruiten niet met onze ellebogen of barzen stuk 
konden slaan, omdat i'.c te dik waren. Wij riepen collega Wicse 
te hulp, die de ruiten met een bijl heeft ingeslagen. Daarin 
slaagde hij pas bij zijn derde poging". 
En dat allemaal, terwijl volgens De Jong een der ruiten van 
het restaurant toch al lang stuk had moeten ;ijn, doordat Van 
der Lubbe het om binnen te kunnen komen, had gebroken. 
Na vier kleine brandjes in het restaurant te hebben geblust, de 
brandweer had daar niet meer ,bn twee minuten voor nodig, 
deed 1.ich een incident voor dat Polchow nooit heeft kunnen 
vergeten. 
Op zoek naar de ouu .. uk van de brand waren zij nauwelijks 
een paar meter in het gcbou w gevorderd toen Polchow werd 
vcrblind door een i'.akbnu~un. Woedende stemmen riepen: 
"I-lalt, nog één sup vcrder en wij schieten". Ik ontwaarddc 
vaag twee mannen in nieuwe uniformen met Schupo-hclmcn 
op, die hun pistool op mij ~;cricht hielden. Ik ben onmiddellijk 
terugl~clopcn, want ik was en~1n O\"Crtuigd dat zij mij zouden 
neerknallen ~1ls ik niet gehoou.~umdc ... 
Dat was om 21.25 uur. 
In zijn bock "De IZijks,b,_., brandt" schrijft C1lic over dit in
cident: 
"Polchow w.1s toen 25 j~ur en beslist geen lafaard. Nu dertig 
jaar later is hij 110~~ stccc1·; niet bekomen van i'.ijn verbazing bij 
het zien van die Schupo':; die hem met de dood bedreigden in
dien hij zijn plicht i'.ou doen, in plaats van zich - zoals ge
bruikelijk bij een brand --- te houden ~un de ~unwijzingcn van 
de brand weer. 
Ook dat de vier deuren, die toeg~1ng hadden kunnen geven op 
slot bleken te i'.ittcn, k~1n hij zich nog niet goed voorstellen. 
Polchow bracht nvcr deze 1.~1kcn rapport uit aan zijn comman
dant. Twee dagc11 Lucr vcrscheen hij met enkele collega's voor 
een commissic van onderzode N;ulat hij hier 1.ijn vcrklaring 
had afgelegd, zei de \'ooo.itter: \Vannccr je nog eens rustig 4b9 
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hebt nagedacht over hetgeen je beweert gci'Icn te hebben, mag 
je opnieuw terugkomen". 

Na enige tijd kreeg hij te horen dat de staatsveiligheid hier in 
het geding was en dat hij daaro!ll de plicht h~1d te i'.wijgen tot· 
dat hij zou worden opgeroepen lloor de officidc commissie die 
met het onden.ock was belast. 
l >ie oproep is nooit gekomen. 

Nazi-provocatie 

De getuigenissen '~1n de hLlndwcnlicden, btcr :1<1ngevuld met 
een rapport van het thermodynamisch instituut in Berlijn, be
vestigen overigens opnieuw de lwkende zienswij1.e, dat ook uit 
een zuiver technisch oogpunt Van der Lubbe nooit in staat k111 
zijn geweest om met de primitieve vuurnukers wa~uovcr hij 
beschikte, de kolossale i'ittingsiaal in het 1\ijksdaggebouw in 
brand te steken. 

Er waren destijds nog huisvrouwen geiJoeg die er amper de 
kachel mee konden aannnkcn, b:lt staan dat het mogelijk ge
weest 1ou ;ijn de dikke eiken hmbri;cringen en fittingsban
ken er mee in vbm te letten. 
l:owel de br:ll',lwcer als dc politic -- die pas een lulf uur n:1 
de eerste br~1l'dmclding bij het ;',cbouw ~urin·crde(!) -troffen 
een zittingsz~1al aan die door ')îllnll'trischc brandlu~1rden werd 
verlicht, hergeen op het werk van pyrotechnische specialisten 
wees. 

Uit de plotselinge vuurtong - de 'l<lllllllcn rijkten 75 meter 
hoog- trokken brand weercommandant Gcm pp en 1.ijn mannen 
de conclusie, dat een grote hocveelheid br;1ndh:ur matcriaal 
bijeen gebracht was met de bedoeling, dat hierdoor een \'ernie
tigcndc vuun.ec i'.ou ontsta:1n. A:1n de br;1ndbarc stoffen moest 
,·ol;~ens hen buskruit of een :1mler explosief mengsel ;ijn toe
gevoegd, want vuur alleen had nooit de ij;ercn balken die het 
driedubbele glazen balkon droegen, kunnen doen bezwijken. 
Er was een enorme druk nodig geweest om de koepel te ver
nielen en de omstandighedcq te kunnen scheppen, W;lardoor het 
vuur ineens ab in een cnonlll' schoorsteen had kunnen op 
Luien. 

Cempp, die kennelijk niet in het komplot heeft gei'ctcn, heeft 
~11 het mogelijke gcda~1n 0111 de Rijkslbg te bchouden en dat 
hebben Hitier en Cocring hem nooit kunnen vergeven. Boven-
dien wist Coering, dat de bramlwcercommanlhnt een gedet:lil-
lcerd rapport over het uitbrL·ken en de vcrspreiding van de 
bc1nd op een veilige plaats had opgeborgen. Fn toen Cempp 
:undrong op een onderzoek naar de bramLtichting onder de 
leden van de NSDAP werd hij geschorst. \X/eer hter werd hij 
gearresteerd en in 1 'J39 deelde de Cestapo de familie va11 
Cempp mee, dat hij /.ich had opgeh:1ngcn in zijn cel ... 
Voor de kleine f~rnep brandweerlieden, die het eerste de Rijks
lhg waren binm·ngcgaan, w:ucn de schorsing en arrestatic v:ln 
Cempp een duidelijk teken, dat 1.ij hun mond hadden te hou-



den. En toen al in de J.omer van 1934 de SS zich in de nacht 
van de lange messen v;1n de SA ontdeed, ver;.uimden de hoog
geplaatste 1U1.i's niet ervoor te ;orgen, dat die nacht ook alle 
na;.i's die iets feitelijks over de brandstichting /.ouden kunnen 
weten, voorgoed de mond werd gesnoerd. 
Een bij;.onder opvallend punt bij de 1\ijksdagbrand was de af
we;.ighcid van enif~ Rijksdagpersoncel. 
Men heeft ;.ich de>:tijds ;1] ;1fgevr;u~;d, hoc men de afwe;igheid 
\'an enige bcwakin~~ rijmen kon met het feit, dat er reeds enige 
malen geruchten w;HCII l',clancccrd, <ht onbekenden de Rijks
dag wilden vernietigen. 
Terecht vraagt C;1lic 1.ich in 1.ijn bock c1f: "En waarroe dien
den dan die drie directe telefoonvcrbindingen met de dichtst
bij;.ijnde brandwecrk;1i'crne? \XI.urom waren de portiers van de 
Ingangen - met uiuonderin:', v;1n die bij ing.1ng V - niet op 
hun post, terwijl men sedert de 24stc febnuri 1933 - de dag 
van de inval in het I.icbknccht-haus - had bekendgemaakt 
dat de communisten diverse aanslal',l'n op regeringsgebouwen 
beraamden?" 
Fen der getuigen heeft i11 dit 'crb;1ml verklaard, dat met het 
oog op de kennelijke onwil 0111 de harste dagen ,-,1n die rumoe
rige weck en speciaal op de 27sre februari 1933 voor voldoen
de bewaking te i'OITcn, tw;1a1C v;1n de i'.e<:ticn stenografen kort 
IU de brand vcrkLurdcn, dJt het hier een IL1J.i-provocatie te
l',l'n de republiek moest betreffen. 
/':o;1]s bekend heeft ook Dimitroff op het proces de;.e opvat
ting verdedigd. H;j is er voortdurend up blijven hameren, dat 
Van der Lubbe de l~iikstb:•, onmogelijk .1lleen in brand had 
kunnen steken. Dimitroff verklaarde: 
"De door Van der Lubbe a;l.ngcstokcn brandhaard en de brand 
in de grote J.ittin,;~;aal kwamen alleen maar op hetzelfde ogen
blik; voor de rest ;ijn ;ij fulllbmentcel verschillend. Het meest 
w;urschijnlijk is, dat Van der Lubbe onbewust het wcrktui~ 
v.1n die lieden i~; gewccót, een instrument waarvan ;_ij misbruik 
hebben gcmaak t". 
En terwijl hij met ccii vin~~cr ILUr Van der Lubbe wees, riep 
Dimitroff uit: "Ik onbekende provocateur heeft alle voor
bereidselen voor de bnndstichting getroffen. Dc;c Mefisto wist 
te ,-crdwijncn /.onder een spoor ;1.chtcr te laten. En hier zit dan 
het (!ommc instrument, de deerniswekkende I;aust, terwijl Me
fisto spoorloos verdwenen is". 
Tegen een overstelpende hocveelheid bewijsmateriaal L'n gc
tui~~cnissen in verdcdi~.;c L. de Jong, op gc;ag van een agent 
L1n de Westduitse sPatsvcilighcidsdicnst, nu de stelling dat er 
hekmaal geen Mefisto is ~~eweest. 
In dit artikel hebben wij ~:!echts wat minder bekende en al 
weer vergeten r,:irc:1 ;;crangschiLt naast cnke'·.: /.eer recente 
boeiende en waardevolle getuigenverklaringen .. 
Alleen daaruit ;1] k:w men met de be~tc wil van de wereld geen 
andere conclw;ic trekken dan dat Van der Lubbe een instru
ment is geweest w;Un';ln de nazi's ;ich hebben bediend, meer 
bliksemafleider bovendien cbn brandstichter. 471 
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Zowel de Europese commissic als Calic en andere onderzoekers 
dragen echter een ongelooflijke hocveelheid feiten aan, die be
vestigen wat reeds 36 jaar geleden door juristen en onderzoek
commissies is vastgesteld, dat de nazi's zelf de brand hebben 
aangestoken, zelf het "signaal" hebben veroorzaakt, dat het 
begin was van de vervolgingen, de terreur, de concentratie
kampen, de oorlog en de gaskamers. 
Dat De Jong de geschiedenis nu wil verdraaien, toom nog eens 
zijn verblinde en dolle anti-communisme, want dat moet men 
De Jong nageven: het zijn vooral de communisten geweest, die 
zich 36 jaar geleden al hebben ingespannen om het onmisken
bare nazi-complot bloot te leggen. Dimitroff is er het symbool 
van geworden. 

B. SCHMIDT 



Opmerkingen over stellingen 
van het Maurice Thorez-instituut 

Op 16, 17 en 18 oktober 1969 is te Panjs een intema
ti(maal colloquium gehouden door het ;vfaurice Thorez
irzstituut over de tweede wereldoorlog. Er werden rap
porten uitgebracht door Georges Cogrziot, voorzitter van 
het instituut, en door Victor .foannes, directeur van het 
ins ti tuut. Cogniot's rap port had betrekking op het vraag
stuk van de omsprong en het karakter van de tweede 
wereldoorlog, terwijl het rapport van .foanrzes de resul
taten 'Uarz de t1.oeede wereldoorlog en de huidige takerz in 
de strijd voor de vrede behandelde. Beide rapporten wa
ren voorbereid in schriftelijk uitgewerkte stellingen. Het 
nagelijks Bestuur van de CPN heeft rzaar aanleiding 7)arz 
doe stellingen schriftelijke opmerkingen gemaakt en de
ze aan het colloquium doen toekomen. Deze opmerkin
gen volgen hieronder. 

Bij het rapport van Georges Cogniot 

P~u. 1 - Hierin wordt terecht gesteund op de beoordeling van 
oorlogen door Lenin op grond van hun sociale en klassekarak
tcr. Lenin heeft dit ons inl'.iens het grondigst uiteengezet in zijn 
bock over het imperialisme als hoogste stadium van het kapi
talisme: "Het ware sociale karakter, of juister het ware klas
sckarakter van een oorlog kan (natuurlijk) niet worden aange
toond met zijn diplomatieke geschiedenis, maar wel met de 
analyse van de objectieve positie der heersende klassen aller 
oorlogvoerende mogendheden. Om de/.e objectieve positie te 
schilderen, moet men niet met voorbeelden en .1fzonderlijke ge
gevens opereren, maar met de totale gegevens over de grond
'lagcrz van de economie in alle oorlogvoerende staten en de 
wereld in zijn geheel. (Want bij de geweldige ingewikkeldheid 
der maatschappelijke verschijnselen kan men altijd een wille
keurig aantal voorbeelden of ahonderlijke gegevens ter beves· 
tiging van iedere willekeurige stelling uitzoeken.)" 
(Voorwoord bij de Franse en Duitse uitgave; pag. 6 der Neder
landse vcrtaling van uitgeverij Progress, Moskou 1966.) 
Een dergelijke analyse, /.oals Lcnin deze van de objectieve vcr
houdingen die tot de eerste wereldoorlog leidden, gegeven heeft, 
bestaat nog niet over de tweede wereldoorlog. 
Elementen voor de/.e analyse /.ouden kunnen zijn: 

a) de positie v~1n de Verenigde Staten als grootste, meest bl:-
volkte en rijkste onder de imperialistische mogendheden, 
met een relatieve ~1chterstand aan bezit van k~loniën (of 
daarmee gelijksta~1ndc gebieden) en toenemende kapitaal
export, schuldcJscr van de Europese imperialistische mo-
gendheden. 473 
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b) Duitsland als tweede grote imperialisti~che mogendheid in 
omvang, bevolking en in industrieel potemiëel (in I ')39), 
schuldenaar van de Verenigde Staten, verlies als gevolg V~lJJ 
de eerste wereldoorlo,~ v,1n kolonii.;n, ontwikkelde industri
ële en landbouwgebieden in Europa, (El/as-Lotharingen 
Saargebied, gebieden in Polen en Tsjechoslow,1kije). 

c) Groot-Brittannië en hankrijk, hun economische achteruit
gang ten aanzien van de Verenigde Staten en Duitsland, als 
winnaars van de eerste wereldoorlog in het be1.it van grote 
koloniën, gebiedsuitbreiding en invloedssferen in Europa. 

d) Italië, als /.wakke imperialistische mogendheid onder in 
vloed van Duitsland en Engeland. 

e) Nederland, onder invloed van Engeland en Duit<;land, en 
België onder invloed van hankrijk. 

f) .Japan als grootste imperialistische mogendheid in A1.ic; met 
grote financiële invloed in China en Indonesië. 

g) de Sowjet-Unie, als grote socialistische mogendheid, onaf
hankelijk van het imperialisme. 

Bij par. 3 - Het is juist wanneer in den paragraaf ge1egd 
wordt dat "in tegenstelling tot de toesund die in 1914 bestond, 
de onderlinge tegenstellingen tussen de imperi;1]isten opgehou
den hadden de enige facto.- van de wereldpolitiek te 1.ijn; 1ij 
kruisten zich met de diepe tegenstelling die tussen de twee 
sociale, elkaar tegenovergestelde, stelsels bestond." 
De vraag is echter welke factor de sterkste was. 
Het verloop van de tweede wereldoorlog bewees, dat de stel
ling volgens welke alle imperialistische mogendheden hun te
genstellingen /.ouden overwinnen in een eenheidsfront tegen de 
Sowjet-Unie, d.w./ .. in een gewapende kruistocht tegen het so
cialisme, onjuist was. Stalin heeft uit het verloop van de twee
de wereldoorlog de conclusie getrokken, dat "de strijd tussen 
de kapitalistische landen om de markten, en hun wens om hun 
concurrenten te wurgen, in de praktijk sterker bleken dan de 
tegenstellingen tussen het kamp van het kapitalisme en het 
kamp van het socialisme". (.J. W. Stalin, De economische 
vraagstukken van het socialisme in de Sowjet-Unie. Neder
landse vertaling, pag. 37, Uitgave Pegasus, Amsterdam.) 
De1.e zelfkritische constatering van StaJin is ongetwijfeld uit 
de ervaring in de tweede wereldoorlog juist gebleken. Of zij 
in de huidige toestand geldigheid bezit, is een vraag van essen
ticel belang bij de oriëntering in de strijd tegen het huidi,~e 
oorlogsgevaar. Ook hiervoor is een analyse van de objectieve 
toestand in de imperi~1listische landen, in de stijl v~1n Lcnin, 
onontbeerlijk. 

Bij par. 4 en 5 - In de stellingen wordt gezegd dat, in on
derscheid met de oorlog van 1914-1918, de tweede wereld
oorlog "vanaf het begin de objectieve mogelijkheid van een 
rechtvaardige en vrijheidsoorlog" inhield. Ons imiens was de 
voornaamste oorzaak hiervan, dat in de oorlog van 1914-
1918 de leiding van de arbeiderspartijen in h,1nden van soci
aal-democraten lag, w~urin de revolutionaire marxisten slechts 



door de Russische bolsjewiki en kleine groepen in ~llldere lan
den werk1.aam waren. Aan de vooravond van de tweede we
reldoorlog bestonden in een groot aantal landen communisti
sche partijen, bestond de Sowjet-Unie, en werd in China door 
de communistische partij een vrijheidsoorlog gevoerd. 
Daardoor bestond niet slechts een "objectieve" mogelijkheid 
om een rechtvaardige vrijheidsoorlog te voeren in die landen 
die door Duitsland overvallen werden, doch tevens was dit 
een plicht tegenover het eigen volle Het ging erom de oorlog 
/.o spoedig mogelijk te doen eindigen als gevolg van de neder
laag van de agressor. 
Het feit dat de Suwjet-Unie een niet-aanv;llsverdrag met Duits
land sloot en in 1939-1940 de gewapende botsing met Duits
land vermeed, veranderde niets aan die plicht van de commu
nistische partijen in de landen die door Duitsland overweldigd 
waren. 
l )e opmcp van het Executief Comité van de Komintern in no
vember 1939, waarin de oorlog als een reactionaire imperialis
tische oorlog van beiden 1.ijden werd gekarakteriseerd, wordt 
in de stellingen geluitisccrd ;1ls "onvolledig en onjuist", omdat 
1.ij "de tendens tot nationale bevrijding die de oorlog inhield, 
liet ontsnappen". Echter is een diepgaander kritiek nood;ake
lijk om de oorzaken van de1.e houding bloot te icggcn. 
De1.e oor;aken waren de dogmatische beoordeling van de we
relcltoestand als een "eenheidsfront van alle imperialisten tc
gen de Sowjet-Unie", het ontkennen van de plotselinge ver
schillen in positie van de communistische partijen in de vcr
schillende landen als gevolg van de oorlog, en de cis van de 
CPSU en de Komintern aan alle communistische p;utijcn om, 
onder voorwendsel van "onvoorwaardelijke solidariteit" met 
de Sowjet-Unie, in concrete situaties een positie in te nemen 
die identiek is ;un die van de CPSU, ook al ;ijn de situ~Hies 
tijdelijk verschillend. 
Dit was een vervalsin~~ en misbruik van doe solidariteit, die 
nood1;1kclijk is, doch niet betekenen kan dat communisten 1.ich 
onthouden van hun plicht tot strijd tegen de voonuamste im
perialistische oorlogsstoker en onderdrukker v,1n hun eigen 
land. 
De Communistische Partij \'an Nederland heeft reeds in 1935 
gepoogd de Nederlandse werkers op een vrijheidsoorlog tegen 
het fascisme voor te bereiden. 
Door het partijcongres op 25 december 1935 werd het volgende 
besluit genomen: "Bij een mogelijke poging tot overweldiging 
v~1n Nederland door Na;.i-Duitsland kan Je oorlog het karak
ter aannemen van een nationale bevrijdingsoorlog. De taak van 
de CPN Jou in een dergelijk geval daarin bestaan, dat 1.ij, ter
wijl 1.ij de onveo.ocnlijke strijd voert voor beveiliging van de 
.xonomische en politieke posities der arbeiders, werkende boc
ren en middenstanders, gelijktijdig de ;lrbeiderskbsse oproept 
de bevrijdin"soorlo" te voeren en niet toe te laten dat de Ne
derlandse bt~urgeoi~e het met de aanvallende mogendheid op 
een accoord gooit". 475 
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Op het Partijcongres met Pasen 1 938 werd door de algemeen 
secretaris P. de Groot verklaard, "dat Nederland onmiddellijk 
door het fascistische Duitsland bedreigd werd. En in het Oosten 
Indonesië bedreigd werd door het fascistische .Japan." "Wij 
zijn voor de verdediging van de Nederlandse onafhankelijkheid 
zonder voorbchoud en tot elke prijs tegen de fascistische aan
val uit het buitenland." 
"Wij ondersteunen elke maatregel die op werkelijke verdedi
ging en beveiliging van Nederland tegen een hscisti;;che aan
val gericht is, ook als de:r.e door de huidige (bourgeois- )rege
ring genomen wordt." 
Op 3 september 1939 verklaarde het Partijbestuur van de 
Communistische Partij van Nederland: 
"Nederland verkeert in het hoogste gevaar! 
De Nederlandse arbeidersklasse, alle vooruitstrevende Neder
landers moeten er op voorbereid zijn dat ook ons land :r.onder 
waarschuwing kan worden overvallen door fascistische over
weldigers. 
Allen die de vrijheid en onafhankelijkheid van het Nederland
sc volk willen verdedigen, moeten :r.ich aaneensluiten om, ten 
koste van alles en onder alle omstandigheden elke fascistische 
aanv:1l desnoods met de wapens in de hand af te slaan. Com
munisten staan hierbij in de eerste rijen ... " 
De communistische fractie legde in het parlcment een gelijk
luidende vcrklaring af, :r.cggendc dat bij een schending van het 
grondgebied door Duitsland het Nederlandse volk een recht
vaardige oorlog tegen dit land zou hebben te voeren. 

Bij het rapport van V. Joannes 

Par. 2 - In de periode tussen de eerste en de tweede wereld
oorlog hielp het imperialisme van de Verenigde Staten het 
vcrslagen Duitsland weer machtig te maken door financi(_;]e 
steun, levering van grondstoffen en vcrklaarde het t:ijn neutra
liteit tegenover het Hitlcr-rcgiem. 
Terzelfdertijd vcrbond het zich met Groot-Brittannië, doch 
vcrhinderde :r.o lang mogelijk het bondgenootschap van de wes
telijke mogendheden met de Sowjet-Unie. 
De strategie van het Amerikaanse imperialisme in Europa was 
het tegen elkaar uitspelen van Duitsland, Groot-Brittannië en 
Frankrijk en de Sowjet-Unie om hen allen in een vcrwoestende 
oorlog te ver:r.wakkcn en de Amerikaanse hegemonie over Eu
ropa te vestigen. 
Na de tweede wereldoorlog is deze strategie voortgezet. 
Amerika herstelde de macht van het Duitse imperialisme ab 
eventuele "ontsteker" van een nieuwe oorlog in Europa. 
Het doel van de Amerikaanse strategie is gericht O]J het verder 
uitbreiden van zijn hegemonie in Europa en in de wereld, niet 
alleen ten koste van de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepu
bliek, maar ook van Groot-Brittannië, Frankrijk, alle andere 
Europese staten, hun invloedssferen in de "derde wereld", en 
vooral ten koste van Duitsland zelf. 



Bij de opstelling van de krachten die zich tegen de Amerikaan
sc hegemonie verzetten, mag men zich niet beperken tot de 
socialistische landen, de communistische beweging en de natio
nale zelfstandigheidsbeweging in de tropische landen, maar 
moeten ook de anti-Amerikaanse tendenzen in kringen van de 
nationale bourgeoisie in de Europese kapitalistische landen de 
grootste aandacht hebben. 

P~u-. 4 - Hier wordt ge;q~d: "De leidende Amerikaanse luin
gen hechten, /.onder ~1r te 1.ien van de voorbereiding van een 
nieuwe wereldoorlog, een bij;.onder belang aan lokale oorlo
gen." Fn vcrder "De oorlog in Vietnam is na de oorlog in Ko
rea hiervan het duidelijkste bewijs." 
De internationale krachtsverhoudingen, het optreden van de 
Sowjet- Unie en de Chinese Volksrepubliek, van de andere so
cialistische staten, tot aan de tegenstellingen in de NAVO-lan
den en de volksbeweging in de gehele wereld tegen de Ame
riluansc agressie hebben inderdaad de oorlog in Vietnam kun
nen lokaliseren. 
De Communistische Parrij van Nederland heeft altijd op het 
standpunt gestaan, dat de rechtvaardige vrijheidsoorlog van het 
Vietnamese volk, mits voldoende door alle socialistische landen 
en door een internationale ~;olidariteitsbeweging gesteund, gc-
lok~11iseerd kon worden en tot de overwinning worden uiq~c
voc h ten. 
I harom weigerde 1ij in 19(,5 op de conferentie van commu
nistioche partijen uit kapitalistisch Europa te Brussel de daar 
,1angenomen oproep te ondertekenen, waarin het werd voorge
steld alsof de oorlot~ in Vietnam direct gevaar voor een wereld
oorlog met atoomwapen~; inhield, waardoor ":~een minuut tl' 

verlie1.en viel." 
In de thesen "over (le strijd voor de vrede en tegen imperi,•li·-:
tà:he oorlogspolitiek", ~~oedgekeurd door het 22ste congres v:111 
de CommunistÎ':che Partij v~1n Nederland in december 19(,7 
wordt ge1.egd, dat "het ~·,cva:u van lokale ooriogen, niet alleen 
in het Middcn-Oo~;ten 11';-J.JY ook elde:s in de wereld, steed·; 
duidelijker op de vooq~rond treedt." 
Het is echter ons in1iens verkeerd OP1 te ~encralis~rcn e11 d,, 
voorstelling te wekken alsof ieder toekom~tig lokaal conflict 
beperkt kan worden. 
Een lokale oorlo:; in Eu;opa is alleen denkb1~1r als een oorlog 
van de Bondsrepubliek t"';en de DDR, Tsjr:choslowakiic of Po
len. Zulk een oorlog '/.é~'' 1eer moeilijk gelokaliseerd kunnen 
worden en het ~;ev;u;- v~111 een nieuwe wereldoorlog oproepen. 
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Uit de tijdschriften 

Proudhon of Marx 

Herhaaldelijk wordt gepoogd om stromingen die in de arbei
dersbeweging reeds lang hun betekenis hebben verloren, te 
doen herleven. Ze worden dan gesteld tegenover het marxisme
leninisme en moeten dienen om de aantrekkingskr:1cht die de 
communistische ideeijn uitoefenen, tegel! te gaan . .Juist omdat 
de arbeidersklasse met steeds nieuwe groepen wordt uitge
breid, is het nodig de ideologi;;che strijd tegen é:ezc \'OOr-marx
istische opvattingen te blijven voeren. Vcebl gaat het hierbij 
om an:uchistische denkbeelden van vcrschillende :urd. !har
naast \Vorden ev'.'lW:el ook verdr:caiingen \:111 communistische 
principes met graa~~te opnieuw ten tonele '~cvocrd, ;oals bij
voorbeeld het geval i:; met de radencommuni:;tische ideeijn, die 
in de jaren twintig een Jekere rol hebben gespeeld en waarin de 
L1dicalistische, J.ogenaamd ultralinkse frases hoogtij vierden. 
Bij het streven naar herleving \':111 de ,111archistisclw opvattin
gen wordt aan vcrscheidene negentiende-eeuwse figuren aan
dacht be:;tced. Er wordt ;owcl gepo<l:~d de Duitser Stirner, de 
1:ransman Prllldhon als de l\u:;se11 !hkoe11in en Kropotkin te 
populariseren. Vooral de opv:utingen \':'11 Proudhon en Ba
koenin worden '~epropa,;cerd, ll'l't JVme omdat de1.e bekend 
J.ijn om hun :1ctivitciten tc;•,cn het wctc.J~;ch;lppelijke soci:1lisme; 
Marx en En~~cls hebben lvrde i<1r:olo;·,i::che Cil praktisch-orga
nisatorisc1Je :;trijd met hen en hun ll:l:l':tc ,nnhangers gevoerd. 
Proudhon heeft in O'lS hnd !.cruinw r:jd weinig in de belang
stclli'lg gestaan. Na de tweede wereldoorlog is dit evenwel 
veranderd en is herh:ulllclijk :•ctracht ;ijn idecijn te actualise
ren. l )it c>,eldt de laatste 6jd vooral voor ;i in opvattiJwen om
trent "di~ecte llcmocratic", die me11 de ~',n;qwn tracht' :un te 
praten die tlnn:; i11 bcwc·~in!~ komen cn mH~ onvoldoende ge
bruik maken \',1;] de cr>:lrin;;cn ·. :1n de ,Hbcillcrsbewcging. Het 
is d:u.rom v,l" bcbn,; h·!•nis t:.? nemen v:1n een studie \';ln 
prof. N. Zastcnker, een historicu:; uit de Sowjet-Unie, die 1.ich 
bc;i!~ houdt met de b_" <:Jde,·in:; v:li' de !~l'schiedenis van de 
,ube,idersbeweging, over de dc;1kbcelden 'van de neo-proud
honistn. Zijn studie is vcrschenen in twee nummers vJn Ca
hien du Communisme, het ma:1ndblad van de Franse commu
nistische partij (1%9, nrs. :: en 3). 
/::1 :tvnkcr wij:;t erop, dat ;-,! moeten ll~- nco-proudhonistischc 
opv1ttinge11 be~trcdc11 \'>orden, dit niet betekent dat de histo
ri·:chc b:~tckcnis \':1n c!l' voor-marxi,ti~;chc '·cci:,Jistcn uit de \'O· 

rigc eeuw - \V:larondcr Proudhon ---- word~ ontkend. I let 
';,1:lt hierbij n·eq\;cl om om:'csla!'Cil bhd;.ijdcn uit de !'cschic
~lcni.':. De !~rccicndc" lhlV:Lil~', ·;_.n h~:t ::t:j:~c:1dc bnvusr;ijn,,van de 
<Fbeidcrsbcwc};i:w lc;ddc!l cnoc, tbc de;<' denkbeelden - om 
het met Mchring~ woordc<l te J.eg[;en - 1.ijn aangespoeld "op 
de ocvers van de historische archieven". 



Natuurlijk rijst de vraag waarom juist het proudhonisme met 
1.0 grote lnrdnekki[~hcid steeds weer te voorschijn wordt ge
haald. I-let is daarbij opvallend, dat de roep om Proudhon 
vooral klinkt als de invloed van het marxisme zich snel uit
breidt. De burgerlijke en reformistische ideologen richten zich 
vooral gaarne tot Proudhon, omd~n b:j al diens scherpe woor
den tegen het kapitakmc toch de :~rond~ la:~en van dit stelsel 
niet worden gecukt. Zijn kritieL en de opstandigheid troffen 
~11leen de secunch;re .1·;pccrcn v~1n het kapitalisme. Hij geselde 
de tq:,cnstelling die er bc~;Lut tussen kapita~1l en arbeid, maar 
raakte de;c niet op het punt waarop de uitbuiting berust, het 
privébu.it van de produ!ticmiddc!cn. 
Proudhon 1ag de produktie- en ruilvcrhoudingen altijd slechts 
in hun burgerlijke a~:pecten -- concurrentie, krediet, belasting 
e.d. -, doch dc;.c]fdc cconomi~che en juridische principes die 
eigendom en het klci11c bedrijf moeten beschermen, worden te
gelijkertijd gebruikt o:11 dit kleine bedrijf ten ondcq:;ang te 
doemen door het optrcdc11 van het ~~rotc kapit:ul en de staat. 
De kritiek op het l<apitalisme verbond Proudho•1 met het stel
len van eisen, die butTerlijk van a;1rd waren t',ebleven. Den 
kritiek leidde, aldus Zastenkcr, "onvermijdelijk tot de uitwer
king van een utopisch ,klein kapitalisme' en kwam in we;.cn 
neer op een strC\'C'l om het k·1piuli~me te vcrbeteren door en
kele .~;ociali~tischc' vcranderim'cn door te voeren /.onder de 
grondsla:~en v~1n het be:;t;undc .. stchcl ~l.~'n te tJ';ten". 
In dc1e opvattint',Cil wordt dus een kritiek op het kapitalisme 
gecombineerd met een van de ::trijd afhoudenc1 1dcul van een 
kleinburgerlijk kapitalisme. w~l~trin alle hapit:llisti~:che V/~l.ar
de-oordelcn gchandl1aafd l.ijn. De;c tq;cnstel]iq>; in de idecë:. 
leidde tot tq~ell~:trijdigheden in de argumentatie; niet voor 
niets noemde M .u x Proudhon de "vlees geworden tcgcnstrij
dil;hcid". 
Historisch kan dit vul1 bard wordel uit de tc!;cnsrrijdighcdcn 
in de positie \',lil de kkinc bourgeoisie en de handwerkers in 
het tijdperk van de industrii:.:le revolutie i:1 Frankrijk. Hun ~1.~ 
pir;Hics botsten op clc wcrkcJ:jkhcicl v~1.n de bmg.:rlijkc ma~H
sch~1ppij, waarin de ;~rotc k~'piuktcn c'c vrije concurrentie ge
bruikten om een mo;,onolicpositic te bereiken en de kleine bur
gcnj de onbeperkte uitbuitin:~ v:'.:l de ;ubeidcr~; ah een schrik
beeld voor O'',Cll had. 
Het klcinbur:~crl);c ~Olï 1lio111c V;'n Proudhun probeerde den 
tcgcnstc!lingcn te vcrloc ·cil, do•J!.· ;c in een ~vnthcsc samen te 
brengen of door 1c in (' ·; wankel evenwicht te houden. De;e 
tegenstrijdige visie op c!c wereld wordt er niet beter op als de 
nco-proud11()nistcn er nieuwe namen voor locken en het een 
"pluralisme van principe:;" '")l'illi'll. Het tc,~cJ:;trijdigc karakrcr 
van de door Prcudhon bijcen~~c:',~'J.rdc idcci.;n i"· ';lkt het even
wel mogelijk na;'r wc•l'> de ene ;:· v~1n zijn L\cqkhcclclcn te 
ontwikkelen ten ko,te van de andere en 10 kan het proud
hcmismc wonle·1 aangepast b;j elke behoefte van de burgerlijke 
ideologie. 
i\anv~1nkelijk lx·pc;ktcn cle pu!;in:•,cn 0111 te komen tot een te· 
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rugkeer naar Proudhon zich tot landen met een anarchistische 
traditie, zoals Frankrijk en andere Latijnse landen, maar na de 
tweede wereldoorlog wordt er ook in West-Duitsland en Ne
derland veel aandacht gevraagd voor Proudhon en wordt ge
poogd de actualiteit van diens ideeën aan te tonen. 
Daarbij dient als uitgangspunt, ebt de nieuwe ontwikkelingen 
in het kapitalisme - het ontstaan van het staatsmonopolisti
sche kapitalisme, waarin de st~<at een grote rol speelt - ge
bruikt kunnen worden voor het kweken van illusies van klein
burgerlijke aard, met name voor een vcr1.oening van kapitaal 
en arbeid. 

De klassieke àogma's van het proudhonismc zijn daarbij niet 
alle te gebruiken. De lofzangen op de kleine ondernemer en de 
door arbeid verworven privé-eigendom worden evcnal~; de 
denkbeelden over de superioriteit van het kleinbcdrijf boven 
her grootbedrijf door de neo-proudhonisten /.orgvuldig over
geslagen. Ook de aanvallen op iedere organisatie van de arbei
dersbeweging, op vakbonden en op stakingen, kunnen niet meer 
benut worden. De ontkenning van elke politieke actie en de 
oproepen tot opheffing van de staat passen eveneens niet meer 
in het kader van dc1.e tijd. 

Program voor "industriële democratie" 

Fr wordt da;uom door de neo-proudhonistcn hard gewerkt aan 
de modernisering van de denkbeelden V;1n hun voorganger. Dat 
is echter uiterst moeilijk met ic1ccën die niet op de toekomst 
gericht 1.ijn, m;1;1r volkomen bchoren tot een tijdperk dat defi
nitief achter ons ligt. Fr 1ijn in ;o'n 1;cval de nodige kunstgre
pen vereist. Dc1.c worden door de neo-proudhonistcn dan ook 
;.onder veel schroom toq;epast. 
Een van de nco-proudhonistcn, Jean Ihncll, heeft in een in 
1966 verschenen bock de economische opvattingen van 
Proudhon zo gerangschikt, dat /,c neerkomen op een program 
voor sociale reorganis:uie in de geest van de vestiging van een 
"industriële democratie". 
Banc1l schetët cbarvan hr:t vol:'cndc beeld: in de industrie /OLJ

(1cn produktie-a:,~;oci;Hie; moct~n worden gevormd, die fede
ratief a1necngesloten worden; in de landbouw /.ouden de in
dividuele bocrenbedrijven blijven voortbestaan, maar de1.e /.ou
den samcn~~ebr:1cht worde'l i11 landbouwgemeenschapen per 
''treek en op natiotu.al ni vc;l.u een fccler;1t;e moeten vormen; de 
kleinhandel en de diemtverlcncnde 'ector /ouden het domein 
worden van verbruikscoöperaties en h:1ndwcrkersassoci:1-
ttcs. 
Onthullend is welke namen Bancal geeft aan dit stelsel. Hij 
noemt het een "socialistisch liberalisme" of een "liberaal col
lectivi~;me". De vorming v;1n dit stelsel zou gc;,icn moeten wor
den als het begaan van een "derde weg" tussen kapitalisme 
l'll communi~;mc en Proudhon 1.ou reed:; een samenvloeien van 
dc;c stelsels vooo.ien hebben. Zo krijgt de thans in de mode 



zijnde convergentietheorie een tot Proudhon teruggaande ge
schiedenis! 
Er wordt lLu:bij door lhncal ook rekening ,,ehouden met de 
aantrekkingskracht van d~ communistische 'ideeën, want hij 
voegt aan zijn uiteenz.ettingen toe, dat dit stelsel beschouwt 
moet worden als een soort communisme. Een communisme, dat 
dan opgesierd wordt met de woorden "federatief", "a-politiek" 
en "anti-autoritair". De proudhonisten die er voorheen prat op 
gingen, dat zij even ver af stonden van kapitalisme als van 
communisme, worden thans tot anti-autoritaire, pro-communis
tische voorstanders van een samenvloeien van de twee stel
sels ... 
ln dez.e gedachtengan~~ is er weinig plaats voor de anarchisti
sche denkbeelden van Proudhon. Deze worden als min of meer 
toevallig, aan een bcpaa],~c tijd gebonden en niet diep in z.ijn 
stelsel wortelend, ter z.ijdc gelegd. Bancal slaagt er daarbij in 
om met wat handig gcjonglcer met enkele bocken van 
Proudhon de staat een positieve rol te laten vcrvullen als pro
motor van de economische vooruitgang en beschermer van de 
autonomie van de produktie-associaties, ofschoon het ingrijpen 
van de staat beperkt moet blijven met het oog op de indivi
duele en collectieve vrijheid. 
Een andere propagandist voor Proudhon <lis grondlegger van 
een program van "industriële democratie" was de in 1965 over
Icden professor Ceoq;es Curvitch. Deze vond de hervormings
plannen die Proudhon heeft opgesteld - ruil zonder geld, kre
diet zonder rente - de vrucht van een denken dat nog niet tot 
rijpheid was gekomen. Dit i~eschieddc volgens hem pas later, 
toen Proudhon een progr;1m voor "industriële democratie" uit
werkte, dat steu11de op ,~edecentral iseerd collccti vismc en ar
beiderszelfbestuur. Curvitch noemde dit een "pluralistisch col
lectivisme", geb,1,eerd op federatieve eigendom van de produk
tiemiddelen. Hierbij z.ou de federatie van produktie-associaties 
in landbouw en industrie zich bezighouden met de planning 
van de produktie en het stimuleren van de economie. 
In dc/.e nieuwe constructie van Proudhons ideeën kwam Cur
vitch er zelfs toe hem aan te duiden als een wetenschappelijke 
socialist, die uiteillllclijk ongeveer de/elfde opvattingen over 
de socialistische revolutie /ou hebben gehad als Marx. Ja, 
Proudhon z.ou rcali~;tischn 1.ijn geweest, want terwijl Marx ge
~;prokcn had over het afsterven van de staat, was Proudhon, 
volgens Curvitch, een voorstander van het scheppen van een 
evenwicht tussen de L'COnomische democratie en de politieke de
mocratie. Een onverW<1chre e1·olutie van de "vader van de 
anarchie". 
Curvitch jongleerde llHlLli met de theorie van het arbeiders
zelfbestuur. Hij deed zelfs pogingen om de gehele geschiedenis 
va11 de arbeidcrsbcwegin~~ uit de/c theorie te laten voort
vloeien. Dit leidde ll;L de vreemdste redeneringen. Zo beweer
de hij zonder blikken of blo1.en, dat de oprichting van de sow
jets in de Russische revolutie een blijk zou zijn van de invloed 
van de ideeën van Proudhon op de 1\ussische arbeiders en dat 481 
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Proudhons meningen 'fichth~ur '!ouden '!"IJn 111 de uitccn'!cttll1-
gen van Lenin O\Tr de sowjets ... ! 
Daarbij blijft buiten be::chouwing, dat Proudhon in 'f"ijn dro 
men over het 'f"elfbestuur in de bedrijven steeds uitging van een 
vcrbond en een samengaan v~1n arbeiders en bourgeoisie, ter
wijl de Sowjets zeer duidelijk organen waren van de klassen
strijd en de verovering van de st:1~1t:;macht door de ;uheiders
klasse. Ook is het vreemd te 'ficn, dat de nco-proudhonistcn, 
die steeds de communisten hebben aangevallen, nu ineens de 
Oktoberrevolutie trachten :1f te schilderen ;1]s een rc~;ultaat van 
Proudhons denken. 

Het is op 'fich'f"clf natuurlijk IJÎct moeilijk om de invloed van 
de proudhonistische ideeën op de Commune van P;uijs v;ln 
1871 te laten ;;"icn, maar door te veel te willen bcwij'fcn, vcr
viel Gurvitch in ;lllerlei overdrijvingen. Hij wilde de Com
mune voorstellen als een directe belichaming van de opvattin
gen van Proudhon O\'tT de proletarische revolutie en vcrklaar
de aan '"ijn studenten, dat als Proudhon op dat moment '!OU 
hebben geleefd, hij wellicht de leider V;1n de Commune ;;ou ;;ijn 
geweest. Aan Engels' woorden, dat tijdens de Parijse Commune 
de proudhonisten net als blanquisten "het tegendeel deden van 
datgene Wat hun schooldoctrine hun voorschreef", ging hij stil
:t.wijgcnd voorbij. 

Associaties en coöperaties 

Professor Zastenkcr WIJSt er 111 :t.ijn .utikel op, dat de m·o
proudhonisten bij hun pogingen om de arbeidersbeweging tot 
Proudhon te laten terugkeren, \'OOral hun hoop gesteld hebben 
op de magische aantrekkingskracht die de idee van het arbei 
derszelfbestuur 'f.ou uitoefenen. Op een internationaal sympo
sium over de actualiteit van Proudhon, dat in ]9(,5 in Brussel 
werd gehouden, werd de mening uitgesproken, dat nu er steeds 
meer wordt gesproken over medezeggenschap van de arbeiders 
in het bedrijfsbeheer, de invloed van Proudhons werken /OU 

stijgen. Deze toch /OU hierover veel uitvoeriger en gedctail
le.erder hebben geschreven dan Marx. 
Ook hierbij geldt, dat voor het gemak maar voorbij gegaan 
wordt aan wat Marx over de verbruiks- en produktiecoiipeL1-
ties heeft ge:t.egd. Hij beoordeelde de:t.c associaties en coiipera
ties als positief. In het oprichtingsmanifest van de Eerste In
ternationale (1864) stelde hij, dat :t.ij het bewijs leverden dar 
de moderne industrie het /.onder een klasse van kapitalisten kon 
stellen en dat de politieke economie van de 1rbeidersklasse de 
overwinning kon bchalen op de politieke economie van het 
privébezit der produktiemiddelen. 
Man: wees er verder op, dat in een nieuwe maatschappij de 
produktiemiddelen niet het eigendom konden 'fijn van geïso
leerde en los van elkaar staande a:;sociaties, maar dat :t.ij het 
eigendom moesten 'fijn van het gehele proletariaat en dat de 
associaties dus ondcrgesc]1ikt moesten :t.ijn aan de geassocieerde 
arbeidersklasse. Toen later de Russische Oktoberrevolutie had 



gezegevierd, onderst· ceptc Lcnin, dat de socialistische maat
<:chappij "één vc;-enigde coiipcrcHie van de werkers" is, w,ur
in "er geen sprake kan zijn \'an een onafhankelijkheid van af
i'.onder I i jke groepen". 

Tegelijkertijd onderstreepte M;ux, dat de arbeidcrscoiiperaties, 
die onder de k;lpitali:;tischc vcrhoudingeil gevormd worden, 
niet in staat z.ijn de m:utschappij te ver.1ndercn. "Om de maat
schappclijkl~ produktie te veLtndcren in een omvattend en har
monisch systeem van nij·~ coiipeLHievc arbeid, i'.ijn er ilfgcmc-· 
uc rr~cz,ztschap pc!ijke vcrcnzdcringcn nodig, ·verarzderirzgerz 'UüJ/ 

de algenzerze ·vooïW·cil'<!en 7)clJl de maatschappij, die alleen ver
werkelijkt kunnen worden door de overgang van het georga
niseerde geweld van de maatschappij, d.w.i'.. van de staats
macht, uit de handen \<111 de k;1pitalisten en grondbezitters in 
de handen van de producenten ZL·If", i'.O schreef Marx ter voor
bereiding v;1n het congres van de l~erste Internationale van 
l 86ó te Cenève. 
Ca,H Proudhon nu werkelijk vcrder dan Marx, zoals de neo
proudhon i sten beweren? Bij een onderzoek van het bock, waar
in de ideeën over de "industriële democratie" het best zouden 
i'.ijn uiteengcz.et, (de derde druk v;1n zijn Mcume! du spl:cu!ateur 
,; /..< Bourse. het 1-bndboek voor de beursspeculant, van 1865), 
blijkt anders. 

In dit werk probeerde Proudhon enkele conclusies te trekken 
uit de groei van het machinale bedrijf en de verdrijving van 
het kleinbedrijf. Hij verklaarde, ebt het principe v,tn de ;1sso
ciatie nu afwendb;ur was ,;,cworden en stelde de vraag nu 7.0: 

"Allen geassocieerd en allen vrij - dat i~; het vraagstuk". Het 
onderz.ock naar de "industrii.ne denwcLHic" moest onder dez.e 
omstandigheden volgens hem ;Unf',ep;tkt worden, uitg;1andc van 
het volgende axioma: "Des te minder ,;,eassocieerd de mens is, 
des te vrijer is hij en bijgevolg des te gelukkiger. De vndcling 
van de asso::i;Hie in 10 klein mo,~elijkc en 10 onafhankelijk 
mogelijke groepjes, i'iccLur het principe van de vrijheid". 
Om een voorbeeld te geven, lette hij uiteen dat de spoorwegen 
in talrijke afi'.onderlijke ;1ssociatie~; nH>esten uiteenvallen, die 
daarna met elkaar reeksen overeenkomsten en vcrdragen moes
ten afsluiten. Volgens hem hadden de ver,chillende groepen 
arbeiders bij de spoorwegen weinig met elbur te maken en 
was het daarom onjuist om ";1] de1e variëteiten v·,1n arbeid 
onder een gcmeenschappelijk juk te brengen". 
Dit voorbeeld alleen reeds laat duidelijk 1ien hoc weini" 
Proudhon begreep van de omst;1ndigheden en de eisen van d~ 
grote industriële produktie. Trouwens, de contracten die de 
verschillemle associaties binnen het spoorwegbedriji' met elkaar 
moesten sluiten, /ouden er bovendien toe leiden dat elke groep 
.ubeiders in overeenstemming met de uitvoering van de con
tracten beloond Jou worden. In weï.en betekent dit, dat dcz.e 
"industrii.;lc denHJCLHie" neerkomt op het handhaven v;1n het 
individuele kleine bedrijf binnen de grote industrie! Het is 
niets anders chn een klcinbLiïgerlijkc utopie. 
Nu trachten de neo-proudhonisten wel de opvattingen van 483 
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Proudhon op te sieren, maar het principe V<èn het socialisme
de overgang van de produktiemiddelen uit privébezit in handen 
van de gehele maatschappij en de vermaatschappelijking van 
de belangrijkste economische conm'<1ndopostcn - is in duc 
"industriële democratie" afwezig. l)eze denkbeelden brcn~~en 
niets anders dan de zoveelste vorm v.1n ceil met een collectief 
tintje opgeschminkte privé-eigendoJ;l. '/e komen in we1.cn neer 
op een weigering om een revolution1ire ver<1ndering van de 
wereld tot stand te brengen en een poging om bi1lllcn het k,, 
der van du,c oude maatschapDij slecht:; enkele veranderingen 
van reformistische aard te verkrijgen. 

Proudhons "federatieve principe" 

Een van de bekendste werken van Proudhon (van I gr,J) 
draagt als titel Du Jnincipc jf:df:rati/ (Over het federale priP 
ci11e). De propagandisten van een "verenigd Europa" pogen de 
uiteenzettingen van Proudhon over het ,,federatieve principe" 
te gebruiken om in de arbeidersbeweging aanhangers te win
nen. 
Kunnen de denkbeelden van Proudhon werkelijk gebruikt wor
den om een Europa van de trusts te verdedigen? Proudhons 
blik was gericht naar het verleden; hij wilde de nationale sta
ten die waren ontstaan, ontbinden en vcranderen in federaties 
van locale republieken. Deze zouden dan verdragen met elka<lf 
moeten sluiten, maar een maximale onafhankelijkheid dienen 
te bewaren ten opzichte van de federale centrale macht. Dit is 
dus in geen enkel opzicht in overeenstemming met de plannen 
van de Europese federalisten van thans, die juist alles willen 
onderwerpen aan de centrale macht van de grote monopo
lies. 
Toch worden Proudhons opvattingen ijverig gehanteerd. En 
wel omdat hij zich indertijd, uitgaande van de hiervoor ge
schetste redenering, keerde tegen de natio1nle bevrijdingsbewe
ging die toen in Europa optrad, zoals voor de eenwording van 
Italië en voor de zelfstandigheid van Polen. 
Op het Brusselse symposium over de actualiteit van Proudhon 
werd daarom vooral de nadruk gelegd op w:tt een ucr sprekers 
noemde "het vcrzet tegen de ,mythe' van de natie en de natio
nale staat". De Belgische neo-proudhonist Rifflet sprak met 
ronkende volzinnen over de noodzaak om "het recht van zelf
beschikking van de volken te vcrvangen door het recht van de 
mens om over zich zelf te beschikken". Hij was van mening, 
dat toepassing van het "federatieve principe" van Proudhon 
zou helpen om de hinderpalen op te ruimen, "die de inspan
ningen vcrlammen om de anarchie van het patriottisme te over
winnen en supranationale eenheden te vormen". 
Zo wordt op een vreemde wijze de keten gesloten: van het 
anarchisme via het "federatieve principe" tot de strijd tegen de 
anarchie van het patriottisme! Van een kleinburgerlijke reactie 
op de vorming van nationale staten, waarin het industriële 
kapitalisme /_ich gevestigd heeft, wordt het "federatieve prin-



cipe" tot een middel om de strijd voor de tutionale zelfstan
dighei? tegen te gaan en de monopolistische integratie te doen 
overwmnen. 

Lange tijd waren de aanhangers van Proudhon van mening, 
dat er een keu:r.e moest worden gedaan: Marx of Proudhon. De 
neo-proudhonisten v;1n nu proberen aan deze keus te ontlopen. 
Zoals zij de convergentic (het s;l.mcnvloeien) van de sociale 
stelsels als idc;ul :rijn ~·.;un beschouwen, vinden zij thans ook 
het samenvloeien v;1n de ideologieën het meest aantrekkelijke. 
Gurvitch deed zijn best aan te tonen, dat er geen tegenstel
ling tussen Marx en Proudhon /.Ou hebben bestaan; :r.e vullen 
elkaar aan en corrigeren elkaar, :r.o was zijn mening. 
Kan het proudhoni~;,-,rc echter de arbeidersklasse in zijn strijd 
voor het socialisme helpen? Professor Zastenker antwoordt op 
deze vraag: "De , i 11 d w.triële democratie' met zijn associ a tics 
van afzonderlijke bedrijven die op extreme wijze worden uit
eengescheurd en op een vcrbrokkelde wijze word::n geleid, richt 
zich tegen de belangen van de maatschappij als geheel. Wat 
overgebleven is van de am.rchistische fictie van het wegvallen 
van een machtsapp;Haat i•; het ,federatieve principe', wa;1.rmee 
de neo-proudhoni•;ten de ,atu-'-chic van het patriottisme' willen 
beteugelen en dit richt :r.ich te 0~cn de strijd voor nationale on
afhankelijkheid en tegen miliurisme en revanchisme. De oplos
sing van het probleem van de betrekkingen tussen de maat
schappij en ltet individu :r.ag Proudhon in burgerlijk-individua
listische zin. Zijn standpunt w~1s: ,Iedere organisatie is de ver
nietiging van de menselijke vrijheid'. Marx toonde echter aan, 
dat de volledige omwikkdinLT van de mensc!iike persoonlijk
heid de opbou\~ van een ~;ociaii~tische maatscha~)ij vereist." 
Van de proudhonistische ideeën is dus niets goeds te vcrwach
ten en terecht 1.iin :t.e steeels door de arbeidersklasse van de 
hand gewezen. I )c nco-proudhoniswn kunnen niet verhelen, 
dat dit ook thans wel :r.al [;ebeuren en Bancal heeft vast ge
tracht hen te tmosten met de uitroep, dat Proudhon de pro
feet van de 21 ste c::uw ;a] worden. Voor onze tijd betekent 
dit evenwel, dat Pwudhons denkbeck"cn in weerwil v;1.n alle 
reclame die er thans voor gemaakt wordt, in het duister van 
de vergetelheid zullen blijven. Hoc beL:.ngrijk dit is, moge blij
ken uit een uitspraak die de nco--proudhonist Pirou vijftig jaar 
geleden mismol.'dig deed: "Des te minder aandacht er is voor 
Proudhon des te meer ;pqcJacht i~; er voor Marx"! 
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Versterking van de Communistische 
Partij in de strijd voor eenheid 

van alle linkse krachten 

Ter voorbereiding van het 23ste congres van de CPN 

Deze discussicgrondslag werd door het partijbestuur van 
de CPN uitgewerkt en goedgekeurd op ?ijn zitting van 
vrijdag 31 oktober, Ter ·voorbereiding van het congres 
zullen in de komende tijd nog andere vraagstukken aan 
de orde worden gesteld in de vorm van een stellingname, 
die evenals de7e grondslag gepubliceerd ?al worden en 
in de afdelingen van de partij ter bespreking ?al staan. 

Bij de linkse arbeiders, de intellectuelen en studenten en bij de 
overige werkers komt duidelijk het streven naar voren tot een
heid in de strijd. 

Het i:; l1l!n antwoord op de ~unvallen die gericht worden op 
het levenspeil van de werkers via prijsverhogingen, BTW en 
beknibbeling op de noodzakelijke verhoging van het loon en 
salaris; op her tekort aan goede en bcta:1lbarc woningen en an
dere dringende voon.icningcn; op de uith·J!ling van de demo
cratische rechten en de agressiviteit v~1n het imperialisme in de 
wereld. 

Gcmeenschappelijk optreden is er geweest in eensgezind ge
voerde stakingen en in andere vormen van loonstrijd, bij acties 
tegen bedrijfssluitingen en bij het optreden van huurders tegen 
huurverhoging. 

Onder de studenten, wetenschappelijke staven en hoogleraren 
ontwikkelde zich een massale strijd voor democratisering van 
het hoger onderwij~;. Leraren en scholieren kwamen in bewe
ging tegen de wij;.e waarop de M~1mmoetwct wordt toege
past. 

De voortdurende ~1ctie tegc•1 de Amerikaanse agressie in Viet
nam en tegen de herlcvin:( van het bscismc - de herdenking 
van de Febru~ui:.uking, de protc~;tbcweging tegen de vrijlating 
van de Duitse oorlogsmisdadigers - is ook internationaal van 
~~rote betekenis. 

De Communistische Partij :;peelt in al doe bewegingen een 
vooraanstaande rol, het1..ij .1ls initiatiefneemster, hetzij door 
haar actieve deeln.1n1e en ~11~: org~1niscrcndc kracht bij het tot 
'tand brengen van de samenwerk in;~ tussen communisten, so
cialisten en andere vooruit~;trevende krin~~en van ons volk. 

Dit gcmeenschappelijk optreden 'an de linkse krachten is nood
!..akclijk voor het afweren van de reactie en voor het tot stand 
komen van een verandcrin>~ van de politieke machtsverhou
dingen ten gunste van de \·ooruitg~1ng in ons land. 
De CPN beschouwt het als haar \'oornaamstc taak initiatief-



neemster en organiserende kracht te zijn bij de vcrcmgmg van 
links, en die eenheid steeds sterker te maken. 
Daarbij is het werk van de partijafdelingen van beslissende be
tekenis. Bij de voorbereiding van het partijcongres zal dan ook 
in de discussic de voornaamste aandacht gewijd moeten worden 
aan de vcrsterking van hun politieke act i v itcit. 
Om tot deze vcrsterkinP te komen dient een aantal tekortko
mingen in het werk der ·~1fdelingen snel te worden opgeheven. 
Voor alles moet de opv:ltting worden overwonnen, dat de par
tijafdelingen slechts werkzaamheden v:1n technische aard te 
vcrrichten hebben. De erv,uing bewijst juist dat, indien de af
delingen zich intemief hczig houden met de politieke actie en 
de belangenstrijd, bij het verwerkelijken van de eenheid grote 
resultaten kunnen worden geboekt. 
A Is de meeste nadruk komt te I iggen op de pol i tieke act i v i
tciten van de :1fdelingen, dan houdt dit in dat de afdelings
besturen en de leden ver;~.1dcri ngcn de raak hebben ernstig te 
zoeken naar wegen voor de uitwerking en toepassing van de 
partijpolitiek. 
De afdelingsvergadcrim',cn dienen niet uitsluitend een infor
matief karakter te hebben of zich te beperken tot vcrdeling van 
werk/.aamhcden \ an technische aard, maar /C moeten besluiten 
nemen die in ovcrecn•;temmin~', zijn met de politieke betekenis 
van het werk der :1fdelingcn. 
De afdelingsbc;turen, die door de ledenvergaderingen worden 
gcko/.Cn, dienen regelnutig verantwoordin~T af te lq~gen over 
de uitvoering van de besluiten. Zij moeten ook als politieke lei
dingen in de ma~;s:1 optreden. Veel aandacht dient besteed te 
worden aan het juiste functioncren van de besturen, aan een 
juiste werkvcrdeling cLurhinnen en aan het dragen v:1.n per
soonlijke verantwoordelijkheid door de bestuursleden voor de 
taak die zij op /.ich genomen hebben. 
Het partijbestuur moer met lllCcr tndruk dan tot nu toe het 
geval is geweest, richtin,~ geven aan het werk van de partij
afdelingen. 

Vraagstukken van de organi~;,1ttc kunnen nochtans niet alleen 
door ma:ltregclen v:111 beperkt oq~anisatorisch karakter, zoals 
het wisselen van functies en het opstellen van taakverdelingen, 
worden opgelost. Ver~;tcrking van de organis:Hic is v66r <lllc, 
een politieke k wc:;tie. Ze vcreist daarom ook een politieke en 
ideologische ~:trijd vo;l,. ·Ie onverkorte lundhavin~~ van de 
lcn in i stische organ i s:lti dn.~i me lcn. 
De Communisti::che :\Htij i•; ~'eorganisccrd op grondslaL; v,1;1 
het democratisch cclltr:lli::nw. Dit houdt in dat het partijcon
gres, als hoogste org:un van de par6j, na uitvoerige en diep
g.unde discussie'' in de lcden\·cn~adcringcn (le ;l.lgcmcne lijn 
van de partijpolitiek v:1ststelt. Het kiest ook het partijbestuur, 
dat tot aan het vol<~Cilclc cont;res leiding geeft aan de p.1nij. 
Het dcmocrati!'c+ centrali~:mc waarborgt de democratie in de 
partij en de censt;c;.indc uitvoering van de genomen besluiten. 
In deze wij/e van oq~:1nisatic ligt de [!:Hantie opgesloten dat de 487 
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communistische partij onveranderlijk en met grote daadkracht 
opkomt voor de belangen van de werkers. 
Een voortdurende principiële toepassing van kritiek en zelf-
kritiek maakt het de partij mogelijk om de juistheid van haar 
besluiten te toetsen en fouten of tekortkomingen snel te her
stellen. Zo wordt verhinderd dat bureaucratische slcurrnctho
den het partijwerk gaan beheersen. 
Het democratisch centralisme stelt de partij in staat om onder 
alle omstandigheden de druk van reactionaire krachten te weer
staan en op te treden als voorhoede in de strijd. 
[n de klassenstrijd is het vraagtuk van de partijorganisatie al
tijd een kernprobleem geweest. Het is meermalen onderwerp 
geweest van heftige meningenstrijd, waarbij stelling moest wor
den genomen tegen allerlei anarchinische en opportunistische 
stromingen. Lcnin wees er destijds reeds op, dat het afwijl'en 
van de partijorganisatie en van partijdiscipline "niets anders 
betekent dan het volslagen weedoos maken van het prolet<l·· 
riaat ten behoeve van de bourgeoisie". 

In de huidige situatie staan de vr<ugstukken van de organisatiL· 
der arbeidersbeweging opnieuw in het middelpunt van de aan
dacht. Daarbij is typerend, dat <~llerlei ideeën als "nieuw" wor
den gelanceerd, die neerkomen op een herhaling van wat in het 
vcrleden reeds ondeugdelijk en ~:chadclijk is gebleken en na veel 
strijd werd verworpen. 
Bij dit tot nieuw leven roepen van overwonnen denkbeelden 
uit het vcrleden speelt de reactie ee'l inspirerende rol. 'Zij ge· 
bruikt al haar propagandamiddelen om in te werken op nieu
we, nog onervaren lagen van de arbciderskhsse en op de jon
geren. Zij poogt hen te injecteren met denkbedden die in de 
geschiedenis van de arbeidersbeweging reeds veel verwarrim~ 
hebben gesticht, met het doel, de strijd te doen mislukken en de 
strijdwil op dood spoor te rangeren. 
Het partijbestuur is van mening, dat juist om die reden 1n de 
partijorganisatie een combinatie noodz~1kelijk is van Jonge 
krachten met oudere, politiek ervaren communisten, die in de 
actie het vcrtrouwen van de massa hebben verworven. 
[n deze tijd is het van bij1.ondcr belang, zowel tegen revisionis
tische opvattingen inzake de organisatie, als tegen pseudo
linkse, anarchistische opvattingen op te treden. 
De revisionistische opvattint~ ziet de agitatie en propaganda in 
open bare vergaderingen, in radio- en TV-uitzendingen en het 
optreden in parlcmcntai re organen als de voornaamste act i vi
reit van de partij, waarbij het organiseren en leiden van nus
sa-acties voor de directe belangen en voor politieke doelstellin
gen van nationale en internationale aard worden verwaarloosd. 
Ze ontkent de nood/.akelijkheid van een straf georganiseerde 
partij met een centrale, gezaghebbende leiding die eensgezind en 
hecht aaneengcsloten optreedt in de strijd. 
Toegeven aan revisionistische opvartingen 1.ou de partij vcr
anderen in een permanente discussieclub en een kiesvereniging. 
De democratie in de partij, die haar garantie vindt in geko;en 



leidingen en de op het congres vastgcstelde partijpolitiek, zou 
daardoor worden tenietgedaan. 
De CPN heeft in de praktijk ervaring opgedaan met het re
visionisme, dat destijds door de "Bruggroep" werd gepredikt 
en waaraan de/e groep zelf is weggerot. 
De anarchistische opvattingen doen zich voor in de vorm van 
verwaarlozing van de partijorganisatie en ontkenning van de 
noodzaak van leiding en discipline. De/.e denkbeelden worden 
als zeer links voorgesteld, maar in werkelijkheid vcrlenen ze 
hand- en spandiensten aan de monopolies, die zichzelf tot in 
de perfectie georganiseerd hebben. 
Ook voor de arbciderskla~;se geldt, dat /.onder organisatie 
geen machtsvorming mogelijk is. 
Zowel de revisionistische als de anarchistische opvattingen wor
den stelselmatig van buitenaf in Je p~1rtij gepropageerd door 
allerlei groepjes, door boeken, blaadjes en de monopolie-
pers. 
De rol van de leiding en de discipline in de strijd vormen het 
voornaamste doelwit in deze aanvallen op de orgamsatie
beginselen van de communistische partij. 
Zonder leiding is echter geen succesvolle strijd mogelijk en zon
der discipline kan niet aaneengesloten tegen de monopolies wor
den opgetreden. In iedere actie van de laatste tijd, zowel van 
arbeiders en beambten op bedrijven, als van studenten op uni
versiteiten is de juistheid van deze opvatting gebleken. 
De PSP laat op afschrikwekkende wijze zien, hoe het afloopt 
met een partij die zich baseert op beginselloze, revisionistische 
opvattingen over organisatie. De PSP is een prooi geworden 
van renegaten van allerlei slag, die haar in onderlinge strijd 
ten onder doen gaan. 

Het is nood/.akelijk, dat de Communistische Partij tegenover 
de stelselmatige beïnvloeding door de reactie een voortdurende 
propaganda voert voor de leninistische organisatiebeginsclcn, 
die in deze tijd hun waarde opnieuw ten volle bewijzen. Daar
bij kunnen ook misvcrstanden die ten gevolge van de voort
durende anti-communistische hetze in de massa bestaan over 
het organisatietype van de Communistische Partij, worden op
geheven. 
De voortdurende campagne, die in en tegen de arbeidersbewe
ging wordt gevoerd voor burgerlijke, rechts-opportunistische 
en schijn-linkse denkbeelden, vcreist een voortdurende waak
zaamheid, opdat deze met het democratisch centralisme strij
dige opvattingen niet in de p~utij binnensluipen. Deze waak
/.aamheid moet op een positieve wijze worden beoefend, door 
stellingname tc~~en ~11les wat een vcrlammende uitwerking heeft 
op de ~1ctiviteit van de partij. 
Vóór ~1llcs moet w,Jnlcn opgetreden tegen onderschatting van 
de noodzaak \'an systematische en geduldige opbouw van de 
organisatie. Da~uvoor is niet alleen ideologische opvoeding van 
de partijleden 1100lhakclijk, maar ook een onafgebroken strijd 
voor de /,uivcrhcid van de rijen der partij. 489 
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Ue vrije meningsuiting, voorebt de besluiten genomen l'.ijn, moet 
strikt worden \'erzckcrd. Persoonlijk initiatier en c~:n kritische 
geest dienen te worden aangemoedigd. 
Andco.ijds moet onafgebroken worden gcstreden tegen intri
ganten, bewuste twcedrachtl'.;uicrs, tegen kliek- en fractievor
ming, alsook tegen slordig omspringen met Fin:1ncii.;n en p:1rtij
bczittingen. Duld1aamhcid op dit gebied leidt onvermijdelijk 
tot ondermijning van de organisatie. 
Naar de mening van het partijbestuur moet de discussic over 
de1.e vraagstukken benut worden om reeds in de voorbereiding 
van het congres de werkzaamheden van de partij, v:1n de af
delingen en districten te verbeteren. 

De nadruk moet vallen op de vcrsterking 'i.>an de partij nzcr 
nicuu:c leden. 
Ofschoon de politiek van de Communistische Partij diep wor
tel geschoten heeft onder de massa, en er steeds nieuwe bewij
zen komen van groeiende belangstelling voor en ondersteuning 
van haar politiek, is het onjuist te vcrwachten dat de groei van 
de partij hieruit spontaan /.ou voortvloeien. In vele plaatsen 
is de omvang van de partij niet in overeenstemming met de 
invloed die l'.ij heeft. De onvoldoende aandacht voor een stel
selmatige ledenwerving heeft geleid tot een te langzame groei 
en hier en daar zelfs tot stagnatie. Nieuwe en energieke krach
ten worden niet voldoende benut voor de vcrsterking van de 
partijani viteiten. 
Hierin moet snel verandering komen, juist met het oog op de 
grote veranderingen die 7.ich in de Nederlandse politiek vol
trekken. 

ln de afdelingen tllocten maatrq:elen worden genomen die g~:
richt zijn op stelselmatige ledenwerving in plaatsen en buurten, 
op bedrijven, kantoren en universiteiten. 
De vruchtbaarste manier om leden te werven is nog steeds de 
werving van man tot man, in buurten en bedrijven. Huisbe
l.oek is daarbij een doeltreffende methode, mits niet op goed 
geluk, doch na goede voorbereiding toegepast. 
De ledenwerving dient gericht te 1.ijn op de links denkende 
mensen die tot een gesprek bereid zijn. Het is nodig een goed 
contact met hen tot stand te brengen, zowel persoonlijk als 
door middel van partij-uitgaven en uitnodigingen voor bijeen
komsten. 

Door het partijbestuur en de districtsleidingen dient krachtiger 
te worden opgetreden voor de oprichting van nieuwe afdelin
gen, vooral daar waar blijkens verkiezingsuitslagen de partij 
invloed heeft onder de bevolking, zonder dat er van een ge
organiseerde activiteit van de partij sprake is. 
De werving van nieuwe lezers voor het dagblad "De W:1ar
hcid" moet in alle afdelingen steeds deel uitmaken van de par-
tijwerkzaamheden. Temeer is dit het geval, nu er door de re
gering door inkrimping van de postbcstellingen nieuwe belcm
meringen voor de versprc<ding van "De Waarheid" worden 
opgeworpen. 



De opbouw en het actiever maken van de partijorganisatie IS 

onmogelijk :r,omkr de nodige gddmiddekn. De Communisti
sche Partij heeft geen andere bronnen van inkomsten dan de 
Nederlandse werkende bevolking en de offervaardigheid Yan 
haar eigen leden en aanhangers. Zij is er niet alleen trots op 
dat :r,ij haar geldmiddelen uit eigen kracht opbrengt, maar :rij 
beschouwt dit tevens als een politieke noodzaak voor de ge
:r,ondheid en levenskracht van de partij. Voor het financieren 
van een dodtreffende organisatie is het geboden nog meer geld 
bijeen te brengen. Dit is noodzakelijk voor het vrijstellen van 
bekwame en toegewijde bestuurders en voor het in stand hou
den van goed ver;,orgde partijlokalen. 
Tcrn·lfdcr tijd dient de uiterste :r.uinigheid te worden betracht, 
en moet een scherpe financiële controle worden uitgeoefend. 

Van zeer groot belang is de vcrstericing van de partij in de be-
drijven, 
fn de resolutie van het partijbestuur van april 1969 werd de 
rol van de partij in de bedrijven en in de loonstrijd ter discus
sic ges_teld, met het doel de tekortkomingen op dit gebied te 
overwinnen. 
Het partijbestuur beveelt de afdelingen aan, bij de discussies 
ter voorbereiding van het congres de:r,e resolutie te betrekken. 
Cesignaleerd werd daarin, dat passiviteit in de loonstrijd een 
terugval betekende in sociaaldemocratische opvattingen, vol
gens welke de loonstrijd het exclusieve terrein van de vakbe-

- .. 
weg111g zou ZIJn. 
Ook werd gewezen op het feit dat, in het kader van de revo
lutionaire ontwikkeling van wetenschap en techniek in ons 
land, gedurende de laatste jaren vele nieuwe en moderne be
drijven :r,ijn gevestigd, waar thans vele duizenden arbeiders, 
beambten en technici werkzaam ;,ijn. Het werd als een tekort
koming gesignaleerd dat hieraan in het werk van de partij nog 
te weinig aandacht werd besteed, terwijl juist in deze bedrijven 
vele nieuwe vraagstukken, mede samenhangend met nieuwe 
vormen van uitbuiting, een grote rol spelen. 
Sedert de publicatie van de resolutie is er in verscheidene dis
tricten vcrbetering tot sund gebracht in het bedrijfswerk, die 
met name van belang is geweest bij de acties in de strokarton
industrie, in de metaalindustrie, in de scheepsbouw en in de 
bouw vakken. Bij de voorbereiding van de massademonstratie 
van 4 oktober 1969 werd een grote deelname van bcdrijfs
arbeidcrs bereikt. 
Toch is dit niet meer chn een begin. 
Het is nood:r.akclijk, dat er een sterkere band wordt gelegd 
tussen de afdelingen en het bedrijfswerk en dat de afdelingen 
1.ich tc:r.amcn met de bedrijfsgroepen be:r.ighouden met het ont
wikkelen van de loonstrijd en de strijd voor verwerkelijking 
van de bcdrijfscisen. 
Zo kan ook de vcrbinding worden gelegd tussen de politieke 
activiteit en de strijd voor de dagelijkse belangen. 
Het partijbestuur roept alle afdelingen op, in de voorbereiding 491 



ij 
., 
i' 
I 
I• 

jj 
11 
:I 

492 

van het congres de hier aan de orde gcstelde vraagstukken in
tensief te bespreken en daardoor de grondslag te leggen voor 
verdere ontwikkeling van de strijd in ons land en een snelle 
groei van omvang en activiteit der partij. 

Amsterdam, 3/ oktober 1969. 

(De Waarheid, vrijdag 7 november 1969.) 

Partijbestuur CPN bijeen 
Het partijbestuur van de Communistische Partij van Neder
land was vrijdag 31 oktober bijeen ter bespreking van de voor
bereidingen voor het 23ste partijcongres, dat in februari plaat' 
heeft. Het partijbestuur keurde een eerste discussicgrondslag 
goed, die betrekking heeft op de vcrsterking van de commu
nistische partij in de strijd voor eenheid van alle linkse krach
ten. 
Op de zitting werd door partijgenoot Fré Mcis een overzicht 
gegeven van de strijd in de strokarton-industrie. 

(De Waarheid, 1 november 1969.) 
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Discussiegrondslag voor het 23ste congres van de CPN 

In de twee j,nen die ·verstreken zijn sinds het 22ste par
tijcongres hebben er grote massa-actics plaats gehad in 
ons land tegen de politiek van de regering-De ]ong. Deze 
acties richtten zich vooral tegen de loon- en prijspolitiek 
en tegen bedrijfssluitingen; er ontplooide zich een krach
tige beweging ·voor democratisering van het onderwijs. 
Ook de politiek varz de regering op internationaal gebied 
stuitte op toenemend ·verzet 7)an de democratische en vre
delievende krachten in ons volk. 
De CPN heeft aan deze acties actief deelgenomen en 
daarin een organiserende rol vnvuld. Enkele hoogtepun
ten in het optreden ·van de Commrmistischc Partij waren 
de massademonstraties ·uarz 30 november /968 tegen de 
vcrhoging v,m de militaire uitg,l'Vcrz en ·van 4 oktober 
1969 voor de eenheid 'Lhm alle linkse krachten tegen de 
regering-De ]ong. 
Het 23ste congres 1.al plaats vinden op eerz moment waar
in vrijwel alle groepcringen ·vmz de werkende be·volkirzg 
irz beweging njrz. /)it geldt zowel voor de arbeiders, de 
studenten, de werkende jeugd, als voor de technische en 
wetenschappelijke kaders. llls ge"G•olg van de diepgaande 
veranderingen onder de massa treden cTisis·verschijnselen 493 
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op m alle partzjen die :ách haseren op de NAVO-poli
tiek. 
De anti-democratische krachten antwoorden op deze be
weging met pogingen onz het kiesstelsel van evenredige 
vertegenwoordiging af te brchcn en de grondwet en de 
kieswet daartoe te wij:ágen. Met behulp van een loonwet 
en een anti-stahngswct willen :.:ij de stnjd van de arbei
ders a{rcmrncn ten gunste van de ondcrncmcrsbclangcn. 

nc CPN roept op tot samenwerking voor de verdediging 
'Uan de parlementaire demoeratic en van de democrati
sche vol hsrechtcn. 

Het 23stc congres ;;;al p/,z,lts vinden aan de vooravond 
ë'an twee verhic?irzgen, die 'Uan de Pro-vinciale Staten in 
maart en die 'uarz de gemeenteraden in jwli 1970. Het zal 
de taah 7l}n van het congres om het program te bepalen 
waarmee de Communistische Partzj de verkiczingsstrzjd 
zal ingaan. . 

1. Vijfentwintigste verjaardag van de bevrijding 

De 1-•icring van de 25ste vcrjaardag van de bevrijding zal 
moeten plaats hebben in strzjdiJare, anti-fascistische geest. 
Zij zal in het tchen staan van herinnering aan de nazi
misdaden en het vcrzet dûarlcgen en in het teken vûn 
strijd 'uoor vrede erz 'i.>cilighcid. 

In 1970 zal het vijfentwintig j~1ar ~~elcdcn 1.ijn, dar de tweede 
wereldoorlog eindigde met de overwinning op het fascisme. 
Deze oorlog, die ontketend werd door het Duitse en .Japanse 
fascisme, heeft de mensheid ongekende \·erschrikkingen opge
legd. In een strijd die :m'er chn vijf jaar duurde, stierven vijf
tig miljoen mensen een gewelddadige en wrede dood - vier
maal zoveel als tijdens de ccr~;te wereldoorlog, die van 1914 
tot 1918 woedde. 
Bij de verdediging van hun land en in de strijd voor het her
stel van de nationale onafhankelijkheid hebben de volken van 
de anti-Hitlcr-coalitic ongekende offers gebracht. De Sowjet
Unie, die het grootste aandeel had in de overwinning op het 
fascisme, verloor zeventien miljoen mensen. De vcrliezen die 
ons land aan mensenlevens leed, w~1rcn slechts weinig kleiner 
dan die van de Verenigde Staten: een kwart miljoen Nederlan
ders vond de dood, in militaire operaties, in het verzet, in de 
vernietigings- en concentratiekampen en ten gevolge van bom
bardementen en honger. 
In de staten die de oorlog ontketenden, was de bloem van de 
bevolking de dood ingejaagd voor een barbaarse zaak. Teza
men verloren de volken van deze landen eveneens tientallen 
miljoenen doden. Naast de vcrliezen aan mensenlevens bracht 
de oorlog vreselijke materiële vernietigingen. Alleen voor ons 
land wordt de schade geraamd op tien tot vijftien miljard voor
oorlogse guldens. 



De tweede wereldoorlog leidde tot een verdere vcrscherping 
van de algemene crisis van het kapitalisme. De nederlaag die 
toegebracht werd aan het fascisme schiep de voorwaarden voor 
het ontstaan v~1n nieuwe socialistische staten in Europa en in 
Azië. De vorming van de Chinese Volksrepubliek was een ge
beurtenis van historische betekenis. Tevens nam de anti-kolo
niale vrijheidsbeweging in omvang en in kracht toe. 
1 n de jaren die na de oorlo~~ vcrlopen 1.ijn, hebben de reactio
naire heersende kringen van de kapitalistische landen /.ich tot 
het u i tcrste i ngcspan nen om het democratische streven van de 
volksmassa's te keren, om het socialisme tegen te houden en tc
rug te dringen en om het kolonialisme in nieuwe vormen te 
handhaven. 
De Nederlandse reactie heeft hiertoe J.ovccl mogelijk bijgedra
gen. Zij heeft daarom niets nagelaten om de herinnering aan 
de anti-Fascistische strijd uit de jaren 1 'J40-l 945 te doen ver
dwijnen of, waar dit niet mo~;elijk was, te vcrdraaien en te ver
valsen. Zij heeft het ~1nti-fascisti~;che bondgenootschap met de 
Sowjet-Unie verbroken en de heldhaftige strijd van de Neder
landse communisten en andere progressieve mensen in het na
tionale ver1.et \·erloochend. Fr \\'erd een tomdon kut- en in
timidatiecampagne tegen hen ~\~:vocrd, terwijl collaborateurs 
en meelopers uit de bl'!ettin:~ op bestuurs-en ereposten werden 
gcpLut~;t. Tio\e'L11 heeft zij hand- en ~;pandienstcn verleend om 
het Duitse impcriali"me in staat te stellen J.ijn nucht en 1.ijn 
militaire ~1pparaat weer te ontv:ikkelcn. De ~'c~re';~;Îeve NAVO
politiek v~111 de Vcreni:;dc Staten tc\.';enovcr de socialistische 
landen werd slaafs ge\ ol~;d. 
Ik vijFcntwinti!~ j~ucn dien:' het ci~Hlc van de tweede wereld
oorlog zijn \er lopen. hebben ;i eh i'::kenmcrkt door voortdu
rende :•.rote span:1ingen on intern:uion~1:1 1 gebied. De impcria
listen O'ltketendc•l in \Cr~;c)Jil1cm1c delen van de wereld oor
logen, waardoc;· ;cc01l \':111 c]l;·nc1c over cle '.'olkcren werden 
;:,eh··~1cht, !(Uh ill i\;ië en Afrika (Bi~1fra). 

Ik Vcrcnit~dc Staten vcrëcherpen de intcnutionalc spannin~~en 
th~1ns opnieuw. Zij hebben een nieuwe etappe in de atoombe
wapcnin~~sweJlcop :·corcnd door te bc~;]uitcn tot h<:t ontwik
kdcn v:111 nieuwe ~1toomwapcns met grotere vcrnietigings
kc1cht, z.tuls rake~tcn nwt mC'è''\'Oudi:;c atoomkoppen, anti
rakct-raketten e.d. Hierdoor i: de thei;;ing van de toepassing 
v~1n n1ass~1 vcrnictlging~;Y./;1pcns jq ;:)cv al v~1n een oorlog toege
nomen. 
De t.f;\ VO dringt ~U\1 op \'erdere verho,~ing Ll.n de bewapc
ning~;uië!'avcn en vol~~t een l~oers die het !'C\'aar in zich draagt 
vat~ de ~;ntkctcnitlg \~:111 ],Jkale conflictc:l.'' 
I )e (.Jedc,-L1mLc re:Lt.c vcrle'":Jt aan het o1:· oeren \ ~1:1 cl:: 
::Fatmin:;en alle mcdcwcrkint~· ~~ij ondersteunt cic hardnekkige 
wcigeri '.1:1 Nixon om ;ich neer te leggen bij de ncderla~1g 
··~1;1 de ·kaansc :1t;rc:.:.ic tq~cn Viet!lam en om de troepen 
terug te ·.rekken. Z1j speelt een tle~·atievc rol in het U)!]flict 
;,, [.~·:: I\1:ddc,J-0o~:tc'l, dat j,~ het b·~hnt~ Ci1 te'' \OlFdcle ,·~n 
h,··c ol!cL1pitaal slepende \. :l:·dt ~~ebmdcn.l b~u :;treven naar Li·95 



een vcrsterking van de llco-kolonialistischc uitbuiting komt 
duidelijk w voorschijn in haar steun ~un het contra-revolutio
naire bcwllld van Suharto in Indonesië, dat 1.ich door geweld 
en terreur handha~1ft en de bevolking in onbeschrijflijke 
:1rmoedc stort ten bate van de winsten van het koloniale kapi
t:1al. De uiteEt rechtse kringen in ons land treden steeds bru
~aler op en ta::tcn de democratische rechten aan, die door jaren
hnge strijd \':Lil de arbeidersbeweging \ eroverd ;.ijn en die 
lwveHigd werden door de overwinning op het fascisme in de 
tweede wereldoorlog. 

Uit alles blijkt, dat' het kapitalistische stelsel, in weerwil v:1n 
alle technische en wetenschappelijke vooruiti~ang, wreed en 
agressief blijft en het streven L1n de volksmassa's JLUr vrede, 
democratie en vooruitgang wil ondedrukkcn. 
De viering v:cn de vijfentwintigste vcrj:urda,; van de bc\ rijding 
van het Duitse fascisme moet daarom in het teken staan van 
herinnering en van :,trijd. Van hcri<mc,·ing aan de vcrcchrik
kingen van de oorlog, ~un de fascistische misdaden, waarvan 
de jodenvervolging de aCschuwclijkstc uiting was. Van herin
nering ook aan het anti-fascistische vcr1.ct en aan de overwin
ningen die door de samenwerking van alle anti-Lescisten en 
door de anti-Hitler-coalitie werden behaald. Maar tevens in 
het teken van de strijd voor vrede en veiligheid, die thans aan 
de orde is voor de progressieve en vredelievende mensen. 
Er kan geen twijfel ,L1n bestaan, dat het anti-democratische 
,·,ebral en het wapengekletter van de heersende reactionaire 
kringen ook een uiting is van de geestelijke ontreddcnng die 
in hun rijen heerst. De burgerlijke wcrddbcschouwing bevindt 
/ich in een diepe crisis. Vroeger als van;c!Fsprckend ~unv~urde 
1.ckcrhcden worden in twijfel r•,etrokken en een kritische bena
dering van de kapitali~;tische m~ntschappij breekt 1.ich ba:1n. 
De pijlers waarop het ge1ag \'an de monopolistische krachten 
berust, beginnen daarom te wankelen. Conservatieve opvattin
;~en verlie1cn hun invloed, kerkelijke instellingen en gcloofs
dcnkbccldcn vcrkeren in diepe gistin,~. l-Iet ge;ag va11 staat, 
politic en justitie wordt niet meer als \'an;elfsprekend aanv:1~1rd 
·1<aar aan toenemende kritiek onderworpen. 
~)e rechtse ~nnijcn verlic1.cn als gevolg cbarv~1n Îll\·loed onder 
de nnssa en worden niet meer volg;~um OJHlcr:-;reund in hun 
reactionaire politiek. Onder de mass:1 ontplooit 1.ich daarcn
·,cgen een beweging om te komen tot een ecnsgc1.inde strijd 
\'OOr vrede, democratie en een beter bc~;taan. De anti-fascisti
sche en democratische geest, die in de jaren v~1n de bezetting het 
vcrJet inspireerde is onuitroeibaar gebleken. Hij leeft sterk 
voort onder de jcugcl, die 1.clf oorlor; en bl'!ctting niet heeft 
meegemaakt. De;c ~1nti-fasci~;tischc geest 1:1! bij de verdere ont
wikkeling van de mas~;astrijd ongetwijfeld opnieuw cc:1 grote 
,·ol spelen. 

2. Concentratie van macht 

l:'r voltrekt :ách een snelle concentratie, die de macht ·van 
de monopolies 'Uoortdurend 'L'ersterl't. 11/s gevolg daar·varz 



neemt de uitbuiting van de werkende massa's toe en wor
den zelfstandige bedrijven geruïneerd of ondergeschikt 
gemaakt. Daartegen i 5 ontplooiing van een brede anti
monopolistische beweging noodzakelijk. 

Het streven naar eenheid hangt samc;1 met het feit, dat het 
grote L<pitaal, de banken en concerno, door het drijven naar 
absolute macht in steeds scherper en ope:1lijker tegenstelling 
komen te staan tot de belangen van het o iergrote deel van het 
Nederlandse volle 
Vooral onder invloed van de EEC voltrekt zich een snelle con
centratie. In de b<lnkwcrcld, in de chemische industrie, in de 
scheepsbouw, in de metaalindustrie, op het gebied van scheep
vaart en handel, vormen ;ich enkele rcuze;10ndcrncmingcn die 
een overwegende invloed uitoefenen. 
Mammoetconcerns als Shcll, Unilcvcr, Philips en AKZO (de 
samenvoeging van AKU en Koninklijke :Zout/Organon) gaan 
voort met het opslokken van bedr.jvcn in Nederland en in 
andere landen en vcrsterken daarmee hun monopolistische 
posities. Zij bcheersen de afzetmarkt en maken de wetenschap
pelijke en technische vooruiq;ant, aan hun doeleinden onder
geschikt. Ook drijven deze monopolies, zowel uit honger naar 
militaire leveranties als uit klassc-ovcrwcgingcn, naar stccd~; 
hogere militaire uitgaven. Zij hebben zich meester gemaakt van 
de nieuw ontdekte bodemschatten in ons land en zij bchalen 
er enorme winsten op, die uitsluitend aan deze conctrns ten 
goede komen. 
De monopolies hebben de hand in de uitstippeling van de 
buitenlandse ;.owcl als van de binnenlandse en loonpolitiek. 
7:ij geven de doorslag bij de samenstelling van regcringen en 
zorgen ervoor vertegenwoordigd te 1.ijn in de leidingen van po· 
litiekc partijen. In de toph<lg van hoge ambtenaren, en da~u
mcc in ieder onderdeel van het rcgerin~~soptreden, zijn hun ver
tcgen woord i gers aan wu.ig. 
Gij de geschillen tussen. ministers en regeringspartijen blijkt 
telkens opnieuw, dat die niet voortkomen uit uiteenlopende 
opvattingen over de belangen van het volk, maar uit de onder
linge strijd binnen en tussen de heersende klieken. Ecm:gczind 
1.ijn ;.ij, ;.odra het erom gaat de inkomsten van de werkers te 
beperken, de democratische rechten aan te tasten, anti-com
munisme te bedrijven en om de jeugd te misbruiken voor hun 
w i 11 stgcvendc, mi 1 i taristischc :t von turierspol i tick. 
In ons land is een reusachtige economische macht in handen 
van weinigen geconcentreerd. 
Enkele gegevens onderstrepen dit: Nederland telt volgens 
gegevens van 19(,5, ongeveer 6000 miljonairs, één twcedui
/.endstc deel van de bevolking, die samen meer dan 13 miljard 
gulden bc1.ittcn. Vijf procent van de bevolking met de hoogste 
inkomens vcrdient tezamen net zoveel als de vijftig procent 
v<tn de bevolking met de laagste inkomens. Alleen al dat deel 
van de op kosten van de werkers gemaakte winst dat <tan 
investeringen wordt besteed en zodoende het bezit van de 
rijksten v~~rgroot, bedraagt per jaar 16 miljard gulden, ofwel 497 
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bijna tj.OOO gLdden per \Verknci~ler. Het oliekapitaal heeft de· 
voornaamste i'.eggingsi;;acht over de Nederlandse bodemschat
ten, die volgens de huidige échattingcn een waarde vcrtcgcn
woordigc;l van 200 miljard gulden. 
Het optreden van de staat op economisch :;cbicd i:; direcë 
vcrbonden met het behartigen van de belangen va:1 de grote 
monopolies en vc:zekert dci'.c de economische macht en winst
gevende opdrachten. 2en zeer groot deel v;<il Je ~~~ilitaire 
uitgaven, die in vier jaar tijds gcstegen zijn van drie tot vie.
miljard t~ukien, l;omt ·;;;, milica;rc orc~er~; tc-ec\t btj de grote 
onden:cl!llllt'.cn, r.1ec name b;j Philips, D/lf~ en Shcll. Dt'/.c 
mihai:e L:;tgaven ten bedrage vail vier milj:ucl gulden zijn 
;,ct zo loooF als de bedragen die alle AO'~;;-trdd;eïs tc/.;'mcn, 
ongeveer t;'~·r: procent va;1 cle bevolking, in 19C\ Oiltvingcn. 

In een periode, waarin de produktie en de c:pon voortdurend 
stijgen, worden door de monopolies, die zie:, de rc;ult;ltei: van 
de technische vooruitgang toeëigencn, bedrijven gcsloten en 
soms zelfs hele bedrijfstakken opgeoHercl. Dit proces van con
CCiltratie en afstoting van bedrijven doet zich ook vom in de 
é;etailhandcl en in de landbouw. 
r-Iet klein- en middenbedrijf bevindt zich in grote moeilijk
heden. 1n de laatste tien jaar vetdwe1:cn er ticnduii'.end mid
den~:tandsbedrijvcn. Het tempo waarin deze worden wegge
~;aneerd, wordt steeds hoger. Per eind juli van dit jaar telde 
de lij::t van middenstanders, die steun hebben aan:~cvraagd 
om hun bedrijf te beëindigen, 15.000 namen. De regcr;ng-De 
Jong en de grootwinkelbedrijven gaat dit ;1llcc; nog te lang
i':Tam. Zij hebben een plan ontwikkeld om in enkele jaren 
BO.OOO middeastandszakcn op te heffen en de middenstanders 
met een fooi en een karil'C ovcrbrug~;im',srel;elinl', de arbeids-
markt op te sturen. " < < < • < 

De: middenstandsbedrijven worden terzelfder tijd door middel 
v:w allerlei praktijken van economische en juridische aard 
aan de grote concerns gcl;ctend en a:1n hun wil ondcn:orpcn. 
l-Iet is uitermate moeilijk om leningen te vcrkr:jgen voor 
nieuwe bedrijfsvestigin;:cn in de kleinhandel, terwijl de hoge 
r:~nt~'\'Oet extra belemmeringen opwerpt. 
ln de land- en tuinbouw geldt het/elfde. De EEC heeft geen 
enkel probleem van de?.e bedrijfstakken opgelost. Steeds rij1cn 
er nieuwe vraagstukken, waarbij blijkt dat de EEG-bepalingen 
werken ten nadele van Nederlandse producenten. Dit jaar is 
dit aan de dag getreden ten aanzien van de fruittelers. Het 
plan-Mansholt, dat in de EEG-organen is opgesteld, eist een 
verdere afbraak van de Nederlandse landbouw. De agrarische 
beroepsbevolking in de EEG-landen zou in tien jaar met de 
helft moeten dalen, cloonlat de kleinere bedrijven worden op
geheven. Zo zou in ons land 80 procent van de mclkvccbedrij
ven, met tien of minder koeien, volgens de berekeningen van 
Mamholt moeten verdwijnen. Hetzelfde !'eldt naar de maat
staven van dit plan voor vele landbouwbedrijven, omdat de 
gemiddelde bedrijfsgrootte (thans 11 ha) zou moeten stijgen 
tot 80 ha. En dat terwijl de agrarische beroepsbevolking in ons 



land reeds gedaald is tot 7 h 8 procent. 
Het is duidelijk dat de verbruike-- Y~~'l bndbouwprodc.Jktcn 
van de ~',ehele EEG-o;ltY1 il:Lel;n,~ :;cc:t vooc,dcd héèeft :'e\~1 1 • 
De prijz~n !.:jn vcrder gc~:t::rçcn, Jm;:,L1<'1'L het c1w, ne steL~ I '' ,:.n 
heffingen en belastingen dat in l1c FEC van kracht is, op 
l;osten v~1n de con::umcntcn en van C:c bocren wordt ,;cfi nan

cicrd. 
De CPN is steeds opgekomen voor c1e b:;Lu;;en v,,,_.l de m;d
dcngroepcn, /.oals de boeren, middcm·c;1;Jder;, en de bco::ccn,'.ar:; 
van vrije beroepen, en trc:.'d~ np tegen hun liqu~c~~Li~c: c~lc 
al leen in het behng is van d:; ,,;rotc !11lnopolie:;. Zï v cd::ng:, 
dat er op gemakkelijker voorwaarden en tegen een lagere rente
voet kredieten ter beschikkinr; zullen worc1ell (;csteld voor deze 
bedrijven en dat de maatregelen v:m de EI~G, die hen ten 
nadele strekken, niet ten uitvoet zullen wo:·dcn gebracht. De 
CPN vcrlangt lonende prijzen voor la:1dbouw-, tuinbouw- en 
v i,;scrijproduk ten. 
I )oor de voort1r:nnde conccntraticb:::wc:·~i!1:; c11 Joor l1c ver
miiH:ering van );er deel van (1:; bcrocpsb~vC::ll~:ing dat een eigen 
bedrijf uitoefent, is d.: prolecriscrint; van de bevolking de 
laatste tien jaar sterk toegenomen. Het aantal personen in 
loondienst is gcstegen tot meer dan tachtig procent van de 
bcrocp:;bcvolking. Naarmate de tcchnisch-'.vetenschappclijkc 
revolutie 1.ich door1.ct, gaan ook s~ccds meer hooggeschoolde 
technici en wetenschappelijke werkers tot dit deel van de 
bevolking bchoren en ook hun eisen en verlangens moeten in 
de strijd de volle aandacht hebben. ;\):; gevolg van de econo
mische ontwikkeling ontstaan aldus voorwaarden, die kunnen 
leiden tot de ontplooiint', van een O!ï1vang;·ijke bcwc,~i!1[', \'an 
de breedste lagen tegen de monopolies en de politiek die in 
hun belang door de regering-De Jong ten uitvoer wordt ge
bracht. Dcz.c bcwcgin 0', richt /.ich in de eerste plaats op het 
afdwingen van forse loonsverhogingen en op het verz.ckcrcn 
van werkgelegenheid. 

3. Loonstrijd, loonwet en anti-stakingswet 

Geen loonwet, maar loonwerhogirzg! De anti-stakingswet 
die de justitie de bevoegdheid geeft in te grijpen bij sta
kingen en ?.ich in de eerste plaats richt tegen de vakbon
den, moet krachtig worden bestreden. De strijd tegen be
drijfssluitingen is een ?.aak van de gehele arbeidersklasse. 

Er is in de af,"clopcn jaren een felle strijd gevoerd tc~en de 
loonknevelarij die de regering en de ondernemers door middel 
van hun loonpolitiek bcdrijvc11. De ondernemers willen met 
behulp daarvan de loonstijgin~r,cn ver onder de stijging van de 
arbeidsproduktivitcit en de prijsvcrhogingen houden. 
ln 1968 steeg volgens de officiële cijfers de produktiviteit in 
de totale nijverheid (excl. de bouwnijverheid) met 11 procent 
ten op;,ichte van het jaar voordien. Er moet rekening mee 
gehouden worden, dat het hierbij gaat om gemiddelde cijfers 
en dat de arbeidsproduktivitcit in de modern uitgeruste be- 499 



500 

drijven aanzienlijk meer is toegenomen. Terzelfder tijd gingen 
in 1968, al weer volgens de officiële cijfers, de prijzen voor 
het gezinsonderhoud met 3,7 procent omhoog. Desondanks 
stegen de contractlonen in dat jaar niet meer dan 5,3 procent. 
1n l %9 is de arbeidsproduktiviteit in de nijverheid gemiddeld 
opnieuw met 9 procent gestegen, terwijl - vooral door de 
BT\'V - het levensonderhoud 7,5 procent duurder werd. Dit
maal echter wordt de stijging van de contLlctloncn op slechts 
7,5 procent berekend, hocwel dit cijfer in bebngrijke bedrijfs
takken, zoals o.a. de metaalindustrie, lager ligt. 
ln beide jaren ·- en daarvoor was het niet anders, al vol
trekken 1owcl de stijging van de arbeidsproduktiviteit als de 
stijging van de prijzen 1.ich thans in sneller tempo- is dus dl' 
winst die de ondernemers per arbeider maken sterk toegenomen. 
Het is het doel van de loonpolitiek van de o;1dcrnenwrs en 
hun vcrtrouwensman Roolvink, in de komende tijd een nog 
scherpere uitbuitingskoers te varen. In de SER en in de rege
ring is het plan opgesteld om in 1970 de contractlonen met 
niet meer dan vijf procent te laten toenemen-- en dat opnieuw 
bij stijgende prijzen en stijgende arbeidsproduktiviteit. 
Om deze koers te kunnen doorvoeren is een heel samenstel van 
wettelijke maatregelen in de maak. De loonwet van Roolvink, 
die doordat 1.e doorzien is als een knevelwet reeds grote tegen
stand heeft opgeroepen, moet de regering de macht geven om 
op aanwijzing van de grote concerns een loonstop af te kon
digen. Deze wet moet echter vooral dienen om het de regering 
mogelijk te maken reeds overeengekomen vcrbeteringen in 
CAO's tegen te houden. 
De regering grijpt ook in de onderhandelingen over de CAO's 
in door erop aan te dringen, dat deze langlopend zullen 1.ijn, 
namelijk twee of drie jaar. Met dergelijke langlopende CAO's 
zijn reeds slechte ervaringen opgedaan. De positie van de wer
kers wordt er door verslechterd en die van de ondernemers 
'cr"terkt. De ondernemers maken er gebruik van om de loon
strijd tegen te gaan en aldus de loonstijging 1.0 gering mogelijk 
te doen zijn. Bovendien biedt een langlopende CAO meer 
mogelijkheden om het reële loon te verbgcn, daar de prijs
stijgingen dan nog verder vooroplopen ten opzichte van (k· 
loonsverhogingen. 
Als tegenhanger van Roolvinks loonwet moet blijkbaar het 
voorstel dienen, dat door de SER is gedaan, om enkele wijzi
gingen in de wet op de ondernemingsraden aan te brengen. 
De ondernemingsraad zou daardoor enkele schijnbevoegdheden 
kr;jgen, zoals het recht om voorstellen te doen voor de a~1n
w ijzing van zogenaamde arbeiderscommissarisscn. Daarmee 
wil men de danig gehavende legende van de "eenheid van 
arbeiders en ondernemers" weer wat optuigen, ofschoon in 
West-Duitsland met dergelijke regelingen reeds ervaringen 1.ijn 
opgedaan en zowel is gebleken dat de arbeiders en beambten 
er geen enkel voordcel van hebben, als dat zij zich er niet door 
om de tuin laten leiden. 
De gevaarlijkste van deze tegen de strijd van de arbeiders 
gerichte plannen is de anti-stakingswet, die door Rooivink en 



Polak is ingediend. Dit wctsontwcrp-1 0111 is gericht tegen het 
recht op werkstaking. 1\ls volstrekt novum in de Nederlandse 
wetgeving zou het de justitie de bevoegdheid moeten geven 
om stakingen onwctti" te vcrklaren ze eventueel te vcrbicden 
en bij voo~t/ctting de ~takcrs te bcst,raffcn. Het is de bedoeling 
van dit wetsontwerp de vakverenigingsbesturen in te schakelen 
bij het breken van stakingen, die niet per deurwaardersexploit 
door de bunden zelf z.ijn afgekondigd. Dit betekent in de eerste 
plaats een bedreiging van de vakbonden, die door zo'n wet 
nog vcrder van hun zelfstandigheid beroofd zouden worden. 
De "afstand" en "vervreemding" tussen de voor hun belangen 
llpkomcndc arbeiders en de vakbonden z.oudcn, indicn deze 
bonden 1.o'n vcrplichting op z.ich z.ouden nemen, d:urdoor nog 
groter worden. 
/\I deze op intimidatie gebaseerde: plannen kunnen echter de 
strijdgecst van de arbeidersklasse nict intomen. 
Na een reeks van om vangrijke acties tegen bcdrijfsslui tingcn 
is in de afgclopcn rijd in vcrschillende delen van hct land de 
loonstrijd ontbrand. 
Nieuwe ervaringen wcrdcn vcrkregen bij de staking, die in 
de strokartonindustrie heeft plaats gehad en die na volhar
dende strijd groot succes heeft gehad. Typerend voor dc1.c sta-
king was de onwrikbare eenheid van de stakers, ongeacht hun 
diverse politieke oni_;ntcrin:~· Vakbondsleden en ongeorgani
seerden traden hecht aaneengcsloten op en wezen alle pogintçcn 
af om door middel v~1n het anti-communisme verdeeldheid te 
brengen. Ucze stakingsbcwcging werd ondersteund door een 
overweldigende solidariteitsactie in het gehele land. 
De arbeiders en beambten eisen overal drastische loonsverho
ging. Dcz.c dient neergelegd te worden in de CAO's met het' 
recht om bcdrijfsgcwijs en per bedrijfstak hogere lonen af te 
dwingen dan in de CAO zijn vastgelegd. 
De cis moet worden gesteld, dat de regering zich onthoudt van 
iedere inmenging in de loononderhandclin~~en tussen werk
nemer:; en ondernemers. De nood;aak dringt zich trouwens 
op om te komen tot het instellen van onafhankelijke personeels
raden of bedrijfsraden met uitgebreide onderhandelingsbevoegd
heden op het punt van lonen, arbeidsvoorwaarden, ontslag 
enz .. Dcz.c oq?;:men van het pcr~;onecl z.clf zouden onafhankelijk 
~:taan van de directies en in vrije vcrkiezingen en bij vrije 
kandid~1atstclling geko:;.cn moeten worden. Een dergelijke 
f~rond i ge democratische hervorming, met doorbrcki ng van door 
PBO-wetten geregelde en door de ondernemers geleide onder
nemingsL1l1en, kan reeds thans plaats hebben, op grondslag 
\ an de bestaande fracties van arbeiders en beambten in de 
onJcrncm i ngsradcn. 
Ook de werkende jont~crcn hebben opnieuw en met grote na
druk hun eisen op tafel gelegd. Zij wensen verkorting van de 
werkdag, verlenging van de vakantie, en vcrhoging van de 
jeugdlonen. Zij vcrlangen bovendien in werktijd een zodanit?; 
vcrder onderwijs, dat zij niet het risico lopen bij een voort
gang van de technische ontwikkeling het werklozenleger van 
de toekomst te vormen. 501 
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De werkende vrouwen stellen de cis van gelijk loon voor gelijke 
arbeid. In de CAO's mag niet langer onderscheid worden 
gemaakt in het loon van man en vrouw, noch mag er dispen
satie verleend worden wat betreft het minimumloon, waar
door in het bijzonder de vrouwen worden getroffen. 

Nauw vcrbonden met de loonstrijd zijn de acties tegen 
bedrijfssluitingen en wcrldooshcid. Overal in het Lwd valt 
waar te nemen hoc het kapitaal zijn middelen daar concen
treert, waar het van de geïnvesteerde bedragen de grootst mo
gelijke winsten verwacht. Bedrijven en zelfs hele bedrijfstakken, 
die niet de maximale wimt beloven, worden met niets om
ziende hardvochtigheid opgco::fc;·d. Sprekende vood1eeldcn 
l

1
aarvan z:jn de mijnindu:stric, Vcrblifa, Werkspoor, f<:jma en 

:1:~dere bedrijven. 
In dit proces worden duizenden arbeiders c:1 beambten van 
middelbare leeftijd en ouder met een fooi op straat ge:r.et, naar 
de werkloosheidswet en daarna naaï de sociale vvcrkpba~se:1 
VCf\VCZCI1. 

M;ddcn in de hcogconjenctu,Jr wit on:; bi1d :/éldocnde C)O wt 
/"0 dui:rend officiële werklozen, voornamelijk in het noordcil, 
oo~~~cn en /,u:dcn va:1 het L1~1cl. 

i c str:jd tegen de bedrijfssluitin;>,en is van grote beteLen i:: 
·.oor l:c gel1cle arbcidcrd,b::~iè. Het is immers Lic bedoeling 
van de monopolis~;:x 1 'c ondernemers om de arbeider~; door 
bcdreigii1g met wcrklooëhcid v~1n îoonact;c:; ~~;· te !wudcn. 
De Communi:,tischc P,u~·j treedt op voor een sluiting:;verbod 
van fabrieken en bcd:·;jvcn en voor een ontslagvcrbod bij 
; usics en concentraties. Daartoe dient, :r.oals rcccb door het 
22~;tc con:~rcs van de CPN wed voorgesteld, cctJ wc:·:;gclc
gcnheidsfonds te worden gevormd ten ciDde de bedrijven open 
te Louden totdat plaatsvervangende werkgelegenheid i~; gevon
den en de arbeiders voor elke schade die uit vcrandcri;•g van 
werk kan voortvloeien volledig schadeloo:; te stellen. l-let is 
noodzakelijk op te komen voor de cis, ebt er y;crkgclq;cnheid 
voor allen moet zijn, tegen volwaardige, in de CAO overeen
gekomen lonen. 

Uc cis tot stichting van bedrijven door de overheid en het ter 
hand nemen van grote wcrke•1 in het Noo:·den, in Overij,sel, 
l:ct noon.lcn van Noord-Holland, Brabant en Limburg, is hicr
n;cc nauw ve:·bo:Jdcn. 

Ook bij voortzetting vaq een bedrijf worden geregeld arbeider.', 
en beambten ont:;la;;en in verband met rationalisaties c1 reu;
gani~atics. De zogcna:1mdc aivlociin[~Sregclingcn, die tot dus
verre met medewerking van lÎc 1-JVV--b~"tuurcler:; tot stand :r.ijn 
gekomen -- soms pas nada:: to~ de ontslagen of ovcrpb:l.i:sin
:'en reeds besloten was - :r.;;n abc;oluut ontocrciLc.1d. J n de 
CAO's behoort te worl:cn voorzien in de vorming van een 
fonds en moeten rechten worden vastgelegd, waarop de sbcln
of;ers van rationalisati~ en reorganisatie aanspraak km1ncn 
maken en waaruit zij volledi~', ochadcloos worden gcs>cld tot 
;<an de pensioengerechtigde leeftijd. 



4. Verdediging van de democratische volksrechten 

JJe CPN treedt op voor verdediging van de parlemen
taire demoeratic crz van de democratische volksrechten. 
De afschaffing van de opkomstplicht heeft slechts ten 
doel vcrdergaande anti-democratische maatregelen ·uoor 
te bereiden. De gcmcenten dienen van de regering de fi
rzmzcië!e middelen af te dwingen, die de voor7icrzirzgcn 
·uoor de !Jevolking vereisen. 

I )c pogin~.~en om het bc•;t:nnde kiesstelsel van evenrediL;C ver
·c,;::~c:l\vnordit\in~~ te vcrvan:~en door een districtcnstcl~el met 
een geko/.en min i ster-pre~;i dent, duren onverminderd voort. 
Dc/c plannen /.ijn neergele~~d in de rapporten die in de loup 
\';lil !9()9 /.:jn uiq~ebr:tcht dcor de ::taatscommis:;ie Cals
Donner. Doorsla:~~~evend in dc1.c plannen tot wij:;.i~~illg van 
het Liessteh:l i~; de ~~edachtc \all de ,,gcko1.en" mini::t:~·r-presi
dent. Het van kracht worden van een dergelijke regeling /.ou 
een eerste stap /.ijn JL'..~r een persoonlijk bewind, leidende tot 
een totalitair en :1uto;:rati•;ch re:~icm. Dit betekent een ver
l:.rachtint~ van de parlementaire democcttie. 
De re·~crinl',-De Jo:'c'. heeft inw•;•;en e:1kelc wij:1.igingen van 
de kic:;Y>et in;;cdiend. l),; hcbn:~'·ijkste daarvan i:; het plan 
om de stemplicht af te schaf-fen. Dit past precies in het kader 
\ an de hovengenoemde pl:vncn. De rc1ctic wil het kiezers
corps in ru~;ti~~e tijden bcpcrlt houden, terwijl bij vcrkiezingen 
voor een ":;terkc man" vol!~enö het voorbeeld van het t~aullisme, 
de a-politieke :~c~1t·:rh:"1 cloor alle middelen van een onbeperkte 
en door de monopolies t~cfinancierdc propag:1.,1ch kan worden 
opgetromme 1 d. 
De Communisti~;chc Partij wijst wijziging van grondwet en 
kieswet af, om(bt de1e alleen maar ten doel kan hebben /.e 
open te breken voor het aanbrengen van anti-democr~1.tischc 
wijzigingen. De opheHin~~ van c1e opk01mtplicht, die niets 
ander:; is clan een inlcidin:~ op vcrdergaande aantasting \';l.n de 
bc:raanc!e democratische rechten, moet worden bestredu1. 
Hei: is n:ct toev:clli1~ dat D'66 de ~éa:1•~ïTL1.ker is v~1n het strcve•• 
I'~,-~11' af::c:::1fhw, ~an het b:::::t:1:~·nd~ kie~;stclscl. Di:z..: partij 
::pcculeert met haar propaganc\1, die ondersteund wordt door 
per:;, r:1dio en televisie, op politiek onervaren en teleurgcstelde 
kic1.crs. De praktijk he::ft echter bcwe1.en dat /.ij (\p alle 
bebn:~rijke punten de re~~erin::,-Dc .Jong steunt. i\1 ccrdc:r is 
,!oor de crr.J t''èWC:/C11 up het feit, dat D'66 de geestelijke 
[J;1":1!':: P.n fasc:~;tische stromin:;en uit de twintiger jaren als 
uit·:'':1,1,1":;punt heeft ~~enomen en dele in haar zm\eJ;aamde prag
ma,~i.cc~!e aanpak he~ ft aan~>,epast b;j deze tijd en' heeft gccamo~J
F!ecrd. 
D'6() hce 1~t meclc:>ta'lLkrs :•evonden onder een deel Yan de 
PvdA-leiders, die door ang,;t voor verdere teru~:,~.Çang 'an lnn 
i•wlocd z;]n bevangen, en b;j politici van het sb.C' Calsin co;J
Ccssionelc .krim'en.' Du.e plannen tot aantasting ~~-an de demo
uatic liggen g~hecl in de lijn van de politiek ~ler monopolies. 
!:ij hebben alle belang bij het aanwij/en van een onaantastbare 503 
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mi nister-president die tevoren het goedkeuringsstempcl van 
het grootkapitaal heeft ontvangen, waarbij hoofdzakelijk twee 
partijen, beide op de NAVO georiënteerd, beide anti-commu
nistisch, beide voorstanders van loondruk, PBO en hoge be
w apeningsui tg a ven, optreden, terwijl hun voornaamste strijd 
1"ou gaan om de bezetting van de vette baantjes. 
Tegen deze plannen tot verminking van het bestaa11dc kies
systeem en tot vervalsing van de verkiezingsuitslagen is sterl• 
vcrzet gerezen, ook in partijen waar de voorstanders daarvan 
luidruchtig het woord voeren" 
Daarbij spelen èn afkeer van een corrupt autoritair systeem èn 
respect voor de vrije meningsuiting èn vrees voor het vcrlic; 
van eigen posities afwisselend een rol. 
De Communistische Partij ziet de parlemcntai re deJ~}OCratic 
en het bestaande kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging 
als een verworvenheid van de arbcidcrsbcwegi11g. Zij bicden 
binnen het kapitalistische systeem de gunstigste omstandig
heden voor de organisatie van de arbeidersklasse, voor de 
strijd voor de belangen van de werkers en voor de uitbreiding 
van de democratie. 
De CPN roept op tot samenwerking met allen, uit welke kring 
van de bevolking zij ook afkomstig zijn, voor de verdediging 
van de parlementaire demoeratic en van de democratische 
volksrechten en tot bestrijding van diegenen in alle andere 
partijen, die deze rechten willen prijsgeven en hierdoor de wc
gen openen voor het fascisme. 
Het past in het kader van de anti-democratische campagne om 
de gemeenteraden volledig ondergeschikt te maken aan de re
gering en het zelfstandige optreden voor de behartiging van 
de belangen van de bevolking onmogelijk te nuken door het 
onthouden van de noodzakelijke financiële middelen. Daarbij 
wordt bovendien geëist, dar de gcmcenten de kosten voor al
lerlei voorzieningen zullen afwentelen op de bevolking en de 
uitga ven voor sociale zorg en bijstand ten nadele van de be
volking zullen verminderen. 
Als belangrijk onderdeel van de strijd voor de verdediging van 
de parlementaire democratie is daarom een krachtig optreden 
tegen de regeringspolitiek ren aanL'"icn van de gemcenten nood
zakelijk. 
De Communistische Partij treedt in de gemeenteraden op voor 
de behartiging van de belangen van de massa van de bevolking 
en voor de verwerkelijking van vcrbeteringen die in haar be
lang zijn. Zij organiseert buiten de gemeenteraden de massa
actic van de bevolking daarvoor. Met betrekking tot de Pro
v~nc~ale Staten geldt hct1.clfdc voor de inwoners van de pro
vmcJe. 
Om de belangen van de bevolking te dienen, streeft de CPN 
naar eenheid van de progressieve krachten in de gemeenteraden 
tegenover rechts. Het gaat daarbij om de bescherming van de 
bevolking regenover de plunderpolitiek van Den Haag, maar 
ook tegenover de reactionairen in de gemeenteraden en even
tucel tegenover rechtse PvdA-ers, die bereid zijn voor de rcac· 
tic te bukken. ln de achter ons liggende vier jaren hebben de 



communisten in een r::eks van plaatsen, waaronder de hoofd
stad van ons land, wethoudersfuncties vervuld. L:ij hebben daar 
ondanks aanvallen van rechts en quasi-links, nuttig werk voor 
de bevolking gedaan. 
Ook voor de periode na de komende vcrkic:r,ingcn eist de CPN, 
in naam van haar kie/ers, het recht op in het uitvoerende be
stuursorgaan van de gcmcenten (het collq~c van D. en W.) ver
tegenwoordigd te :r.ijn en wethoudersfuncties uit te oefenen. De 
reactionaire krachten, die op alle mot>,clijkc manieren de ge
meentelijke autonomie trachten af te brd~cn, streven ernaar om 
binnen de gemeenteraden aan het college van B. en \Y/. een 
aparte plaats te geven. De opvatting moet worden afgewezen, 
volgens welke de colleges in een zelfde vcrhouding tot de raad 
zouden staan als de regering tot het parlement. Degenen die 
de wethoudersfunctie vervullen, treden in de raad op als raads
lid en als lid van hun lractic. Voor een communistische wet
houder geldt dus, dat hij inzake raadsbesluiten altijd solidair 
is met zijn fractie en met zijn partij, terwijl de communistische 
fractie haar volledige onafhankelijkheid behoudt ten aanz1en 
van het college van D. en W. als geheel. 
Daarbij dringt zich de cis op van de vervanging van de door 
de regering benoemde burgemeester, wiens benoeming afhan
kelijk is van overwegingen van regeringspolitiek en die in de 
meeste gevallen vreemd staat tegenover de problemen van de 
betreffende gemeente en de door de bevolking aan de orde ge
stelde verlangens, door een door de gemeenteraad gekozen bur
gemeester. De ;r,ogcn:lamde inspraakregclingen, die zich ertoe 
beperken dat de gemeenteraadsfracties bij de provinciale auto
riteiten enkele verlangens mogen deponeren, zonder dat de rc
geri ng zich daaraan in het minst behoeft te storen, hebben geen 
enkele betekenis en hebben geen verandering gebracht in het 
on-democratische benoemingsbeleid. Dit beleid is integendeel 
onder het bewind van de regering-De .Jong nog reactionairder 
geworden en gaat zelfs meer dan voorheen voorbij aan de eisen 
van de bevolking en van de progressieve krachten in de ge
meenteraden. 
Met kracht dient te worden opgekomen voor de cis, dat er 
meer geld voor de gcmeenten beschikbaar komt, :r.odat zij hun 
taken met betrekking tot de bchoeftenvoor:r.iening van de be
volking ten uitvoer kunnen brengen. De uitkering uit het ge
meentefonds moet in overeenstemming worden gebracht met 
de gemeentelijke behoeften, en de kapitaalsvoorziening voor 
noodzakelijke investeringen moet verruimd worden. Indien de 
gemcenten niet genoeg geld krijgen om hun taken te volbren
gen, zouden de gemeentebesturen kunnen besluiten diensten die 
zij ten behoeve van Den Haag moeten volbrengen stop te zet
ten en in ieder geval het voorbeeld te volgen dat reeds door 
een aantal gemeenteraden is gegeven om de uitgaven voor de 
BB van de gemeentelijke begrotingen af te voeren. Inmenging 
van gedeputeerde staten in de gemeentebegroting, welke sche
ring en inslag is geworden en waarbij uitsluitend de regcrings
belangen worden verdedigd, moet worden afgewezen. 
Bovendien is het volgens de mening van de CPN noodzake- 505 
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lijk om daar waar de gcmcenten met grote tekorten kampen, 
de moderne ;;motb:èdrijven, banken en verzekering~nuatschap

;,·.waa,:dere la~te11 ten behoeve van de sociale voorzienin
;~en va11 de bevolki"g op te leggen. 

5. EEG en belastingen 

De door de F.I~G opgelegde en door Witteveen ten uit
voer gebrachte koers op venwaring van de indirecte be-
lastingen moet worden teruggedraaid. ne BTW en de ac
czjnzen dienen te worden verlaagd, e·ucnals de loon- en 
in!eomstcnbelasting voor lagere en middeninkomens. Be
lastingverlaging ten hoste van de militaire uitgaven i'il 

de rijken. 

De geld- en valut~,_crises die in de kapitalistische wereld woe
den en die vergezeld gaan van in~;cwikkeldc monetaire opera
ties, zoals rcvaluat;e en dcv:llunic, hebben de aandacht sterk 
gericht op de steeds meer in /wang komende methode van de 
:crote financiële en indu<triële mZJ.chten en hun staat om de wer
kende mensen en de trekkers van uitkcrin2cn in hun inkomen 
aan te tasten door middel van priisvcrhc~gingcn. De inflatie 
gaat samen met een vcrzw:trin~; van de bclastin2;en. Aldus wordt 
de waardevcrmindering van het geld niet alleen gebruikt om 
iedere loonsvcrhogin:~ na korte t;jd weer teniet te doen, ma;1 r 
bovendic11 om de mensen met b~'c en '11id(~clharc inkomens 
steeds ho~;crc belastÎngbedraf~en uit c~Je ;,_akken te kloppen. l)~,ar
bij streeft de regering-De long/Witteveen in vcrsterkte mate 
naar vcrzwarim~ van de indirecte bcbstingcn, die vi:1. de prijzen 
het zwa:l.rst op de grote meerderheid van de vcrbruikers druk
ken. De invoeri11!~ van de BT\lV, die in OV''rcc•Jstemming was 
met de door de EFC opgcle:;dc bebstingnolitiek, en de golf 
van daarmee vcrbonden prijsvcrhw,in~'en ie. een bebm~rijkc 
st:Fl in deze richtiP;~ !.'eweest. Verdere aanzienliikc vcrhogin
!;cn \'an de BTW zijn door \Vittcveen reeds :nngcko,1digd voor 
! jJ.nu:,ri 1971. Tq;clijkcrtijd stijgen de accijn:rcn die eveneens 
via prijsvcrhogingen worden betaald. De koers van de VVD
lllinistcr Witteveen is daarbij gericht op een vcrlichting van de 
directe beLl';tingcn voor de grote inkomens, grote vermogens 
en de winsten, terwijl de drukverzwaring van de loon- e'l in
kmmtenbelastin~; in volle omvang blijft rusten op de niet-kapi
taalkrachtigen onder het volk - op de lagere en middelbare 
Ï 11komem. Bovendien ligt een nog verdere vcrhoging van de 
L'cmcentelijke belastingen in het voornemen. 
Belastingverlaging is een dringende nood/aak, zowel van de 
BTW en de accijnzen :1ls van de loon- en inkomstenbelasting 
on nit arbeid vcrkrc!:cn la!:crc en midden-inkomens. . 
De bclastingvcrlagin)'~ moct,gaan ten koste van de militaire uit
gaven en ten koste van de rijken. 
De militaire uitgaven moeten worden verlaagd met twee mil
jard gulden per jaar, terwijl de belastingen op de grote inko
mens, op de miljonairs en concerns moeten worden vcrz.waard, 
o.a. door scherpere progressic op de hoogste inkomens en ver-



mogens, bebsti m~ op \'C.Tiillwen:, w i nstcn, up voen ng v ~111 de suc
ces~ierechtcn vo:Jr de grote '~·ermogcm. 
Meer geld voor nuttige doeleinden kan ook ter beschikking ko
men door de peperdure buïc~wcratic :1:111 te tasten, die het mo
nopolieregicm geplant hceh in de toppen van het staatsappa
raat, in de PBO-organen en in de instellingen van de NAVO 
en de EEG. 
Terwijl de regering schatten wegsmijt aan de bewapening, de 
natuurlijke rijkdomme:1 van ons land aan enkele monopolies 
overdraagt en omstandighedc11 schcpr, Y.'a:ul:oor de onderne
mers hun winsten van jaar tot jaa'· ;,;U'l'len opvoeren, is haar 
"sociale" politiek en haar "lecfb:urheids" -politiek een bespot
ting van alle kwezelarij over wcl\':n<t, w:1:1rmce 1ij en haar 
propagandisten ons dagelijks omgeven. 
Op ieder dcnkba:u ~·,ebied heersen schriklnrende achterstan
den: bij de woningbouw en de vcrkccr~:yoorzieningen, bij scho
lenbouw en recreatie, b;j mdi~che \Cr/,orging en bij sport, op 
h?t. gebied van de bescherming tegen water- en luchtverontrei
ntgtng. 
Dcl',e achterstanden vcrminderen niet, maar ncn:en toe. Dit is 
het gevolg van de regeringspolitiek ten :nnl'ien van de ~,;emccn
tcn en in het algemeen ten aan1.icn van de behartiging van de 
belangen van de bevolking. 
De meest directe slachtoffers van de/,e rq;cringspolitick zijn de 
bejaarden. 
De bijstandsuitkeringen schieten tekort om de veel te lage 
AOW aan te vullen. Maar de rcgcrint'; streeft ernaar op dc/.c 
uitkeringen nog vcrder te bczuini~\en. 
Een van de middelen t1a~utoe is de afremming van de bouw 
van broodnodit~c vcoorg:ngstehuil'c;l, waar, in nog veel te ge
ringe m:Hc, bchoeftil;e mc1:scn met behulp van b;jstand een on
derdak kunnen vinden. 
De bejaarden van ons volk hebben recht op een AOW-uitke
ring die het hun mogeliik maakt te leven zonder dat zij om bij
steun moeten aankloppen; zij hebben recht op volledige medi
sche en andere veoorging wanneer hun toestand dat vereist. 

6. Democratisering van het onderwijs 

De strijd voor democratisering van de universiteit is een 
deel v~n de stnjd tegen de !dasse varz kapitaalbezitters 
erz tegen de kapitalistische maatschappij. 

1\cn groot, en in 1.ckerc zin nieuw terrein van strijd is het on
derwijs. Ook op dit gebied treden de inwendige tegenstellingen 
van het kapitalisme in volle omvang naar voren. 
Gezien de spcctacub.irc uitbreiding van de menselijke kennis, 
de ongekende groei en vccl;.ijdigc ontwikkeling van de weten
schap en de snelle toepassing van de resultaten daarvan in de 
produktie, is de wetenschap geworden tot een directe produk
tickracht. De instellingen van wetenschappelijk onderzoek en 
van wetenschappelijk onderwijs worden meer en meer tot or-
ganisaties, die in het produkticvc proces zijn ingeschakeld. 507 
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Het kapitalisme wil deze nieuwe produktiekracht uitbuiten 
voor het bchalen van maximale winsten en probeert deze te 
organiseren, /"oals de grote ondernemingen dat met de andere 
produktiekrachten reeds gedaan hebben. Om een voortdurende 
stroom van technische en wetenschappelijke Iuders en van tech
nisch hooggeschoolde arbeidskrachten naar hun bedrijven te 
verzekeren, eisen zij een hoog onderwijspeil; tegelijkertijd vcr
langen de grote ondernemers, dat een specialisatie van weten
schappelijk onderwijs en hoge technische opleiding in hun be
lang plaats vindt. L:ij verlangen, dat de bel'ittcnde klasse in de 
instellingen van hoger onderwijs en van wetenschappelijk on
derzoek een autoritaire leiding kan uitoefenen, waarbij de we
tenschappelijke werkers en de studerenden monddood worden 
gemaakt en veranderd worden tot rechteloze, aan hun onder
deel geketende intellectuele loonslaven. 
Terwijl steeds hogere eisen gesteld worden aan universiteiten 
en hoger beroepsonderwijs tracht de regering, in overeenstem
ming met de wil van de monopolies, de deelnemers aan dit on
derwijs onmondig te houden en democratische zeggenschap van 
hoogleraren, wetenschappelijke staf en stude;Hcn te verhinde
ren. Zij probeert de wetenschapsbeoefening geheel te leiden in 
de richting die door de grote ondernemers wordt verlangd en 
probeert de kosten van het onderwijs op ander wetenschappc
lijk gebied zoveel mogelijk te beperken. 
Dci'.e regeringspolitiek doet l'.ich gevoelen op alle onderdelen 
van het onderwijsbeleid. 
Het begint reeds bij het kleuter- en lager onderwijs. Een ver
nieuwing van dit onderwijs is een noodzaak, maar het geld 
voor deze vernieuwing, die verkleining van de klassen en gron
dige wijziging van het onderwijssysteem vraagt, wordt achter-
gehouden. 
De mammoerwet moest, l'.ij het op volstrekt onvoldoende wij
'"c, het voortgezette en voorbereidend wctemchappclijkc onder
wijs uit zijn 19dc eeuwse schcnu's halen. Maar de middelen om 
dit te doen worden niet beschikbaar gesteleL 
Op de universiteiten worden in opdracht van minister Vcringa 
steeds nieuwe hindernissen opgeworpen tegen de democratische 
eisen en verlangens van studenten en wetenschapsmensen. 
In de onderwijswereld is een storm van protest losgebarsten tc
gen dit optreden van de regering en tegen de door het mono
poliekapitaal geïnspireerde politiek. Met de studenten voorop, 
wordt een felle strijd gevoerd voor demoeratic voor allen die 
bij het onderwijs betrokken zijn en voor een verbetering van 
het wetenschappelijk onderwijs. 
Deze strijd voor democratisering van de universiteit en de an
dere instellingen van hoger onderwijs is een deel van de strijd 
tegen de klasse van kapitaalbezitters en tegen de kapitalistische 
maatschappij. Zij dient daarom gevoerd te worden in eenheid 
met de algemene strijd van de arbeidersklasse en is direct vcr
bonden met de acties van alle onderdrukte mensen, ook in de 
onontwikkelde en op nco-kolonialistische wijze uitgebuite ge
bieden, voor de omverwerping van de macht van de monopo-
lies en voor de vestiging van een socialistische maatschappij. 



7. Eenheid van linkse krachten 

Tegen de pogingen om een rechts blok te vormen, stelt 
de CPN de leuze: Eenheid van de linbe krachten. Deze 
eenheid zal allereerst tot uitdmkking komen onder de 
massa en haar organisaties erz in de gemeenteraden. 

Aan de vooravond van de vcrkic1.ingcn die in 1970 gehouden 
worden - in maart voor de Provinciale Staten en in juni voor 
de gemeenteraden - vcrkeren de buq.;crlijkc partijen, de PvdA 
en de PSP, in een diepe en permanente crisis. Dc1.c heeft ertoe 
geleid, dat in al deze partijen georganiseerde, tq~cnovcr elkaar 
staande groepen ;ijn ontstaan. Uit deze crisis is geen uitweg; de 
tegenstellingen /.ullen 1.ich onvermijdelijk toespitsen en ondanks 
tiidclijkc compromissen lullen scheuringen en afsplitsingen on
af wendbaar 1.ijn. 
De oor/.aak van de1c toestand is de ontwikkeling binnen het 
kapitalistische systeem en de ebaruit voortvloeiende verschcr
pin~~ van de klasscntcgcnstellin~<,en. Dc/.e tegenstellingen nemen 
in het bijzonder toe als gcvol~~ van de herstructurering van de 
economie die voortvloeit uit de technisch-wctenschappelijke re
volutie en uit de groeiende kloof tussen de voortdurende ex
pansie van de economie en het levenspeil der werkers. In dc1c 
periode, waarin de welvaart heet te groeien, nemen de proble
men waarvoor de werkers st~un in omvang en diepte toe. 
Tevens blijkt daarbij het failliet van de burgerlijke wereldbe
schouwing, die, niet in staat oplossim~cn te vinden, in een on
ontwarb~uc klmven van tegenstrijdigheden vcrstrikt is als ge
volg van de doorwerking en toespitsing van de algemene crisis 
van het kapitalisme. 
Van bijwndere betekenis is het, dat allen die, vanaf de leiders 
van de KVP tot aan die van de PvdA, twinti~~ jaar lang de 
NA \10 en later ook de EEG als uitgan!~spunt voor hun optre
den hchben gcko;.en, l'll ~:econfronteerd worden met de diepe 
tegemtcllingen welke zich daarin openbaren. Hun oriëntatie op 
Amerika heeft hen doen delen in het fiasco van de Vietnam
oorlo~~- De lem.e dat de NAVO en de EEG de Westduitse ex
pansie /ouden bedwinge'l i~; vals gebleken, nu West-Duitsland 
in de FEC de hoofdrol speelt en in deNAVO steeds meer naar 
voren komt. Ook is het streven om de Sowjet-Unie, de Chinese 
Volksrepubliek en de andere socialisti~chc landen terug te drin
~~en en het kapitalisme te herstellen uiu.ichtloos gebleken. De;.e 
landen beschikken ove; een toq~cnomcn vcrdedigingskracht te
~~cn de impcriali~;tische intri~~es en hun ontwikkeling gaat on
danks moeilijkheden voort. 
De uit de koude oorlo~~ afgeleide politiek van PBO, rechtsbe
perkingen, beknotting van het lcvenspei 1 en anti-communisme 
verliest 1.ijn aanhang onder het volk en dit blijkt steeds duidc
lijker naarmate een strijdvaardige houding door in omvang toe
nemende groepen van de beYolking wordt aant~cnomcn in vele 
vraagstukken. 
Daarbij kan nog worden gewc/.en op de gevolgen die voort-
vloeien uit de vcrmindering van het aandeel van de op het 509 
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platteland wonende en werkende bevolking in het totaal van de 
bevolking. Deze inkrimping van de agrarische bevolking komt 
voort uit de vcrdergaande liquidatic van kleine en middelboe
ren en de uittocht uit de landbouw in vcrband met de uitzicht
loosheid van de landbouwproduktic. 
Het platteland was weleer de voornaamste voedingsbodem 
voor het politieke conservatisme waarop de [( VP en andere 
rechtse partijen, zowel protestants-christelijke als de VVD, 
steunen, terwijl in bepaalde delen van het land ook de PvdA 
en de PSP daar een belangrijk deel van hun aan hanr~ hadden. 
De vcrliezen die deze partijen op het platteland lijden, zijn om
dat ze uit een objectieve cconomi5;che ontwikkeling voortsprui
ten, onherstelbaar en worden voor deze partijen des te ernstiger, 
omdat cok in de steden velen hun vcrtrouwen in hen opzeg
gen. 
De confessionele partijen trachten aan hun vcrval te ontkomen 
door zich, vooral onder de druk van de KVP, te vcrenigen vol
gens het voorbeeld van de Westduitse CDU. Maar de jongste 
terugslag van Kicsin~~cr en Strauss en de veranderingen die i'.ich 
in West-Duitsland voordoen vormen geen aanmoediging voor 
dci'c onderneming. 
Voor hun wanhopige poging tot blokvorming is de ervaring 
die opgedaan is b;j de vcrkiezingen in rlevoland een zware 
domoer geweest. Het rechtse blok kreeg bij deze vcrkiezingen 
minder stemmen dan de erbij aangcsloten partijen tezamen 
voorheen kregen bij afzonderlijk optreden, terwijl er ook af
scheuringen optraden. Fen ab~;olutc lllcerderhcid voor een 
rechts blok bleek onbereikbaar. Dit heeft in cle ARP, de CHU 
en de K VP een kater vcroorzaaL t. T cvcns is het daarna tot 
nie~1we pogingen gckoJH'n om ll'Ct de rechtse PvdA-leiders tot 
een accoord te komen. Voorbeelden (harvan ;tÏÏn: het tOl~t~cdcn 
va•1 enkele KVP-Icdcn en een AR-lid tot het l'<;gcnaan:dc PAK 
en het lanceren van een voé)rstel tot ,,bemiddeling" tussen 
PvdA en KVP op het AR-conv~nt. 7orJocnde lijkt dit PAK, 
dat zich als progressief accoord aandiende, :t.ich steeds meer 
naar rechts te gaan bewegen. 
Bovendien duikt bij de pogin~~c11 tot rechtse blokvorming steeds 
het onderlinge wantrouwen weer op, d1.t nog wordt aangewak
kerd door de striid om clc bc~tr~ ohatsjes in de nieuwe combi
natie, een striid die achter de schermen in volle hcviFheid 
woedt. · ,, 

Tc;;cnover de pogin;'en om een rechts blok te vormen, staat de 
in de massa levcndr: wens 0111 daar een linkse concentratic te
genover te stellen_ in ieder r~C\':'1 on parlemcnt;1i1· vhk. 
De Communi.s6sche Partij h:·;f;- op dc7e pogin•ccn geantwoord 
met de leuze: Eenheid van de li·,k:c krachtc'l. Een eenheid die 
in de massa en aan de b.1sis, in de P'assa-organisatic<> en ook in 
~~emecntcraden, tot uitdru!-:kin~~ moet komen. 
Het perspectief is daarbij al Iereerst een gc?.amcn I; ike buiten
parlementaire oppositie, die onk in het parlcment door v.l 
werken. 
De PvdA-leiding heeft op cc'l andere wijze geantwoon1. Zij 
heeft een plan opgesteld om ha?.r eigen partij ideologisch nog 



vcrder af te breken en haar om te vormen tot een beginselloze 
kiesvereniging, voorlopig in combinatie met de restanten van 
de PSP en met niet-socialistische groepen als D'66 en PPR. 
Als enige bindmiddel met deze groepen moet dan het anti-com
munisme en een jacht tot elke prijs op ministerzetels dienst 
doen. De afbraak van het parlementaire stelsel wordt be
schouwd als het geëigende middel om het vcrlangde doel te be
reiken. 
Maar ook hier gaf de uitslag van de verkic1.ingen in Flevobnd 
een aanwij1.ing. Zelfs bij uitschakclin~~ van de CPN (in dit ge
val door het niet deelnemen van de CPN aan dc?e vcrkieJin
gen) is voor het ideaal-PAK, n~1mclijk 1:1ct D'66, geen absolute 
meerderheid bcrcikba~1r gebleken en is t1c achteruitgang verder 
gegaan . 
Daarbij komt chn no}~. dat [)'66 ~~cwcigerd heeft zich te bin
den en zijn eigen prograr:1 naëtreeft, dat J.oals in het parlemen
taire optreden van deze ~!,roep is gebleken, zowel loonstop als 
bcdriifo,:luitingcn, hm•r- en belasti;1gYCrhoging inhoudt, terwijl 
een Europese Politieke Unie onder Frans-Duitse leiding 1ijn 
stokp:nrd op het };ebicd v~èn de buiteJ'bndse politiek is. 
Deze ëchcts van de po~;itic van de vcr~;·:hillcnde partijen aan de 
vooravond van (1e komende tw,~e verkieJ.imccn kan worden be
sloten met de VVD. die v:'.'1 dc1.e vcrwar~~e toestand l!ebruik 
tracht te ll':1kc•1 om haar ci''Cn qositie te versterken, zich vast 
in de rc:TrÎ11~; te nc~tr:lcn en J.odoendc mede de garantie te 
rcheppcn dat de monopolies door de sta;l.t op hun wenken wor
,Jr-•1 b·dicnd. 

8. Imperialisten verscherpen internationale spanningen 

J)c Amerikaanse en /)uitse imperialisten vcrscherpen de 
intcmatiorzdc spanningen. De socialistische landen zijn 
het voornaamste beletsel voor hun plannen. A1 as sa-actie 
voor de stopzetting van de internationale atoom!Jcwape
ningswedloop en 'uoor het afschaffen van alle atoom
wapens door alle landen. 

r )c heersende kb·;se le~;t h~ur banden over de grenzen heen. 
\Vf~u er in c1e wereld gebeurt, oefent in ons land grote invloed 
uit. Politieke en cconoPlische ontwikkelin~;en in andere landen 
en de 'chcrpe in;pcri~,Jisti~Thc tq',c'lstelli;1gcn oefenen directe 
invloed uit op ons land. 
De internarionak P1 ~l·Jw;ver1~oudint~cn in vcrband met de strijd 
rondom oorlog en vrede, atoo'11bewapcnim~, Europese veilig
heid, de ourlo" in Vietnam en de ~'CYcclncn in het JvTidden-Oos
tcn drukken h'un ~;tempel ook op-'dc politieke strijd in Neder
land. 
Het J\p,c~ikaanse imperialisme en het Duitëe revanchisme span-
11'-''l zich tot het uiter~;tc in om hun posities te behouden en te 
•:er~rcrkc:1 e:1 strcv~n ernaar de internationale spanningen op 
te voe,·e!L Ond:1nb alle 1'10eilijkhedcn en tegenstellingen -
ren ~nn'/_ien w~1arv~'.n de CPN terughoudendheid heeft betracht 
- 1ijn de socialistische landen, en daarbij vooral de Sowjet- 511 
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Unie als belangrijkste socialistische staat, het voornaamste be
letsel voor de imperialistische plannen. 
De V crenigde Staten hebben de vrijheidsoorlog van het Viet
namese volk niet kunnen neerslaan, mede dank zij de interna
tionale solidariteit en de materiële steun van alle socialistische 
landen. De definitieve nederlaag van de Amerikaanse agressie 
in Vietnam is onvermijdelijk, als deze internationale solidariteit 
vcrder wordt opgevoerd. De CPN heeft hiertoe bijgedragen en 
zal hiertoe nog veel meer doen. 
De moedige strijd van de Vietnamezen is een directe inspiratie
bron voor de strijd van de Nederlandse democratische krach
ten, voor de acties van de Nederlandse studenten en arbeiders
jeugd. Hetzelfde geldt voor de in Amerika gevoerde strijd tegen 
de oorlog in Vietnam, en voor de massale en moedige acties 
voor rassengelijkheid in dit land. 
Ook in Europa werken deze inspirerende lu:'chtcn. Nieuw en 
verheugend zijn de massabewegingen die in de laatste tijd in 
\'Vest-Duitsland hebben plaats gehad. De massale en strijdvaar
dige campagne tegen de nco-nazi's van de NPD heeft hun de 
toegang tot het parlcment versperd en daarmee Kicsingcr en 
Strauss de mogelijkheid ontnomen om naar eigen goeddunken 
een regering te vormen. 
Voor de Nederlandse progressieve werkers zijn deze ontwik
kelingen, kort na de smadelijke val van De Caullc een even 
grote steun als ze voor de Nederlandse reactie een teleurstel
ling vormen. Ze tonen aan, dat de massabeweging in Neder
land niet geïsoleerd is, maar dat ze deel uitmaakt van een gro
ter en sterker wordende internationale kracht. 
De massabeweging in ons land zal naar de mening van de CPN 
gericht moeten worden op het vastleggen van de grenzen, zoals 
die in Europa zijn ontstaan als uitkomst van de oorlog tegen 
Hitlcr. Elke revanchepolitiek of poging om deze grenzen met 
geweld te herzien moet met kracht worden afgewezen en moet 
stuiten op massaal verzet. Het is nodig dat de imperialistische 
staten tot vreedzame coëxistentie worden gedwongen en dat 
een systeem van collectieve veiligheid in Europa tot stand komt. 
De erkenning van de DDR is een noodzakelijke bijdrage daar
toe. 
Het non-proliferatieverdrag, dat thans door de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie als grootste atoommo~:-;endhcden is 
geratificeerd, betekent in het geheel geen vcrmindering van de 
atoombcv.rapening of beperking van de atoombewapcningswcd
loop. Het kan hoogstens een zekere rem zijn op de spreiding 
van deze wapens n:1ar mogendheden die deze 110~~ niet bezitten, 
ofschoon er ook op dit gebied ontsnappingsmo~;eliikheden wor
den gelaten. Ondanks deze gebreken moet van de Westduitse 
Bondsrepubliek worden !~eëisc dat zii dit verdra~~ onvoorwa:Jr
delijk ratificeert. Ook Nederland di~nt dit te doen. 
Het non-proliferatieverdra~ mag geen reden zijn tot passivi
teit, maar moet inte~endeel een sterke aansporin'' zijn tot het 
voeren van massa-actie voor stopzetting van de atoombewape
ningswedloop en het afschaffen van alle atoomwapens door 
alle landen. 



ln het Midden-Oosten houdt het voortduren van het gewapen
de conflict het gevaar in van het opnieuw uitbarsten van de 
oorlog in volle omvang. De CPN treedt op voor stopzetting 
van het bloedvcrgieten en voor een regeling van het conflict 
door overleg, waarbij het bestaan van de staat Israël en zijn 
veiligheid, evenals de belangen van de Arabische staten worden 
gewaarborgd, op basis van de resolutie van de UNO. 

9. De CPN gaat de verkiezingen in met als eisen: 

OMHOOG HET LOON, OMLAAG DE BELASTING 
OMLAAG DE MILITAIRE UITGAVEN - MEER 
GELD VOOR DE GEMEENTEN 
GEEN BEDRIJFSSLUITINGEN WERK VOOR 
ALLEN 
GEEN AANTASTING VAN HET KIESSTELSEL 
DEMOCRATISER INC VAN HET ONDER WIJS 

In de voorgaande hoofdstukken is het standpunt van de Com
munistische Partij van Nederland over een aantal belangrijke 
vraagstukken uiteengezet. Met dc:;.c zienswijze gaat :t.ij het jaar 
1970 in. Het is tevens haar oriëntatie voor de massastrijd en 
voor de komende twee verkiezingen. 

Het hierop gebaseerde Program-1970 luidt: 

Een forse loon- en salarisvcrhoging voor alle werkers. 
Geen regcri ngsi ngri jpcn in de lonen. 
Ondcrhandelingsvrijhcid in bedrijven en bedrijfstakken met de 
CAO als minimum. 
Vcrkorting van de werkweck tot 40 uur; verlenging van de 
vakanties. 

Tegen bedrijfssluitingen en ontslagen. 
Vorming van een werkgclcgcnheidsfonds, te bekostigen door 
ondernemers en overheid, ter waarborging van werk en voor 
opvanging van ovcrschakclingsmocilijkhcden. 
Stichting van overheidsbedrijven in streken met grote werk
loosheid. 
Verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Verdediging van de parlementaire democratie en de democra
tische volksrechten. 
Geen wijziging van de kieswet om de opkomstplicht af te 
schaffen. 
Geen enkele aantasting van het stakingsrecht. 
Omzetting van ondernemingsraden in bedrijfsraden van het 
personeel. 

Belastingverlaging voor de lage en midden-inkomens. 
Vermindering van de BTW. 513 
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Opheffing van de Zül'enaamde schandaalbelasting. 
Hogere b'c!asting YO(J,~ f.~rote vennootschappen, h'oge inkomens 
C'l .c:rotc vermogens. 

Verlaging van de belastingdruk voor de gehuwde werkende 
':rouw. 

Hahering \·an de oorlogsuitgaven. 
Drastische verlaging van de diensttijd en verhoging v.m de 
soldij. 

Geen nieuwe niliuire oefenterreinen. 

Meer geld voor de gemeenten: uitkering naar behoefte. 
Verruiming van de gemeentelijke kapitaalvoorziening. 
Stopzetting van de gemeentelijke uitgaven voor de BB. 
Ho:,_rere lasten voor moderne lTOotbedrijven, banken en verze-
kcri;,,:,sbcdrijven. ' 

Crondigc vernieuwing van het onderwijssysteem, gelijke rech
ten op ontplooiing voor alle jonge mensen. 
Verlenging van de leerplichtige leeftijd. 
Meer geld voor verlaging van de leerlingenschaal, voor snelle 
vcrbetering van het gehele voortgc/.ettc onderwijs, uitbreiding 
van het universitaire en hoger beroepsonderwijs. 
I kmocratiscrin1\ van het onderwijs op alle niveaus. 

Maatregelen voor bestaanszekerheid in landbouw, tuinbouw 
en V!SSertj. 

Afwij1in<:, van het Mansholt-plan voor de land- en tuinbouw. 
Ceen uitvoering van EEG-voorschriften die in strijd zijn met 
de Nederlandse belangen. 

Steun aan het midden- en kleinbcdrijf door leningen tegen lage 
rente. 

\XIe~:, met het regeringsplan voor gedwongen sanering van het 
midden- en kleinbedrijf. 

Nationalisatie van aardgas en andere bodemschatten. 
Bestrijding van de bureaucratie door afschaffing van de PBO. 
13el'uiniging in hoge militaire en ambtelijke kringen. 
Drastische inkrimping van de EEG-uitgaven. 

Vcrhoging van de AOW tot het minimumloon en uitkering van 
een vakantietoelage van 6 procent. 

Cecn aantasting, maar vcrbetering van de bijstandsuitkerin
gen. 

Meer verzorgingstehui/en en woningen voor bcj:-tarden. 

Uitbreiding van de volkswoningbouw door toewijzing van 
meer woningwetwoningen, met rijksvoorschotten tegen een la
ge rente. 

Cecn huurvcrhogingen meer; geen huurbclasting. 
Grotere financiële steun voor bouw van eigen won111gen voor 
particulieren met lage en midden-inkomens. 



Meer geld voor sport en recreatte. 

Strenge verbodswetgeving tegen water- en luchtvervuiling. 

Voor een neutraal, atoomvrij Nederland. 
Voor collectieve veiligheid in Europa. 
Geen atoomwapens voor West-Duitsland. 
Voor stop1.ctting van de bewapcnint;swedloop en voor ;lf

schaffing van alle atoomwapens in alle landen. 
Stop1.ctting van het bloedvcrgieten in het Midden-Oosten. 
Geen steun a;1n het gcncraalsbew i nd in f ndonesië. 
Vcrbreking van de betrekkingen met het Zuidvietnamese ma
rionetten bcw i nd. 

HET PARTI.JBESTUUH. VAN DE CPN 

Amsterdam, 29 november /969. 

(/Je Waarheid, 4 december 1969.) 
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Onderwijs . 1n beweging? 
Het onderw1js is de la:nstc maanden object van een reeks 
belangrijke acties, rapporten e11 bcschouwingc1. Met de regel
maat van de klok komen leerlingen van scholen voor voort
gezet onderwijs in actie voor vcrbeteringen aan de instellingen 
waar ze studeren; het NVV besteedde veel papier en één mid
dag van zijn ~Sste congres aan ondcrwijsvraagstukkcn; het 
rapport "Opstaan tegen het zittcnblijvcn" van de SticlJtint; 
voor onderzoek van het onderwijs trok veler belangstelling; 
de imposante strijddag van de werkende jongeren die van hun 
cis voor betere opleidingsmogelijkheden een hoofdpunt maak
ten, ligt nog maar kort achter ons. Iets vcrder in het vcrleden 
vormde de Twickclactie van leraren, die in vcrzet kwamen 
tegen de gevolgen van de bekrompen uitvoering van de Mam
moetwet een hoogtepunt in de gestaag wassende stroom van 
kritiek op de "schepping van Cals". 
Tcw:nover de acties en rapporten staat de zwijgzaamheid 
van de regering-De Jong scherp afgetekend. De voornaamste 
prestatics van Vcringa zi)n het half uitvoeren van een ;;] jaren 
gclcckn beloofde verlaging van de leerlingenschaal bij het 
basisonderwijs en het vriendelijk toelachen van dui1cnden wer
kende jongeren, die om vriendelijkheid minder vcrlegen laten 
dan om concrete toeleggingen op het gebied van hun oplei
d i ngsmogcl ijkhedcn. 

Onderwijs in beweging? luidt de in de vc1gcndc vorm ge
stelde titel van deze bijdrage. Beweging is er, binnen en bui
ten de scholen - meer dan in vele jaren het geval is geweest. 
Anderzijds lijkt het wel eens alsof ons onderwijsstelsel gescha
pen is om te dienen van eeuwigheid tot amen - zó weinig 
essentiële veranderingen vallen er te melden. 
Dit laatste is wel verklaarbaar. Het ondcrw;js 1s een van de 
beste wapens, die de reactie kan gebruiken in haar pogingen 
de bestaande maatschappelijke orde te handhaven en het is 
beslist geen wonder, dat de school een monument van conser
vatisme, een muscum van 19dc-ecuw"c rariteiten is. De neiging 
tot handhaving van bestaande structuren i~; ovcngcn~ maar 
één van de drijfveren van de heersende machten. Uiametraai 
ertegenover staat de steeds groeiende vraag naar optimaal 
geschoolde werkkrachten. Weifelmoedigheid van het kabinet 
ten aanzien van de onderwijsvraagstukken is dan ook niet alleen 
terug te voeren tot financidc en politieke overwcgin1~cn. De 
drang tot conservering van de kapitalistische maatsch;1ppij en 
de nood1"aak tot vcrhoging van het rendement van het onder
wijs laten zich niet eenvoudig in één beleid verenigen .. zeker 
niet als het nog geen rooie cent mag kosten ook. 

Vernieuwing vroeger en nu 

Een aantal van de in acties en geschriften aan de orde gcstelde 
vraagstukken rondom het onderwijs willen wc in het volgende 



onder de loupe nemen. Allereerst moet dan opgemerkt worden, 
dat het streven naar vernieuwing van het onderwijs duidelijk 
een nieuwe fase is ingegaan. 
In de vorige fase betekende vcrnieuw i ng: vcrbetcri ng \'an het 
onderwijs binnen het bestaande kader. Op dat terrein i'.ijn 
belangrijke vcrbetcri ngen tot sund gekomen. Voor alle lagen 
\ an het onderwijs geldt, dat er een wereld van vcrschil ligt 
tussen de aanpak van i'.o'n tien-twintig jaar geleden en die van 
de tegenwoordige school. 
Inmiddels is echter wel duidelijk :·,ewordcn, dat de/e verbete
ringen maar nauwelijks voldoende w~uen om de steeds hogere 
eisen die de technologische ontwikkeling stelt bij te benen en 
beslist onvoldoende Oill het ondenDijs te democrati•;eren, d.w.i'.. 
om gelijke kansen te scheppen voor allen. De cijfers hten er 
:.:een twijfel over bestaan, dat de kan~;en van arbeiders- en 
plattelandskinderen op een middelbaar of hoger eindniveau 
letterlijk honderden keren kleiner i'.ijn dan die van kinderen 
uit economisch sterkere gc1inm·n. 
Uit het besef dat de m~''tregelen die tot op heden i'.ijn genomen 
minder dan halve nLntrc;~elcn 1.ijn :~ewcc•;r, is het streven 
~~egrocid naar een radic1lc reorgani~;atic v;1n het onderwijs, het
geen dan de tweede fase v;ln de vernieuwing genoemd /OU 

kunnen worden. Een fase echter, die niet veel vcrder is als 
het papier, w;urop de talrijke plannen staan. 

Mammoetwet - conservatief 

Ik Mammoetwet i~; indertijd aangeprei'en als een werkelijke 
reorganisatie v;ln het \'OOrt:•,ei'.et onderwij~;, als de uitvoerin;• 
van een tweede vernieuwingsfase dus. Anderhalf jaar ervaring 
met deze wet leidt tot geen andere conclusie dan dat er een 
uitgesproken comen-crcnde werking van uitg~ut. De essentiële 
problemen van het voort~~l'i'et onderwij~; i'.ijn blijven besoan 
i'.oals: 

de scheiding tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs 
(één van de klachten van de werkende jeu~;d); 
de scheiding tussen de lagere, middelbare en hogere nive~:llls 
van al~~emcen vormend voorq~ezet onderwijs; 
de hoogst gebrekkige aansluiting tussen de lagere school 
en het voortguct onderwijs; 
het probleem van het zittenblijvcn; 
het probleem van de ~;choolkemc op te jeugdige ( 12-13 
j~uigc) leef tijd. 

Uit de uitvoering van de wet blijkt, dat de beste mogelijkheden 
die de wet biedt een koJnmc•vol be~;t~un leiden, i'O;-,_]~; de studie
lcs~;cn en de stic!ning van ~;cholen:~emeensch;,_ppen. Celwek ,1an 
t;cld i~; d:: grote boosdoener. Een actie als die van de leraren 
nn het Twickclcollc"'e illustreert het feit, dat de docenten i'.ich 
bewust zijn van de -~normc tekortkomingen van de wet. De 
:;cherpe conflicten tus~;en lccïlint;cn en delen van de docenten
corpsen enerzijds en andere groepen docenten ander7ijds zijn 
er het onloocl1cnbare bewij:; van, ebt de Mammoetwet geen !) 17 
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mogelijkheden biedt de traditionele sleur van orde en regel
m;-t;-tt op de scholen te doorbreken ten gunste v;-tn een levend 
leerinstituut. 

Naar een ongedeelde middenschool 

Eén V;-tn de scherpste vcrwijten aan het adres van Cals in de 
tijd, dat hij zijn Mammoetwet erdoor joeg was, dat de wer: 
een organicatorischc structuur va~;tlcgde, vooruitlopend op de 
in het land gevoerde onderwijsresearch. 
Toen de wet behandeld werd, n;-tmen onderwij:l(~rsorgani~;atie:; 
rapporteîJ aan over het ondenv 'J" aan 'J- tot 13- :\ 14-jarigen 
- de vrucht v;-tn de tot dan gevoerde research -, waarvan 
de aanbevelingen zo on~~evcer het tegenovergcstelde waren van 
de eindeloi'e reeksen bepalingen in het ontwcrp-Cals. 
Inmiddels is de research vcrder gegaan. Het NVV-rapport 
Onderwijsbelcid in een 1Jcrandcrcrzdc maatschappl} is een van' 
de publicaties, waarin de re:;ultaten van dit onderzoek i'tjn 
neergelegd. De a:1nbcvelingen van dit rapport :r>:jn overgenomen 
doOï de ABOP, de bond van leerkrachten bij het openbaar 
onderwijs. Ze zijn belangrijk genoeg om er even bij stil te staan. 
Uit het rapport blijkt, dat nu ook Nederlandse onderwij~;
deskundigen kiezen voor een ongedeelde middenschool - een 
school voor voortgezet onderwijs voor leerlin1~cn v:1.1J 11 tot 
16 jaar, die evenals de lat~cn~ school alle kinderen van die 
leeftijd ontvail,~t. Nieuw i~; de gedachte beslist niet. In !:weden 
en tal van andere kapitalistische landen :1ls ook in de Sowjet
Unie is de ongedeelde opleiding tot ongeveer het 17de levens
jaar al vele jaren een feit. 
Als voordelen van een middenschool worden gezien: 

de keuze van een gedeelde school wordt vcrschoven va1I 
12 naar 16 ja:1r. Het is allang een uitgemaakte :r:uk, dat 
die leeftijd veel geschikter is om del.c gcwij:r"igde keus: te 
doen, gewichtig omdat ze de beroepenmogelijkheden van de 
leerling in grote lijnen afbakent; 
alle kinderen krijgen tot hun 16dc par algenleen vormend 
onderwijs; 
de aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgent 
onderwijs vcrloopt- door het gcrinf~crc vcïschil tu:;5en de 
beide scholen - veel soepeler. 

Na de middemchool staan er voor de leerlingen drie mogelijk
heden open: 
:1 - de vormingsschool, een part-time school waar de leer

lingen geleidelijk van de school overstappen naar het 
bedrijf; 

b vcrschillende scholen voor beroepsonderwijs; 
c voorbereidend hoger (tertiair) onderwijs. 

Realisering van de middenschool :r.ou inhouden het overboord 
gooien van het 19dc-eeuwse systeem van standcnscholen, dat 
in wezen door de Mammoetwet is gcproiongecrd (LAVO voor 
de arbeidersjcugd; MAVO idem; HAVO voor de gegoede 



middenstand; V\X'O voor de "hogere" milieus, /.oals hè:t CBS 
dat zo fijntjes weet uit te drukken). 
Een ongedeelde middenschool;.al de democratiseringsproblemen 
niet automatisch kunnen oplossen. Hé't sLut inmiddels wel vc1st, 
dat de oorsprong van dc1.e problematiek ~;eJ.ocht moet worden 
in de eerste levens- en ~:clwoljaren L1'1 de kinderen. Met de 
komst van een 01wedeelde middenschool '!OU echter wel het 
~;ystecm verdwijnen': dat c1lken nua:- ld.n leiden tot het 1·oort· 
bestaan \',1n de e11orme \Tr:;chilkn Î•1 opleidingsniveaus 1 c1n 
leerlim;en uit de diver:;c c>m•.']X'il ·:~111 de bevolking. 
De v~Jorstellen tot i::v~;erin;; v~111 de midden,school gac1n 
1;ep,urd met die nJor Cc'll umelijk dra•:tische 1·erandering v~111 
de organisatie van het onderwijs aan kinderen van :'> tot 7 j~ur. 
Doel ervan i~;, de mo,;e!Jjkh::den te scheppen om de oor/aken 
vc1n de leermoeilijkheden van grote grO'.~pen Nederlandse kin 
deren vanaf de wortels van de onderwijsboom te lijf te gaan. 

Opstaan tegen het zittenblijven 

De Sticining \'OOr onderloek van het onderwijs kan be•;chouwd 
worden als een :;emi-overheidwq;:un. Dat /.Diets gevolgen heeft 
voor het wcïk van deskundilèen in dien::t v~1n de SVO. blijkt 
1vcl uit het feit dat in het rapport OpsLacm tq;cn het 1.ittcu· 
blijven wo:·dt aangenomen, ebt de no~·.al veq~.1ande voor,teliLT 
1a'1 de ~;vo l~ereali:;('cn.i ku;111cn worc!cn onder handhaving 
van de leerlingenschaal, zoals die ;.al zijn nc1 de minin1,1al klei
ne verlaging van 1970. Onderwij;.ers- en lerarenorganisaties 
hebben op dit aspect van het rapport tc:·ccht scherp afwij1.cnd 
gereageerd. Er is geen enkel ondcooc~k, ebt de'l.e bewering k~1n 
:;taven, integendeel: alle beschiLbcue gegevens wijzen erop, dat 
de huidige schaal nog veel te hoog i,, oz1k na de verlaging in 
1970. 
Andere voor:;tellen van de S'v'O worden gunstiger onthaald. 
Ie zijn belangrijk genoeg om l'\Cneem kort weer te geven. 
Ik SVO stelt, dat zowel het basis- al:; het voortgoct ondcrwijo 
i,, georganiseerd en verdeeld op b~1:;i:: van die jaarklassen. Wie 
ce;1 jaarmoot van het leerplan niet voldoende beheerst, blijft: 
1.itten. (In het bc,_sisondcrwij:; !Ll de oorlog twee miljoen kin
deren!) Een vcrdeling in tijdvakken van de leerstof staat 
tegenover een 1·erdeling die plaatsvindt op grond van de 
logi,che samcnhanv van de ac1W!ebDden ondcrwerpc·.1. l:o'n 
Ioi;isch ge!1eel van l~erstor no:~mt d~ SVO een leerblok. Volgens 
het plan Oj'5t,wn tegen het xittcnb!ij--ucrz moeten de jaarkhssen 
IJelemaal worden afgeschaft. De leerlingen werken het in leer
blokken verdeelde leerplan \Oor ieder vak af. Zijn de resul
taten goed, cbn wordt oveq~cgaan naar een volgend blok. 
Vakken die de kinderen goed beheersen, gaan in een hoger 
tempo - op grond daarva;1 ontstaat een /.ekcre specialisatie, 
c1ic t;jden:; het voortguct onderwijs wordt doorge;et. Niet door 
een keus tuësen b.v.MAvo or HAVO, maar door verschillende 
l'loeil!jkheidsgraden \'Oor de \'akken. Een leerling b;j hê~t voort-
gelet onderwijs lun dan b.v. [<'rans op i\11.1\ VO-niYeau volgen S19 
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en algebra op VWO-niveau, al naar gelang zijn diverse sterke 
en zwakke zijden. DeSVOstelt voorop, dat een principebesluit 
tot afschaffing van het jaarklassensysteem gevolgd moet wor
den door een zeer uitgebreide research ter vaststelling van de 
leerblokken voor alle vakken en van de organisatorische voor
waarden, die op de scholen moeten bestaan om een dergelijk 
ver doorgevoerde differentiatie in de praktijk mogelijk te ma
ken. 

Theorie en praktijk 

Op papier is er al heel wat gereed van hetgeen ik maar de 
tweede vcrnieuwingsfase noem. Ook hier is papier heel geduldig. 
Er rijzen de nodige vragen over de mogelijkheden tot uitvoe
ring. Men kan zonder overdrijving zeggen, rl:n de onderwijs
deskundigen een aantal oplossingen voor de huidige onderwijs
problemen voorstellen, die er op het eerste gezicht aantrekkelijk 
uitzien. Het voorbehoud, dat er nog erg veel wetenschappelijk 
onderzoek moet plaatsvinden, voor precies gezegd kan worden 
hoc het allemaal worden moet, wordt in alle ~\cnoemdc en niet 
genoemde rapporten terecht gemaakt. 
Alle rapporten missen echter één hoofdstuk en dat is de analyse 
van de vraag: waaróm is de standenorganisatie zo'n taai leven 
beschoren. Het klassekarakter van het Nederlandse onderwijs 
wordt niet onderkend. Alle voorstellen voor nieuwe onderwijs
vormen, alle kritiek op de oude gaan mank aan het feit, dat 
de problemen van het onderwijs geïsoleerd worden van de 
maatschappelijke voorwaarden in het kapitalistische Nederland. 
Ze worden voorgesteld als theoretische problemen. Draag 
genoeg wetenschappelijk bewijsmateriaal aan voor de jui~;tlwid 
van de voorstellen en de regering zal ze dan wel uitvoeren. 
Het NVV-congres heeft een middag lang gepraat over de mid
denschool. Er is daarbij zelfs gewaagd van "strijd" die nodig 
zal zijn om de middenschool te realiseren. Maar een actie
program kwam niet ter sprake. 
Dat is een regelrecht gevolg van het ontbreken van een beoor
deling van de onderwijsproblemen uitgaande van de klassen
maatschappij in ons land. Zolang het streven van de bc?ittende 
klasse naar een conservering van het onderwijsstelsel (aangepast 
aan de eisen van de moderne technologische ontwikkeling) niet 
als zodanig wordt ontmaskerd, zolang ontbreekt ook het inzicht 
dat het opstellen van een actieprogram noodzakelijk is tege
lijk met het lanceren van plannen, die gelijke kansen voor al
le kinderen willen scheppen, ongeacht de bchoeften van de 
AKZO, Philips, Vcrolmc c.s. aan hooggeschoold personeel. 
Het beeld van het "onderwij~front" overziende, kan men V<1St
stellen, dat er voor het onderwijs in ons land een belangrijke 
p.criodc is aangebroken, in het bij1.ondcr voor de dcmocratisc
nng. 
De ongekende levendigheid van de strijd tegen het verstarde 
stelsel van het voortgezet onderwijs die wc de laatste maanden 
gezien hebben, is in we1en een veel krachtiger impuls voor de 



vcrbetering van het schoolstclscl, dan het gczwaai met papier, 
waartoe tot op heden het optreden van deskundigen en vak
bonden zich heeft beperkt. Papier laat 1.ich gemakkelijk in 
de doofpot stoppen. 
Het afgelopen decennium is er ;;eer veel gepubliceerd dat In 
theorie van groot belang is voor het onderwijs. Wc noemen'· 
het ANOF-rapport over de taak van de hoofden der scholen, 
een rapport van dc;,clfdc organisatie (een overkoepeling van 
onderwijzersbonden) over de kleuterschool en Nieuwe onder
wijsvormen voor 5 ~ 13- <7 14-jarigen. Het ontbreken van actie 
rondom deze publicaties heeft ertoe geleid, dat ze geen wezen
lijke invloed hadden op de beleidsvorming van de opeenvol
gende regeringen. Eén leraren- en scholierenactie tegen het 
systeem van jaarklassen /.ct de regering sterker onder druk dan 
de gehele oplage van Opstaan tegen zittcnblijvcn. 
De sterke beweging onder de leerlingen en hun docenten is een 
feit van de allergrootste betekenis. Dit zal eens te meer gelden 
indien ;,ich ~ en er zijn vele tekenen die daar op wijzen ~ 
op de scholen voor voortgoct onderwijs dezelfde ontwikkeling 
van de actie openbaart, als op de universiteiten gebeurde: 
vcrbinding van de strijd voor betere scholen met de anti
monopolistische strijd van alle progressieve Nederlanders . 

.J. DEKKFH.S 
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Duitse economische . expansue . 
1n ons land 

Economisch gesproken is West-Duitsland het grootste en be
langrijkste kapitalistische land in Europa geworden. De Duitse 
industriële concerns nemen qua omzet, groei en winstgevend
heid de beste plaatsen in, vooral in de landen van de EEG. 
Het meest vcrhelderend voor de nieuwe cconmmschc machts
verhoudingen in Europa waren de gebeurtenissen op monetair 
gebied de laatste twee jaar. West-Duitsland maakte zich als 
eerste los van het strakke kader van het monetaire stelsel, dat 
in 1945 op Amerikaans gezag voor de gehele kapitalistische 
wereld was ingevoerd en dat sindsdien onverkort werd ge
handhaafd. 
In IlQ_Yembcr 1968 weigerde Bonn de mark te revalueren, on
d anks _ _4~._g~-~~JDlS.6Jüh.c .. !?_r:Îtse, -~E.t1!!~.C:. -~}.~ __ b m c_ril~~!5_:;i:_]fLîl':._oÏ1 
de grote internationale monetaire spoedconferentie Cfic toen in 
Bonn bijeen was geroepen. De Duitse export bleef op zeer hoge 
toeren doordraaien, mede omdat de Duitse produktcn op de 
wereldmarkt goedkoop waren dankzij de lage koers van de 
mark; de Duitse valutareserves bleven sterk toenemen. Vooral 
de Franse en Britse concurrenten waren niet tegen dit Duitse 
economische offensief opgewassen. Een jaar later voerde \X1est
Duitsland eigenmachtig voor enige weken de vrije wisselkoers 
voor de mark in voordat men, geheel op eigen gewin spelend, 
uiteindelijk dan toch tot revaluatie overging. 

,l
ln d~ _ _laatstc tweeja<l]_is de waarde van de Westduitse nurk 
ten opzichte van het Britse pond sterling '~este~~cn met 27,5 

~yroccnt,_ ten opzichte van _de Frame franc met 23 procent en 
~liten opzichte van de Amcnk:1.ansc~ dollar en de valuta van de 
liloverige ontwikkelde kapitalistische landen met 9 procent -
lildit is tekenend voor de economi~chc nuchtsverschuivingcn in 
ddc kapitalistische wereld. 

"Europa", fusies, technologie 

De grote Duitse concerns en banken :t.ijn druk doende om te 
L1robcren hun posities op de internationale markten te vcrster
ken en uit te breiden. In dat verband wordt in de Bondsrepu
bliek veel gcsproken en geschreven over de sterke positie van 
de Amerikaanse concerns in \X!est-Eurona in het algemeen en 
in West-Duitsland in het bijzonder (dit betreft de olie-, chemi
sche, auto-, ruimte- en luchtvaart-, computer en atoom-indus
trie), over de plannen van de Amerikaanse concerns juist hun 
investeringen in West-Europa in de komencle jaren a~lnJicnliik 
op te voeren en over de Duitse achterstand in technologische 
kennis ten opzichte van de Amerikanen. 

11 "Om een plaats te kunnen bchouden in de internationale con-
11 c:trrentic zal aan een aantal voorwc?arr!cn moeten worden vo/
:1; daan", verklaarde een der bestuurders van een tr,root Duits con
~~ cerq onlan!~s: - een (met de V crcnigd c Statc,n '-'1111 /, mcril'.: 1 



vcrgelijkbare omvang van de binnenlandse markt te bereiken 
"(()door }j,,Jf:ZQJ?...q_ __ p_olitick en economisch tot een eenheid te sme
den;~ reen E!:fropq_CJ_C?.!.!:df!.!}:J:Cm.i!.!Z.~.u;_ç)1L!d1J.J!.ÇJLf.uro.J2_cc$_.J2(::.. 
!.!2_Qirc~@- .LC!.2.IR'i!!.i.HJ:.tic __ v_fm.hçt wetenschappelijk o_ryjgy
wijs.'~-~) H1crin vindt men de drie hoofdrichtingen van de ex
pansiepolitiek van het Duitse monopoliekapitaal aangeduid. 
In de eerste plaats de verdere "Europese eenmaking", die de 
Duitse concerns van de door hun gewenste "binnenlandse 
markt" zou moeten voorzien. De Duitse concerns en banken 
zijn altijd de drijvende krachten van zo'n "nieuwe orde in 
Europa" geweest (onder Hitier al) en 1.ij zijn ook degenen die 
het sterkst van de Europese Economische Gemeenschap, in
clusief de Kolen en Staal Gcmeenschap en Euratom, heb
ben geprofiteerd. 2

) Aan de vooravond van de EEG-top
conferentie in Den Haag heeft het Westduitse ondernemersver
bond in een openbare vcrklaring nogmaals sterk aangedrongen 
op spoed met de 1ogcnaamdc "harmonisering" van de econo
mieën van de EEC-Ianden, tot en met de invoering van één 
Europese munt toe. 
Voorts is het ook in de Bondsrepubliek een en al fusie en con
centratic wat de klok slaat. Eén Europees ondernemingsrecht 
en octrooirecht waaraan door EEG-organen wordt gewerkt, 
moet dienen om het de grote Duitse concerns gemakkelijker te 
maken fusies met buitenlandse ondernemingen aan te gaan, of 
:;.ich buitenbnd:;e ondcrncmim~en en buitenlandse technische 
kennis toe te eil',encn. In dezelfde richtin~~ gaan de reorganisa
tieplannen va11 het wetenschappelijk onderwijs, die door Duitse 
concern'; wordc•1 bepleit en waarvoor ook al "Europese" plan
nen worden ontwikkeld. 
Opmerkelijk i:; de batste tijd d:lt er in de Westduitse discussies 
over de Furopesc politiek <;tcrkcr gepleit wordt voor het be
trekken van kleine b•1den ah Omtenrijk en Zwitscrbnd en de 
Scandinavische hn<1cn bij ,lc .. ~~emcenschappclijkc markt" en 
ook de toctrcdin:; v:111 r.n[~cland vaker a:J.'l de orde wordt ge
steld. De kwestie v:1n (1c toelating van Fngclancl tot de EEG 
is on~;ctwijfcld een v:1n <1c hom~stc trocfk:urtcn in het Duits~ 
Am~.ri}"c:~_ans-Brirc-Pr:'T':c pokerspel om de kcrneT1erg~c. _c1~ __ dc 
kcr~lV~i\.P_CJ.l:~ In de Europese diplomatic wordt van Brit~c 
zijde i11 elk l'Cval de kaart van technologische voorsprongen 
herhaaldelijk in Duitse richtin~; gespeeld. 

Investeren buiten de grenzen 

Fen :1ndcr punt w:':,~·oD b:1nk- en concerndirecteuren in de 
Bondsrepubliek stec(L weer hameren is "de noodzaak voor-

1) \V. NcS1el v.tn de r.ud 1·:111 be,tuur v:111 AFG-Telefunken op een in ok-
10ber ~ehouden bijccnko11"L in Heilbron over de ontwikkelin~ v:~11 de com-
11lLL11ic.ttie- e11 informatie-tech11icl,cn I Flct Finunciëe!e !Jagb/,ul 4 novcm
her '(,'!). 

I 
J) !11 de periode v.1n I<JSS I toc11 de FFG i11 werkin,; tr:td) tot en met 1968 
11c1111 de huitcnbnd,c Jundel v,ln de Llo:Hisrepublick met de :~ndere EEG
L111dc"1 wc !llCl 312 procent, die v.1n Nederland met 248 procent. De han
del 1:111 de llond'l·cpulJiic\ met nier-FEG-I.1nden nam in deze jaren toe 
llh't 132 proc-ent. die 1.111 Ncdcrl.111d met 91 procent. 523 
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r "' De vijftien grootste concerns in de EEG-landen ZIJn, ge-
rekend naar hun omzet in 1968, uitgedrukt in miljarden 
dollars (ontleend aan F ortune september '69): 

Shcll - olie, chemie 
Unilever - levensmiddelen 
Volkswagen - auto's 
Philips - elektrotechniek 
Montccatini - chemie 
I<'ia_t - auto's 
Sicmens - elektrotechniek 
Hoechst - chemie 
Th y ss en - staal 
Rcnau!t - auto's 
llaycr - chemie 
Daimier - auto's 
cr:r - olie 
BASF - chemie 
AEG - elektrotechniek 

Ned./Br. 
Dr./Ned. 
Duitsland 
Nederland 
Italië 
Italië 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Frankrijk 
Duitsland 
Duitsland 
Frankrijk 
DuitsLtnd 
Duitsland 

9,2 
5,5 
2,9 
2,7 
2,3 
2,1 
2,1 
1,9 
u 
1,7 
1,7 
1,7 
1,(, 
1,4 
1,4 

De fusie Koninklijke Zout/Organon en AKU brengt dit 
nieuwe Nederlandse concern, AKZO genoemd, ook in 
deze rij, op de hoogte van Daimler. 
De grootste particuliere banken in de EEG-landen, ge
rekend naar hun totaal aan de deposito's, uitgedrukt in 
miljarden dollars, eveneens ontleend aan Fortune, zijn: 

Dcutsche Bank 
Drcsdner Bank 
Commerzbank 
Banco di Napoli 
Al~. Bank Ned. 
Montc Paschi Siena 
Société Généralc 
,1\MRO 

Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Italië 
Nederland 
Italië 
Bel ai i.' 
Nederland 

6,2 
4,8 
3,9 
3,3 
3,2 
3,1 
3,1 
2,7 

De drie grote Franse banken (Banque N;ctionale de P~l
ris, Crédit Lyonnais en Société Générale) zijn alle gena
tionaliseerd, vier grote Italiaanse banken (Banca Na1 .. 
del Lavoro, Banca Commercial, Credita lt:1liano en Ban
co di Roma) eveneens. 

Het Franse economische tijdschrift L'Expanston bereken
de de drie meest winstgevende concerns in de gehele 
Europese industrie voor staal (Hoogovens, Thyssen, 
Hoesch), auto's (Daimler, Volksw0.gen, BMW), machine
bouw (Poclain, MAN, Demag), elektrotechniek (Thorn, 
AEG, Siemens), chemie (Hoechst, Bayer, BASF) en pe
trochemie (Pétrol Aquitain, Koninklijke Olie/Shell en 
British Petroleum). Van de achttien meest winsq>,evende 
concerns in geheel Europa bleken er dus twaalf Duits te 
zijn, terwijl Nederland, Engeland en Frankrijk er met 
elk twee uit de bus kwamen. Die twee Franse 1.ijn ove
rige'ls kleine, zeer gespecialiseerde ondernemingen, die 
nua omzet een fractie van de grote concurrenten zijn. 

~· ~ 



rang te vcrlenen aan de uitbouw van het Duitse vcrmogen in 
het buitenland in de vorm van directe investeringen", zoals de 
president van de Dcutsche Bank, Abs, het formuleerde. Strauss 
heeft als minister van financiën in april van dit jaar een urgen
tieprogramma voor het stimuleren van Duitse investeringen in 
het buitenland opgesteld dat voorziet in extra credict- en be
lastingfaciliteiten voor de concerns ter waarde van 100 mil
joen DM per jaar. In de motivering werd o.m. gcsproken over 
het veilig stellen van de Duitse grondstoffenvoorziening en 
het vcrbeteren van de economische structuur (niet nog meer 
buitenlandse arbeiders naar de Bondsrepubliek verplaatsen, 
maar ze in eigen land voor de Duitse concerns laten werken). 
Het programma, dat inmiddels door de nieuwe regering in 
Bonn enigszins voordeliger nog voor de concerns is gemaakt, 
is vooral gericht op industrieel ontwikkelde buurlanden in 
West-Europa en op de Verenigde Staten en Japan. Volgens 
Strauss /'"ou men de buitenlandse investeringen op deze wijze 
jaarlijks 30 procent meer kunnen laten toenemen dan thans het 
geval is. 
Het oog is vooral gericht op vestiging van Westduitse bedrij
ven in het buitenland of het opkopen van bestaande buiten
landse bedrijven, en niet op het kopen van aandelen en obliga
ties in buitenlandse ondernemingen die toch geen zeggenschap 
geven. De ljamburgsc Kamer van Koophandel stelde de vol
gende v~lijkingen op van de Duitse dirè"ètc-;-nvesteringcn in 
het buitenland en die van andere kapitalistische landen (vol-

, 
gcns de stand van /.aken eind 1967): totale directe investerin
gen in het buitenland - USA 220 miljard DM, Engeland 60 

·· miljard DM, Frankrijk 35 miljard UM en West-Duitsland 12 
l miljard DM; totale omzet van alle buitenlandse dochtcrondert nemingen van USA-concerns 400 miljard DM, Britse 60 mil
lljard DM, Nederlandse 36 miljard DM en Westduitse 12 mil
'ljard DM. 

3
) 

1 Sinds enkele jaren is er echter al een duidelijke kentering te be-
speuren; de ~~..i.HYf.~W.Qpgep inJlcl)ll1itg)Ji1D.<J nemen snel 
toe, sinds vorig jaar zelfs sncilcr dan de Guitenl1ndse investe
ringen in Duitsland. Deze investeringen vinden vooral plaats 
m de illU.wiJJ~cldc kapitalistische landen"~~) Wat de minder ont
wikkelde kapitalistische landen betreft vallen Br;gjlj~o_p (waar 
de Duitse concerns hun belangrijkste bruggehoofd op het Ame
rikaanse continent bouwen) en A_[rjJ<,aL~yaar Duitse concerns 
vcrscheidene overeenkomsten sloten voor de opsporing en ont
ginning van voorraden ijzererts in Ma_u!:_e~~nië, Nigeria en An_~_ 
~~~~11ium in Somalia en olie it~J:y"§i_ë). 
I )e omvangrijkste Duitse buitenlandse investeringen bevinden 
zich in België, met als allergrootste een nieuwe vestiging van 
het metaalconcern Qs;~~;t __ it~ J?.tnwcr2e!1 _v_;:tn JS..Q=200_ mil
joen DM. De Duitse directe investeringen in België zijn onge
veer viermaal /'"o groot als die in Nederland. 

3 ) Millcilzm,~cll der !!.mdclsk.mmzcr H.•nzlmr.~. december '(,~" 
·1 ) Gegevens hierover in l'olitid' en Cultuur, oktober '69 pa~. 430. 525 
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Duits kapitaal in Nederland 

In 1960 bedroegen de Duitse directe investeringen in ons land 
71 miljoen gulden; dat was toen 2 procent van het totale Duit
sc kapitaal dat in het buitenland opereerde. Volgens de laatste 
officiële gegevens die in Bonn zijn vcrstrekt en die betrekking 
hebben op de stand van zaken eind maart 1969, bedragen zij 
thans 524 miljoen gulden, ruim 3 procent van de totale Duitse 
directe buitenlandse investeringen. Dit kapitaal is onderge
bracht in 63 ondernemingen in ons land. Zowel het aantal als 
het kapitaal van de Amerikaanse en Britse ondernemingen in 
ons land is vele malen groter dan dat van de Duitse, maar dat 
neemt niet weg, dat er zich de laatste twee jaar vooral belang
rijke nieuwe Duits-Nederlandse vcrvlechtingen hebben voorge
daan en dat er ook in de komende tijd een bijzonder sterke toe
name van Duitse investeringen in ons land wordt verwacht, 
vooral in de chemische industrie. 
In een overzicht van de regering worden voor het jaar 1965 
~!echts 4 fusies genoemd van Nederlandse ondernemingen met 
bedrijven in EEG-landen, in 1966 - 3, in 1967 - 2, maar in 
1968 al 14 en in de eerste zes maanden van 1969 zelfs al 19. '') 
Volgens de jongste gegevens van de Nederlandse Bank is het 
Duitse aandelenbezit in Nederlandse bedrijven in 1967 toege
nomen met 45 miljoen, in 1968 met 97 miljoen en in de eerste 
zes maanden van dit jaar met 70 mil jocn - in totaal netto 
212 miljoen in tweeëneenhalf jaar. 
De belangrijkste Duitse investeringen in ons land treft men aan 
in de chemische industrie; zij betreffen de nazaten van het be
ruchte IG-Farbenconccrn uit Hitlcr-Duitsland: Farbwerke 
Hoechst, Bayer en Badische Anifin (BASF). 
De investeringen van Hoechst in ons land bedragen momentcel 
200 miljoen gulden; de president van dit concern deelde vorig 
jaar mee, dat men in 1969 al een investcringsvolumc van 300 
miljoen wilde bereiken in ons land en daar dan in het vcrvolg 
jaarlijks nog zo'n 50-70 miljoen aan toevoegen. 6

) Het con
cern bouwt een van de grootste bedrijven in de Europese che
mische industrie bij Vlissingen, bezit de Polymeerfabrieken 
Breda N. V. waar 40 miljoen wordt geïnvesteerd om de pro
ductie van 18.000 naar 70.000 ton op te voeren, terwijl ook de 
Kunststoffenfabrieken N.V. en Tercanal N. V., beide in Weert, 
tot dit concern behoren; in Weert werden de in vestcri ngcn met 
25 miljoen uitgebreid. 
Bayer heeft enkele miljoenen belegd in De fa, N edigephan en 
Ag/a/Gevaert, BASF bezit de helft van het aandelenkapitaal 
van de Ammoniak Unie N.V. In het Algemeen Handelsblad 
werd de omzet van de Duitse chemische bedrijven in ons land 
geschat op 300 miljoen gulden, d.w.z. 3,5 procent van de to-

5) Memorie van Toelichting op de rijksbegroting 1970 voor economische 
1.aken, pag. 12. Tekenend voor de gang van /.aken is dat deze officiële 
111cdcdcling-en van de regering aan het parlcment over internationale fusies 
met Nederlandse ondernemingen uitsluitend worden gebaseerd op ..... . 
pcrsbericlncn. 
6) Die Welt, 14 september 1968. 
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tale omzet van de chemische industrie in ons land. De produc
tie van Hoechst echter zal in de komende jaren zeer snel toe
nemen. 
In het Rotterdamse havengebied komt men Mannesmann Hüt
tenwerke tegen, een van de grote Duitse staalconcerns, die in 
de Rijnmond een overslagbedrijf laat inrichten met een capa
citeit van 11 miljoen ton en de Bank voor Handel en Scheep
vaart die tot het Duitse staalconcern Thyssen behoort en o.a. 
in be1.it heeft de transportmaatschappijen Vulcaan en Frans 
Swarttouw en het 11avenbednjf Vlaardingen Oost N.\'.; de ca
paciteit van deze combinatie is 25 miljoen ton massagoed per 
jaar. De Thyssen-groep is ook vertegenwoordigd in de leiding 
van het IJ eirzckcns-concern. 
De dochterondernemingen van het grote Duitse elektrotechni
sche concern Sicrncns in ons land hebben 1400 man personeel 
en bereikten een jaaromzet van 160 miljoen gulden. 7

) 

Andere Duitse concerns met firma's in Nederland 1.ijn Robert 
Bosch (nominaal 2 miljoen in een vcrpakkingsfabriek in Weert), 
Industriewcrkc Karlsruhc (munitiefabriek De Kruithoorn in 
Den Bosch, I ,3 miljoen nominaal kapitaal). Voorts bedrijven 
met meer dan een miljoen nominaal kapitaal van Oetkcr (pud
dingpoedcrs), K!uth D Schmidt (werktuigmachines) en Lom
berg (pharmacie). ln de verzekeringssector opereert DAS 
(rechtsbijstandverzekering) met een nominaal kapitaal van I ,7 
miljoen. 

Invoer, uitvoer en transitohandel 

Nederland neemt zowel in de Duitse export als in dt:: Duitse 
import de derde plaats in na Frankrijk en de Verenigde Sta
ten. De Duitse export naar ons land steeg van 4,2 miljard DM 
in I 960 (8,8 procent van de totale Duitse export) naar 10,1 
miljard (11 ,2 procent) in 1968; de Duitse import uit ons land 
steeg van 3,7 miljard in 1960 (8,5 procent) naar 8,8 miljard 
(10,8 procent) in 1968. 
De belangrijkste artikelen in de Duitse export naar ons land 
zijn produktcn van de elektrotechnische, auto-, ijzer- en staal
industrie, de metaal- en de chemische industrie. De belangrijk
ste produinen in de Duitse import uit Nederland zijn produk
tcn van de landbouw en de levensmiddelenindustrie, de elek
trotechnische en petrochemische industrie. 
Tot dusver was de Duitse export naar ons land altijd groter 
dan de Nederlandse export naar de Bondsrepubliek, maar dit 
jaar zal de Nederlandse export naar Duitsland iets groter uit-

1 ) De aandelen v.ln de Siemensondernemingen in ons L1nd zijn in handen 
van de Nedcr/,mdse Siemens Mc~ûlschappij N. V. Het aandelenkapitaal van 
dc1.c holdingmaatschappij is in handen van de Siemens Europc~ Betei/igun
gen in Zlirich. De1e Zwitserse m;utschappij is een holding van het Duitse 
Sicmensconcern waarin de aandelenpakketten in de Sicmensondernemingen 
in de Europese landen I buiten de Bondsrepubliek) zijn ondergebracht. In 
de Europese, niet-Duitse Sicmensbedrijven werken in tOtaal 31.000 man. 527 
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komen dan die van Duitsland naar Nederland; beide '"uilen 
zij meer dan tien miljard gulden bedragen" Nederland is dit 
jaar ook de belangrijkste leverancier van chemische produktcn 
voor de Bondsrepubliek geworden. De import van chemische 
produkten uit ons land (in de eerste zes maanden van 1969 
bedroeg zij al 840 miljoen gulden!) overtreft die van de invoer 
uit de Verenigde Staten, die tot dusver de grootste leveran
cier van chemische produkten aan Duitsland waren. 
Buiten de directe uitwisseling van produinen in de handel tus
sen beide landen is er nog de zeer belangrijke transitohandel 
van Nederland met de Bondsrepubliek, die in 1968 goederen 
ter waarde van meer dan 1,1 miljard gulden omvatte. Een 
derde deel van alle invoer van de Bondsrepubliek komt via de 
Duits-Nederlandse grens binnen. 
Nederlandse vervoersondernemingen vcrzorgen 40 procent van 
de gehele Rijnvaart en 40 procent van al het internationale 
goederenvcrkeer over de weg in heel het EEC-gebied (West
Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux-landen). 
Het grootste deel van de Nederlandse export gaat naar de 
Bondsrepubliek (26 procent van het totaal) en het belangrijkste 
deel van de Nederlandse import komt er vandaan (28 pro
cent). De invoer vanuit Duitsland betreft vooral invcsterings
goederen (35-40 procent van de totale invoer aan invcstcrings
gocderen) - van elke drie personenauto's en van elke drie 
vrachtwagens die met een Nederlands nummerbord rijden, 
werd er één uit Duitsland geïmporteerd. 

Nederlands kapitaal in Duitsland 

West-Duitsland is voor de kapitaalbc1itters in ons land ook 
een belangrijk gebied om winst te maken door er kapitaal in te 
steken. Het Nederlandse aandelenbezit in Duitse bedrijven 
werd volgens de laatste gegevens van de Nederlandse Bank in 
de afgelopen tweeëneenhalf jaar met netto 290 miljoen gulden 
uitgebreid. Het aantal complete Nederlandse bedrijven in de 
Bondsrepubliek bedraagt op het ogenblik meer dan vierhon
derd; dit zijn bijna uitsluitend dochterondernemingen van de 
grote concerns in ons land. 
In een publicatie van de Commerz-bank van september dit 
jaar wordt een groot aantal dochterondernemingen en deel
nemingen van Nederlandse concerns in West-Duitsland ge
noemd. Daaruit blijkt, dat de investeringen in de Bondsrepu
bliek, gerekend naar het aandeel in het nominale aandelen
kapitaal van de ondernemingen in Duitsland, bedragen: van de 
Koninklijke Olic/Shcll 1400 miljoen gulden, van Philips en 
Unilever ruim - 600 miljoen elk, van AKU-KZO ca. 320 
miljoen en van Hoogovens ca 80 miljoen. 
Voorts vallen op: Steenkolen Handels Vereniging (35 miljoen), 
DRAKA (25 miljoen), De Gruytcr (20 miljoen), V MF /Stork 
(6 miljoen), Van Berkel en Scholten (elk 5 miljoen). Het Ne
derlandse aandeel in het C & A-Brenninkmcicr-conccrrz in Duits
land wordt op 145 miljoen geschat; van Peck en Cloppenburg 



is het aandelenkapitaal niet bekend gemaakt, de omzet van dit 
concern in de Bondsrepubliek was in 1967 ca. 250 miljoen 
DM. 8
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Kalium, kernenergie en computers 

Er hebben /,ich de laatste jaren een aantal belangrijke nieuwe 
vcrvlechtingen van Nederlandse en Duitse concerns voorge
daan. 
Philips, KoninkLijke 0/le/Shc/l_ V;l;!F/Stork:/Werkspoor, en 
Rijn-Schelde zijn betrokken bij deN. V. Ultracentrifuge Neder
land, een onderdeel v~1n een toekomstige Nederlands-Duits
Britse combinatie voor de vervaardiging van verrijkt uranium 
(de grondstof voor kerncentrales en eventueel kernwapens), 
waaraan van Duitse /_ijdc /.onder twijfel Sicmens en AEG zul
len deelnemen. Beide Duitse concerns hebben tezamen de Kraft
wcrk Union opgericht die als de belangrijkste concurrent bij 
de bouw van kerncentrales van de grote Amerikaanse concerns 
(Westinghousc en General Electric) wordt beschouwd. Ook de 
bouw van de Zeeuwse kerncentrale is aan Kraftwcrk-Union 
opgedragen. Via Ncratoom (waarbij o.a. ook Philips en VMI; 
/.i jn aan~~cslotcn) bestaan ook overeen komsten tussen Sicmens
AEG Cll de Nederlandse concerns op het terrein van de atoom
industrie. 
Konink:lzjke 0/ie/Shell was betrokken bij bclan~~riike concern
CJmbi•1atie:; in de Duitse cnergicvoor/.icnin~~ en de chemische 
industrie, waarb;j de aF'/et vaq het Groningse aardgas in de 
Bondsrepubliek en de \'Ormin~, van r'én zelfstandige grote Duit
sc oliem~ut<:chappij 1, lurbl:ikeliik de yoornaamstc inzet vorm
den. Met lhyer :~:men wcrdt in Antwerpen een chemisch be
drijf ·o.n l ~0 m:ljoe•• ~~c:;tart. Koninklijke Olic/Shcll bereidt 
op het ogenblik aan b::idc /.ijdcn van de Nederlands-Duitse 
grens de ontginnin~~ en :chct van de enorme voorraden !"alium
cn andere -zouten voor, die onder l1c Croni11:;':C bodem ;~ijn 
ontdekt (dc/.c nieuwe mi:•erale rijkdom wordt op een waarde 
van 100 miljard ,~ulclcn ge~;chat); vol~~ens het bLHl 1·an de 
Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel '-~~,J dit het zgn. 
Eemshav,.:nproject in een i:chcel ander licht plaatsen. 
S!ccn/.::olerz Harulcls Vereniging i:; samen met de Cclsenkirchc
ncr Ucn~werke betrokken bij de onq:inning van aardgas in 
Noord-Holh11d c11 heeft onlan"S een behngrijk leveringscon
tract bekend ~~cmaaLt '.'OOr :1~1nhra•; uit de concessic Bergen 
(N-H) :nn de Verc;,,;:~·c ElcktrÎI.iÜtswcrke Westfalen. De 
SHV heeft ovr::ÎièCl1': ;,lp,,:ddcls naar Duits voorbeeld ook twee 
cash- en cvrv ~~rootlnndclszaken in ons land geopend 
(MAKRO iP Amstc·~d '.!'l en Delft) in samemuerking met het 
grote Duitse h:1ndelsconcnn ]\kckcrmann, die herin voor een 
derde deelneemt. 

H] Vol~en< de Industrie ulill 1-ft~ru!c/s 1\znicr be<tacn het Peck en Cloppcn
hur~-conccrn in f'eitc uit drie fina>1cicc\ betrekkelijk zelfstamli,;c e;roepcrin
';c•t, :'én NederLtndse en twee Duitse, die op basis v,1n "nauwe familieban-
den" een "hcc!tte s,tmer.wcrkin,;" hebhen ontwikkeld. 529 
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Fok!zer sloot een fusie-overeenkomst met de Vereinigten Flug
zeugtechnischen Werke in Bremen, waarvan de aandelen in 
handen zijn van Krupp (35,1 procent), Hanseatische Industrie 
Beteiligung Hamburg (26,4 procent), Heinkei (12,1 procent) en 
de United Aircraft (26,4 procent). J.'okker-VFW bezitten 60 
procent van de a:llldelen in ERNO-Raumfahrttechnik (de rest 
is in handen van Messcrschmidt-Bölkow, het grootste Duit~e 
vliegtuigbouwconcern) en zij bezitten samen met het Franse 
vliegtuigbouwconcem Dassault de Bcll~ische vliegtuigindustrie 
SABKA. 
Philips heeft met de beide grote Duitse elektrotechnische con
cerns Siemens en AEG-Telefunkcn en ~:1men met International 
Computers (Engebnd) en Olivctti (Italië) een combinatie ge
vormd voor de gcmeenschappelijke 01~twikkeling van een grote 
Europese computer, die machtig gcnoe~', />ou moeten zijn om 
alle op;',avcn van alle staatsinstelliné>;en en bzmkcn en concerns 
te kunnen verwerken. Philips heeft voorts met Sicmens een 
aandelenruil tot stand gebracht in de ~!,L1!11mofoonplatenmaat
schappijen van beide ondernemingen: het Duitse concern heeft 
de helft van het aa:1delenkapit~1al nn Philips Phonografische 
fndustrie en Philip:, heeft de helft v:w het ~undelcnkapitaal in 
de Deutsche Granmrophon (v:1n s;emcns); inmiddels hebben 
beide co:1ccrns Po!ytci-Am:,tcrdam N.V. opgericht en Poly
ohon-Hamburg voor televisiepro:~nmma's en films (verkoop, 
import, export, financiering van zowel nationale als interna
tionale produkties, coördinaties van gemeenschappelijke pro
duktics met grammofoonplatennuat~;chappijen en uitgeverijen). 

Staal, banken en verzekeringen 

Hoogovens heeft zijn samen \';er!;; m~ met het Duitse sta~1lcon
ccrn Hoesch, waarin het vonr 14,5 procent deelneemt, uitge
breid door het besluit tot de !~ezanoc,~l;ilçc bouw van een nieuw 
staalbedrijf op de Maasvlakt~; die bij Rottercbm wordt aange
legd~ dit nieuwe bedrijf nl uiteindelijk een produktiecz-paci
teit krij~en van 8 miljoe11 tem staal en bcn:i]; h:1ar zijn voor erts
tankers van 250.000 ton. Het :>andclcnkapitaal in dit nieuwe 
!~Î!!,antische étaalbcdrijf 7.,11 voor 40 pnKC'lt in' handen ziin V:ln 
~-Ioe·ch; 40 procent kon't i•1 h:1nden v:111 !-!oO''O'-'CllS en de ove
,·ige 20 procent komt waar:,c1,;j'llijk b:: de l''icd. Kabel rabrie
ken of de Steenkolen Handels Vcreni!èin!; terecht. 
l~en aparte combinatie wordt ."evorm~l door het Duitse Thys
sen-staalconcern met de N. V. Hollc:nds-Amerihaanse Bcleg
gingsma.ûschappij / H ol!and- Amcricmz hz7)C ·tmcnt Corpora
tiorz, Rotterdam; uit de !'egevens van de Commerzbank v::>.lt af 
te leiden, dat dc1.e combinatie over ec·n nominaal aandelen
kapitaal van 50 miljoen gulden tv~schikt in enkele Duitse 
';cheepswerven, 30 miljoen in een Duit':e staalonderneming, 27 
·c1iljocn in een Duits g:J.sbedrijf, 22 ;,,jljocn in Duitse metaal
b:.'drij\'en en 8 miljoen in de Thysëe'l Bank - saiN'n 137 mil
joen nominaal in West-Duitsl.~nd f~eïnvcstccrd. (De Thyssen
!~roep be?.it een aantal ondenwl~'in!;en in het Rijnmondgebied, 
d;e wij eerder noemden.) 
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het algemeen sterker met het Amerikaanse en Britse monopolie
kapitaal verbonden dan met het Duitse, m::tar de gebeurtenis
sen in de laatste jaren laten zien, dat West-Duitsland voor hen 
steeds belangrijker wordt ::tls afzetgebied en leverancier en als 
een gebied waar zij voordelig kunnen investeren. De onderlinge 
vervlechting van het monopoliek::tpit::tal in beide landen is voor
al de laatste twee jaar sterk toegenomen en er zijn ::tllcrlci aan
wijzingen ebt deze vcrstrengeling van grote k::tpitaalsbelangen 
ook in de komende jaren verder zal gaan. 
Aan Duitse zijde bestaan sterke drijfveren om ons land in een 
"Europees" gareel te spannen, waardoor de belangrijkste zaken 
in "Europese" instanties zouden kunnen worden beslist waar 
de vertegenwoordigers van het Duitse grootkapitaal tot dusver 
het meeste te vcrtellen hadden. Door de verdere vcrvlechting 
van de belangen van de Nederlandse monopolies met de Duitse 
:t.al de bereidheid van de grote bezitters in ons land om Neder
landse belangen op deze "Europese" wijze steeds vcrder onder
geschikt te maken ::tan Duitse monopoliebelangen ongetwijfeld 
toenemen. Daar staat echter tegenover, dat belangrijke lagen 
van de werkende bevolking in ons land door de "Europese" 
politiek van monopolistische machtsconcentraties ernstig in 
hun bestaan worden getroffen (land- en tuinbouw, vervoer, 
middenstand) en dat steeds bredere lagen van de bevolking 
juist meer democratische zeggenschap eisen. 
De verkwanseling van het aardgas aan olieconcerns, de golf 
fusies en concentratics op kosten van de werkers, de vervuiling 
van het natuurlijke milieu en het leefklimaat door de investe
ringspolitiek die de grote concerns toepaöscn en dergelijke kwes
ties hebben vele mensen de batste jaren doordrongen van de 
noodzaak op te treden tegen de monopolisti:ochc willekeur. De 
strijd voor het bchoud en de uitbreiding van de democratische 
rechten in ons land en voor de beteugeling van de monopolies 
in het belang van de grote massa van de werkende bevolking 
;s tegelijkertijd een belangrijke bijdrage tot de verdediging van 
de nationale zelfstandigheid tegenover de onmiskenbare econo
:11ische en politieke expamic van het Duitse monopoliekapitaal 
in ons land. 

G. VFRIUPS 



Meningen over Marx 
Nieuwe publicaties in het Nederlands 

Het is een reeds herhaaldelijk geconstateerd feit, dat de be
langstelling voor het marxisn;c toeneemt. Dit is ook niet zo 
heelmoeilijk te begrijpen. Door de ontwikkeling van het heden
daagse kapitalisme wordt een groeiend deel Yan de bevolking 
tot object van overheersing lil uitbuiting door de monopolies; 
zich toespitsende tegenstellingen en conflicten zijn daarvan het 
wetmatig gevolg. Het is nodig een juiste gedragslijn te vinden 
voor het handelen in de vour velen volstrekt onbekende om
standigheden, die ;,ich op vaak verrassende en verwarrende 
wijze voordoen. De nieuwe groepen van de bevolking die ac
tief in de klassenstrijd worden betrokken, zijn genoodzaakt 
zich een beeld te vormen van de eigen toestand en een inzicht 
te vcrwerven in de maatschappelijke ontwikkeling en in de 
problemen, die samenhangen met de scherper wordende strijd 
tegen de heerszucht van de monopolies, tegen hun onderdruk
king en uitbuiting op alle continenten. 
Op zoek naar helderheid en inzicht is ook bij diegenen die 
daartoe voorheen niet geneigd waren, het marxisme in de aan
d::tcht gekomen. De bereidheid is gegroeid om de botte afwij
;,ing die in sommige krint~en een vastgewortelde gewoonte was, 
te trotseren en ;,elf Marx en het marxisme te gaan ontdek
ken. 
Voor hen die dit willen doen, is er in de boekwinkels een in 
hoogte toenemende stapel bocken over dit onderwerp te vin
den. Wie iets meer wil weten over de marxistische opvattingen 
en over leven en werk van de grondleggers van het wetenschap
pelijke socialisme heeft, ook in on/,C taal, de keuze uit een reeks 
boeken, van grotere en kleinere omvam~, met allerlei uiteenzet
tingen. Het is ongetwijfeld vaak moeilijk de vraag op te los
sen, welke bocken goed te gebruiken zijn en welke niet. 
Van zeer grote betekenis zijn natuurlijk de werken van Marx, 
Engels en Lenin, waarvan er vele in vertalingen verkrijgbaar 
zijn. Ofschoon geschreven in een andere tijd zijn ze onvervang
baar, omdat ze laten zien hoc de problemen worden behandeld 
met gebruikmaking van de methode van kritisch maatschappij
onderzoek, een onderzoek dat onverbrekelijk vcrbonden is met 
het praktische handelen. Alleen immers degenen die handelend 
optreden, kunnen ook de juistheid van de gegeven analyse 
toetsen en vcrandcrin~~en tot stand brengen die in de maatschap
pij gerijpt ;,ijn. Het marxisme is een theorie die het handelen 
insluit. Abstract of dadenloos kan het daarom nooit zijn. 
In de werken van de grondleggers van het marxisme-leninisme 
worden de wetmatigheden in de maatschappelijke ontwikke
ling geschetst, die door een langdurige studie zijn gevonden. 
Daarbij is diep onder de oppervlakte van de verschijnselen ge
speurd en is geen genoegen genomen met oplossingen die de 
schijn voor het wezen aannemen. In de loop van dit weten-
schappelijke werk is natuurlijk een begrippenapparaat gevormd; 533 
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er worden wetenschappelijke termen gebruikt en om de marxis
tische werken met ~rLJcht te kunnen l'Cbruikcn, is de kennis 
daarvan van veel belang. ,, 
Ter verduidelijking daarvan en voor een eerste, meer alom
vattende uiteenzetting, wordt er vaak gevraagd om handboe
ken en inleidingen. 
De vraag daarnaar schept evenwel tcY.elfdcr tijd de gelegen
heid en de mogelijkheid om aF te leiden en te misleiden. ?:o 
hebben velen die iets meer van het n~arxi:.me wilden weten, 
de uiteenzettingen van prof. K:nning ~els eerste op hun weg ge
vonden. In een reeks opeenvolgende drukken van Yij•1 bock 
Kar! Marx, leven, leer en betekenis 1

) (en in de eerder vcrsche
nen boeken !11arx ... en ·verder en liet coJnmzmismc als poli
tiek-sociale wercldrcligie) zette prof. Banning uiteen wat hij 
onder marxisme wenste te veEtaan. Hij aao.elde daarbij niet 
zijn uiteenzetting aan te pa~scn bij i'.ijn behoefte om aanvallen 
te doen op het communisme. Dit vcrhinc1crde evenwel niet, dat 
Bannings bock - waarin heel wat gepronkt wordt met de be
lezenheid van de auteur - het aureool krcc:~ van een degelijke 
en prcciesc behandeling V~'.n het marxisme en ebt in allerlei 
leerbocken over economie en ::o•:iologie dc7.e uiteenzetting be
schouwd werd als voldoc;1de documentatie om het marxisme 
in enkele zinnen af te doen. 
Langzamerhand is evenwel het inzicht gerijpt, dat Banning 
niet de meest geschikte inleider is tot het marxisme en /.ijn er 
talrijke andere bocken verschenen. ln de laatste tijd bijvoor
beeld inleidende boeken, bior;c1fieën en ah.ondcrlijke studies 
van Blumcnberg, Tucker, Bcrlin, Lefcbvre, Fromm, Fischer en 
Stam. 
Enkele problemen, die bij het lezen van deze bocken rijzen, 
worden hieronder aani~eduid en, zij het summier, behandeld. 

Marx' ontwikkelingsgang 

Een veel gebruikt proc('dé i•; het tq;enover elkaar stellen van 
de verschillende grondleggers van het marxisme-leninisme. 
Marx en Engels worden dan r;eplaatst tq;enover Lenin en de 
marxisten van thans, terwijl ook vaak aangespoord wordt het 
werk van Engels geheel los te zien van dat v~1n Marx. Het 
meest in de mode is thans nog steeds het fileren van Marx zelf. 
De jonge Marx wordt dan gesteld tegenover de oudere Marx, 
waarbij dan de jonge Marx wordt uitgebeeld als veel belang
rijker, veel wijsgeriger en interessanter dan de Marx van rijpere 
leeftijd. 
Als hom~tcpunt van Marx' werk wordt in deze ~~evallen de 
EconomJscl)-filosofischc manuscripten be~:chouwd., Een werk 
dat dateert van 1844-'45 en pas in het begin van de jaren 
dertig van deze eeuw in druk verscheen. Er is kort geleden ook 
een Nederlandse vcrtaling van verschenen. 2

). Fromm's Marx' 

1
) In de Aula-reeks, Uitg. Het Spectrum, Utrecht. 

2) Kar! M:1rx - Parijse m'lnuscripten; 
(Economisch-filosofische manuscripten); Ui tg. L. J C. Boucher, Den 
Haag, 1%9. Prijs f 8,90. 
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) w~<·; in de Amerikaanse uitgave de inleiding 

op een bloemlezing uit de vroc;~e werken van Marx, hoofdza
kclijk uit deze manuscripten. Net als Banning vcrklaart Fromm 
de opvattingen van Marx tot "een profetisch messianisme", ter
wijl de communisten vcrweten wordt een "verkeerde interpre
tatie" van Marx te geven. Weliswaar wijst Fromm het schep
pen van een te~~enstellin:<, tussen de jonge en oude Marx af, 
maar bij hem staat d;t in vcrlund JllCt 1.ijn wens Marx geheel 
tegen de communi~;ten van nu te kunnen plaatsen. Ook 
Tucker ') !..iet de nunw;cripten niet los van de rest van Marx' 
werk; bij hem evenwel moet de erkenning van de continuïteit 
in 1\hrx' denken dienen al:: bcwij:;nnteriaal voor de opvatting, 
dat Marx ~~een wetemchappelijk, maar een "mythisch" denker 
;.ou :t.ijn geweest en de schepper van een moralistisch en reli
gieus systeem. 
De beklemtoning \'an de Fconomisch-filosofische manuscrip
ten staat in scherp contr.1st met de vcrwaarlozing van andere 
werken uit IVbrx' jon;•,e j~uen, :t.oals /)e f)uitse ideologie, De 
heilige familie ell /)c cln/IOCdc 0'i[rl de filosofie. Vooral dit laat
ste werk, een van 1847 t1.1terende vcrnietigende polemiek tegen 
Proudhon -- door Lenin het eerste werk van het rijpe marxis
me genoemd -, wordt het liefst buiten het gezichtsveld ge
houden. Ongetwijfeld met het oog op de pogingen om het 
proudhonismc en andere vormen van het anarchisme weer meer 
in de aandacht te doen komen. 
De belangstelling voor de hoofd:t.akelijk filosofische proble
matiek va 11 de /:" conomisch-J i! oso f i se he manuscripten kan daar
op echter niet teruggebracht worden. Deze belangstelling hangt 
ook samen met het streven om de intellectuele ontwikkelings
gang van Marx te begrijpen, neet tnme :t.ijn ontwikkeling van 
het hegeliaanse idealisme naar ee11 eigen wereldbeschouwing. 
Het interessante in de biografie, die de Britse historicus Ber
lin over Marx schreef''), is juist de:t.e aandacht voor de intellec
tuele vorming en :~roei; de tegenhanger daarv~1n is dat in deze 
lcvensbcschrijvin'~ de deelname van Marx aan de revolutionaire 
actie en de uiteen:t.ettin~~ van 1.:jn gerijpte opvattingen op de 
achtergrond is komen te staan. Bcrlin doet ernstige pogingen 
in dit werk (dat van 1939 dateert en een kwart eeuw later op
nieuw door hem bewerkt is) l'v'larx' ontwikkelingsgang te be
grijpen, oFschoon diens <\:nken hem volkomen vreemd is; Ber
lin staat als geschiedenisfilosoof namelijk op het standpunt, dat 
er geen wetmatigheden bestaan in de menselijke geschiedenis en 
de historische wetenschap :t.ich moet beperken tot het opteke
nen van wat er gebeurd is. 
Ook de uitecn:t.etting van het marxisme in het boekje van Henri 
Lelebvre 6

) is vooral filosofisch :~etint. De:t.e is hier vcrbonden 

3) Erich Fromm - Marx' v·isie op de mem. Uitg. L J. C. 13oucher, Den 
Haag. Prijs I 7,90. 
"I Robert, C. Tuckcr - Kar! 1\hrx, 1.ijn filosofie en de mythe. Uitg. Het 
Spectrum. Utrecht 1966. Prijs r 3,50. 
"l lsaiah 1\crlin - Kc1rl 1VL1rx, lijn leven en 1ijn tijd. Uitg. De Arbeiders
pers. Amsterdc1n1 J<J(,B. Prijs I (,,zs. 
6 ] I knri Lefebvre - Het marxisme. Uitg. lle Arbeidcrspers, Amsterdam 
1%9. Prijs I 6,90. 535 
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met een polemiek tegen de existentialistische opvattingen, voor
namelijk van Sartrc. Dit is begrijpelijk als men weet, dat de 
oorspronkelijke Franse tekst van dit werkje dateert van 1948, 
toen er in Frankrijk uitvoerige debatten plaats hadden tussen 
marxisten en existentialisten. Lcfcbvrc was toen nog lid van 
de Franse communistische partij en het boekje is in weerwil van 
de ietwat overdreven beklemtoning van de filosofische pro
blcm:niek gezien de polemische opzet nog wel leesbaar. Aan de 
leesbaarheid wordt evenwel afbreuk gedaan door de slechte 
vertaling, blijkbaar vcrricht door iemand die van de marxisti
sche begrippen niet veel weet heeft en /.C vrolijk en onbekom
merd door elkaar haalt. Dit leidt ertoe, dat sommige passages 
moeilijk te begrijpen zijn, als men niet weet wat er ongeveer 
moet hebben gestaan. 
De plotselinge belar!gstelling voor Lcfcbvrcs werkje hangt min
der samen met zijn schets van het marxisme, als wel met het 
Feit dat hij sindsdien tot een renegaat van de communistische 
partij is geworden en zijn opvattingen zich steeds vcrder van 
het marxisme vandaan bewegen. In een achter in het boekje 
opgenomen beschouwing juicht drs D. van !{outen dc:'"e ont
wikkeling uitbundig toe als een "vernieuwing" van het marx
isme. Als woordvoerders van dit "nieuwe" marxisme ziet hij 
daarnaast ook Sartre, Adorno en Habemas, van wie evenwel 
hoogstens gezegd kan worden dat zij ten opzichte van het 
nurxisme niet /O onwetend zijn als drs van Houten blijkt te 
ZIJn ... 

In de bocken die de intellectuele ontwikkeling van Marx be
spreken, wordt hij vooral behandeld in vcrband met Hcgel. 7

) 

Natuurlijk betreft het hier een vraagstuk van zeer groot be
lang. Dikwijls wordt daarbij echter de fout gemaakt, dat Marx' 
filosofische opvattingen beschouwd worden als eenvoudigweg 
een voortzetting van Hegels ideeën. Dit is bijvoorbeeld in de 
werken van Marcuse hcrlna!dclijk te signaleren. Marx' dia
lectische materialisme is echter veel meer d~cn een voortzetting 
van Hegels dialectiek; het is tevens een ophcffi ng van Hcgcfs 
vergoddelijking van de geest als enige actieve kracht, tcrwi_il 
tegcliikcrtijd de beperktheid wordt overwonnen van het oude 
materialisme dat de kennis alleen zag als pAssief en wccrspic
:~clend en het in het geheel geen actieve rol toekent. 

Leven en werken 

Een andere manier om Marx te behandelen, is hem tegen zich
zelf te richten. Op de opmerking d,u Marx als een revolutio
nair beschouwd moet worden, volgt dan een uitecn/.ctting die 
7

) Georg Wilhelm Friedrich !-!egel, 1770-1831. Belangrijk Duits wijsgeer, 
die een filosofisch systeem heeft ontwikkeld, dat grote invloed heeft gehad. 
Hegel is een objectief idealist; volgens hem is het zuiver denken de schep
per van de wereld. I-lege! is vooral belangrijk door zijn ontwikkeling van 
de dialectische ontwikkelingstheorie. Deze is bij hem in een idealistische 
vorm gegoten. M~1rx keerde de dialectiek van 1-Icgcl om en zette haar "op 
haar voeten" door haar een materialistische inhoud te geven. Deze dialec
tische methode werd op deze wij;e een revolutionair theoretisch wapen. 



Marx tekent als een bij uitstek burgerlijk denkend en hande
lend mannetje. De eerst in het Duits en daarna in het Neder
lands vcrschenen biografie van \Y./. Blumenberg Het leven ·van 
Karl Marx 8

) staat vol voorbeelden van dit genre. Zich ver
kneuterend schrijft hij over Marx' verhuizingen, het roken van 
sigaren en het drinken van wijn. Ook buigt hij 1.ich diep over 
Marx' huwelijksleven en huwelijksmoeilijkheden. In een Duitse 
biografie van rricdrich Engels, van de hand van Helmut 
Kirsch (Hamburg 1968), wordt in het pogen origineel te zijn 
nog verder gegaan. De uitcenzcttillf!, v:m politieke en ideologi
sche opvattingen, die bij Blmnenberg toch op de voorgrond 
blijft, maakt bij Kirsch geheel plaats voor hoofdstukken als 
dat over "vrouwen en wijn". 
Nu is er uiteraard niets tegen om aspecten van de biografieën 
van de grondleggers van het lllarxismc-lcninisrnc te onderzoe
ken, die voorheen geen aandacht kregen of onbekend zijn ge
bleven. Als deze wijze van behandclinf!, echter alleen dient om 
de aandacht te trekken en voor de kennis van hun werk van 
geen of van slechts /.eer beperkte betekenis is, verandert de zaak 
van karakter. Hoc ver dit kan gaan, blijkt uit een poging tot 
psycho-analytische behandclin~~ van Marx' leven in een bock 
van Arnold Kiin1.li; in wc1.en wordt daarin geen nieuw licht 
op Marx' bio~;rafic geworpen, maar wordt alleen een pogin~; 
gedaan om bn~',:; een nieuwe WCf!. een aanval te doen op het 
marxisme en er een l',ehecl andere uitleg aan te geven. 
Toch komt 1c!Cs dCi'.c wij1c van behandeling van Marx' bio
~:rafic voort uit een U;1ditic, i'.ij het dan in omgekeerde zin. 
Namelijk van een tc1diric die :~cvormd is door de Duitse so
ciaaldcmocratic in de pcrim1c voor l1e eerste wereldoorlog. 
1\lbrx werd door de l )ui tsc mci:1aldemocratcn beschreven als 
een heilige, als iemand die alles wist en op alle vragen, ook van 
latere tijden, antwoord kon ~',even, mits Kautsky maar optrad 
ter vcrklaring \';en M:1rx' werken. Reeds tijdens Marx' leven 
was dc1~: opvatting gaan ontstaan; i'"o vroeg in ons land Dome
b Nicuwcnhuis hem herhaaldelijk om raad, ook over persoon
lijke aangelq~l·nhcdcn. In de Duitse weiaaldemocratie werd dit 
alles tot een legende o:11gcvormd, die er tevens toe kon dienen 
om in de ~'eur van de1e bewieroking de revolutionaire inhoud 
van Marx~, leer teniet te doen. fn de eerste wereldoorlog trad 
het vcrraad ;nn de ~"ociakti~;clw beginselen, dat lange tijd was 
gecamoufleerd, duidelijk naar voren. 
Franz Mchring trachtte :oJs Duit~c linb:e sociaaldemocraat te 
ontkomen aan dc1.e aldu:; door de ~~eschicdcnis gewraakte me
thode om Marx' leven te bchanllelen. Hij probeerde in de door 
hem geschreven biogr:1 fic, die nog steeds de moeite waard is, 
daar bovenuit te komen en Marx vooral als strijder te beschrij
ven. Vanuit dit standpunt probeerde hij ook een oordcel te ge
ven over afzonderlijke onderdelen v:111 de gevoerde strijd. Zo 
kriti~:cerdc Mchring bijvoorbeeld de wij1"e, waarop het debat 
met Bakoenin was gevoerd, :1l keurde hij diens opvattingen af. 

BJ Werner lllun1cnbcr,; ~-- liet ll'\cn van Karl IV!arx. Uit,;. Het Spectrum, 
Utrecht l 965. In het 1\icdcrbnds uitverkocht. Prijs Duitse uitgave onge
veer / 3,50. 537 
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Deze kritische opmerking heeft echter eerder een zwakte in 
Mehring dan in Marx laten zien. Mehring en vele Duitse linkse 
sociaaldemocraten ontbrak het aan inzicht in de betekenis van 
de strijd om de revolutionaire partij. Dit leidde ertoe, dat de 
breuk met de opportunistische en reformistische opvattingen 
lang werd opgeschoven en de vorming van een zelfstandige 
revolutionaire partij lang, te lang werd uitgesteld. Een feit dat 
zich in de periode van de Duitse revolutie van 1918 ernstig 
deed gevoelen. 
In de boeken die nadien door communisten over Marx zijn ge
schreven, is de betekenis van Marx als revolutionair strijder 
duidelijk in het licht gesteld. Toch doet de invloed van de tra
ditionele Duitse sociaaldemocratische behandeling zich nog 
herhaaldelijk gevoelen. Ze is bijvoorbeeld merkbaar in een in 
de DDR gepubliceerde biografie van Marx, die geschreven is 
door prof. Gemkow met een reeks medewerkers. 9

) In deze 
biografie wordt voortdurend op de tenen gelopen als het om 
Marx gaat, terwijl de citaten uit zijn werken zo worden uit
gekozen, dat ze op actuele vraagstukken schijnen te slaan. 
Nieuw en goed in deze biografie· is de behandeling van Marx 
als leider van een revolutionaire partij, waarbij de resultaten 
van nieuwe onderzoekingen over de geschiedenis van de Com
munistenbond worden benut. 
Een beter evenwicht in de behandeling van leven en werken 
van Marx wordt gevonden in de biografie, die de Britse marxist 
John Lewis 10

) heeft geschreven. In dit boek wordt vooral ge
tracht de marxistische methode van Marx' werken uiteen te 
zetten en nemen de herinneringen en getuigenissen van hen die 
Marx gekend hebben, niet zo'n plaats in als· in de hiervoor ge
noemde Duitse biografie. 

Marx en Lenin 

Vele malen wordt in de boeken over Marx en het marxisme 
een breuk gesuggereerd tussen het werk van Marx en het werk 
van Lenin. Een schoolvoorbeeld daarvan is de wijze w<:>.arop 
Banning dit doet. Mz.ar ook anderen die zich heel wat linkser 
opstellen, komen met deze opvatting naar voren. De Belgische 
econoom Ernest Mandel beperkt zich in zijn werken over de 
marxistische economische theorie tot wat Marx in Het Kapi
taal heeft uiteengezet en als de vorming van de monopolies en 
het ontstaan van het imperialisme aan de orde komt, is de so
ciaaldemocraat Hilferding zijn voornaamste bron. Het werk 
van Lenin op dit gebied - zoals vooral Het imperialisme als 
laatste stadium van het kapitalisme wordt door Mandel 
buiten beschouwing gelaten. 
Ook de Oostenrijker Ernst Fischer 11

) vervalt - zij het op 
9] H~inri~ Gemkow e.a:-...=--Ka;l Marx, eine Biogr~phie.- Dietz- V~rslag. 
Berlin 1967. Prijs f 7,35. 
1DJ John Lewis - The life and teaching of Karl Marx. Uitg. Lawrence 
and Wishart. London 1965. Prijs f 21,-. 
11 J Ernst Fischer- Wat Marx werkelijk heeft gezegd. Uitg. In den Toren, 
Baarn 1969. Prijs f 9,90. 



weer aQdere wijze - in deze fout. Hij acht Lenin met name 
va~ bel:mg voor de ontwikkeling van de theorie van de revo
lutie, d1e door hem, aldus Fischer, "uitgaand van overwegin
gen van Marx werd aangepast aan de problematiek van het 
tsaristische Rusland". Fischer ziet niet zozeer een ontwikkeling 
van het marxisme als het uiteenvallen daarvan in een aantal 
varianten. In een nadien verschenen boek over Lenin heeft 
Fischer deze meningen herhaald en nog wat aangedikt. Het is 
een opvatting, die bepaald wordt door machteloosheid en 
stuurloosheid als gevolg van de aanvallen die er van revisionis
tische en dogmatische zijde op het scheppende marxisme-lenin
isme zijn gedaan en die ongetwijfeld zullen mislukken. Tevens 
geeft hij daarmee toe aan de herhaaldelijk in de Amerikaanse 
politieke literatuur geuite mening, die trouwens in ons land 
door dr Stam in zijn dissertatie 12

) zijn herhaald - dat het 
marxisme onderworpen is aan communistische herzieningen. 
Stam komt daarbij alleen tot nog wat meer herzieningen dan 
zijn Amerikaanse voorganger Moore ... 
Bij deze theorieën over het "uiteenvallen" van het marxisme 
komt steeds weer de vraag naar voren, of het marxisme wer
kelijk van belang is voor de reële strijd van thans, of slechts 
één van de utopische stelsels is die in de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging een rol hebben gespeeld. Ook bij Fischer 
komt plotseling de opvatting naar voren, dat Marx bezield 
werd door een "van verre schitterende utopie", die hij nooit 
zou hebben prijsgegeven. De visie van Marx kan echter niet 
als een utopie, als een soort droombeeld worden weergegeven. 
Integendeel, het marxisme is juist ontstaan in de strijd tegen 
de utopisten. De utopisten konden alleen hopen op de goede 
wil van de mensen, ii1 het bijzonder van de heersers. Het we
tenschappelijke socialisme daarentegen liet zien, dat de bewe
ging om tot de veranderingen van de maatschappij te komen, 
zich ontwikkelt binnen de bestaande maatschappij. De arbei
dersbewe~ing is de bewuste deelname aan dit historische pro
ces dat de maatschappij omwentelt - een deelname die ook 
nodig is omdat de geschiedenis alleen door het optreden van 
mensen, in de klassenstrijd wordt gemaakt. Utopische opvat
tingen worden op een bepaald moment tot een hindernis van 
de werkelijke beweging. tietzelfde geldt ook voor de terug
keer tot de utopie, die door Marcuse wordt voorgestaan. De les 
van het marxisme is, dat een heldere en objectieve analyse van 
de bestaande toestand en het leren kennen van de wetmatig
heden die daarin tot uiting komen, noodzakelijk zijn en dat de 
arbeidersbeweging op graadslag daarvan met alle energie moet 
handelen. 
In de verschillende biografieën van Marx, in de uiteenzettingen 
over verschillende onderwerpen wordt uiteindelijk net als in 
hand- of leerboeken steeds een keuze gemaakt en worden 
slechts enkele facetten behandeld. Andere facetten blijven in de 
schaduw of worden kort afgedaan. Het is evenwel duidelijk, 

12] Dr A. Stam - Van Marx tot Mao. Uitg. Wolters-Noordhoff N.V., 
Groningen 1968. Prijs f 31,-. 539 
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dat de kennis van de marxistische methode uiteindelijk beslis
send is, omdat alleen door het toepassen van deze methode in 
nieuwe toestanden de vereiste oplossingen kunnen worden vcr
kregen. Met behulp van citaten alleen /.al dit nooit kunnen 
gebeuren. 
Op scherpe en kritische wijze moet de werkelijkheid ontleed 
worden; alleen dan kan immers in de praktijk met succes wor
den opgetreden. Deze waarheid moet ook op de stortvloed van 
literatuur die over Marx en het marxisme verschijnt, worden 
toegepast. 

.JAAP WOUT 
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Boekbesprekingen 

Vietnam wint! 

ofwel de nederlaag van het 

Amerikaanse imperialisme 

De door 1ijn bocken over de Victn;mJese vrijheidsstrijd bekend 
geworden Austr.1iische jounL1list WiJfred Burchett heeft een 
nieuw werk aan de reeks toq_>,evoe:;d: Vietnam ·T.Dirzt! 1

) Of
schoon 1iin eerdere bocken al concludeerden dat de uiteinde
lijke 1.ege voor het Vietnamese volk zal zijn, W<lrcn zij toch 
hoofdzakelijk ooggetuigevcrslagen van een 1eldzaam moedige 
strijd van een klein volk, 1owcl in Zuid- als in Noord-Viet-
nam. 
Vietnam wint! is én ooggetuignershg én veel meer. Het is een 
indringend geschreven samenvatting V<ln alle elementen, die 
naar de onvermijdelijke nederbag van het Amerikaanse im
perialisme voeren, voortgevloeid uit een verzet, dn vcrspreid 
en praktisch ongewapend beL:on, maar inmiddels geleid heeft 
tot de politieke macht van het N;:ttionalc Bevrijdingsfront 
(NBF) over het gehele platteland, tot aan en in de grote ste
den. De NBF-strijdkrachtcn hebben hun bases nu aZtn de rZtnd 
van de steden en de Amerikaanse bases, die zij overdag besto
ken, met alle mogelijkheid van mobiliteit en capaciteit voor 
offensieve acties, terwijl de Amerika<msc agrcssiclegers, terug
gedrongen in egelstellingen, dc1.c mobiliteit en c1paciteit heb
ben verloren. 
Vietnam wint! is een belangwekkend bock. De strijders van het 
NBF behoeven het niet te lezen, want het is helemaal hun strijd. 
Maar voor de strijders tegen onderdrukking en vcrvolging bui
ten Vietnam, is het boek een bron van inspintie. 
Allezende komt een merkwaardige gedachte op. Burchett doet 
zo haarfijn uit de doeken op welke wijze, in samenwerking met 
de bevolking en zelfs met het marionettcnlcgcr, elke gewZtpen
dc actie, de kleinste en de grootste, tot in de steden toe, wordt 
voorbereid en uitgevoerd, dat het Pentagon, de Amerikaanse 
staf in Vietnam en de aldaar massaal ingezette CIA, ZLls het 
ware de bbuwdruk in handen hebben van taktiek en strategie 
van hun tegenstander. 
Maar de Amerikanen hebben géén antwoord, omdat zij geen 
weet hebben van wat het Vietnamese volk bezielt. Het essen
tiële verschil is dat het Amerikaanse agressieleger moet vechten 
in een land, waar alles hen vijandig gezind is: de mensen, de 
natuur en het klimaat, terwijl de NBF-strijdkrachten opereren 
in een land waar alles mét hen is, omdat zij een deel vormen 
van het volle En 1.0 is de militaire situZttie ontstZtan dat de 
Amerikanen moeten vechten op de voorwaarden van de NBF-

l] \V. 13urchctt -· Vicrn.1111 wint! Uitg. "Pegasus" - .f 10,90. 541 
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strijdkrachten, die bepalen wanneer, waar en hoc de sla~; ge
leverd zal worden. 
De ontzagwekkende weg die het Vietnamese volk eigenlijk in 
niet zo'n groot aantal jaren heeft afgelegd, wordt misschien 
nog beter geïllustreerd door het verbazingwekkende feit dat 
Amerika, als het machtigste van de kapitalistische landen op 
het hoogtepunt van zijn door atoomkracht gesteunde macht, 
aan tafel m6est gaan :;,itten JPet een klein, achtergebleven en 
verminkt land om te praten over oor]o,; en vrede. Burchett 
noemt het gebeuren dat Amcril;a naar Parijs móest komen om 
ook een diplomatieke strijd te voeren op min of meer gelijke 
voorwaarden met het slachtoffer van :;,ijn agressie, een :;aak 
van historische betekenis. 
Hoc het onmogelijke mogelijk werd gemaakt door het kleine 
Vietnamese volk, dat is de inhoud van "Vietnam wint!" Men 
moet het boek lezen om te begrijpen hoe de Vietname:;,en het 
reusachtige karwei hebben <>ckbard. Hoewel mi~;schien nog 
lange strijd te wachten staat, schrijven wc in voltooide tijd, om
dat de doeleinden van \Y/a~;:1ington en Sai:'on al vcrleden tijd 
zijn geworden, of, wals Burchctt schrijft, hun politiek ineen
gestort is en niet meer herwonnen kan worden. 

Het bock laat zich, ondanks alle zakelijkheid die Burchctt be
tracht, lezen als een roman. De auteur neemt zijn ler,er mee met 
tal van acties van de bevolking in samcnwcrkin~~ met de zelf
verdcdigingsgrocpcn, de gucrilla en de ~~crq~cldc troepen, zoals 
die nacht toen ticndui:;"cndcn boeren, vrouwen en kinderen een 
weg over een lengte van 60 km \'Oor lange tijd onbegaanbaar 
maakten door op een onderlinge afstand van een kilometer een 
greppel van zes meter breed bij anclerkclf diep te graven en de 
daaruit voortkomende succesvolle militaire acties tegen de 
a~ressor. Maar ook het befaamd geworden Têt-offcnsicf (in 
de lente van 1968), dat een nieuw keerpunt betekende, wordt 
voor de lezer een levend gebeuren. Nocmen wc slechts het voor 
de Amerikanen venijnige feit, dat de aanval op de Amerikaan
se ambassade en het presidentiële palcis te Saigon, die wel een 
bijzonder onthutsende uitwerking had op tal van twijfelaars in 
Amerika zelf, in werkelijkheid een aflciding~aanval is geweest 
om het reusachtige arsenaal van de Amerikanen te veroveren 
en met de duizenden wapens daaruit de stadsjeugd Yan Saigon 
te bcw a penen. 
T-Iet voornaamste wapen van de Amerikanen is van meet af 
aan de terreur tegen de bevolking geweest. ~/laar dc:;"c terreur 
werkte in het nadeel van de agressors, omdat :;,ij op den duur 
van een geheel volk een lv.aicrd van haat maakte en het besef 
bijbracht: wie nog leven wil, moet vechten, maar zij demorali
seerde de eigen soldaten. Eén voorbeeld ... vcrpleegsters van 
het Westduitse hospitaalschip "Hclgoland" lieten zich graag in 
Amerikaanse helicoptcrs meenemen om geamuseerd naar de 
bloedige show te kijken van het neerschieten van Vietnamese 
mannen, vrouwen en kinderen op het platteland. 
De Amerikaanse soldaat was verteld dat hij naar Vietnam ging 
om het volk daar te beschermen tegen het communisme. Wat 



hii ervoer was dat niemand hem wenste en dat zijn vechten 
neerkwam op massale uitmoording van non-combattanten. De 
soldaat die "lief" moe't 1.ijn voor de Vietnamees, veranderde 
in een ac:rcssieve rassist .. \·oor wie iedere Vietnamces een "gook" 
is, een stuk vuil, het rassi~:tische scheldwoord voor iedereen die 
schuine ogen heeft. 
De Amerikaanse coldaar was ook een vcrblinde aanhanger ge
maakt van de alnucht v~1n het wapen, van de superieure tech
niek van een superieme mogc"dhcid. \'Vat hij ondervond was 
dat zijn ovcrm~1cht aan wapcm te land, in de /.cc en in de 
lucht, inferieur bleek te /.ij!l aan de strijdkracht van de Viet
namese vrijheidsstrijder. l:'e "Victcong" is de soldaat, die weet 
waarvoor hij vecht, bij wie /O~e/cYd het politieke denken de 
kogel vcrge/.clt. ·' ·' 
De NBf-strijdcrs, /O schrijft Burchctt, weten dank /.ij hun poli
tieke opvoeding en daarmee in overeenstemmin'~ zijnde mili
taire opleiding, w~1arcm 1.c doen wat ze doen. Zij reageren als 
één man als de toestand het naa:~t, maar /.e hebben ieder af
/.ondcrlijk hun eigen inbreng aan ervaring en eigen intelligen
tie om de concrete vraag:tukkcn op te lossen. In tegenstelling 
tot de Amerikanen hebben zij geleerd, dat de macht van het 
wapen van onderge:;chikt belang i:;, maar de macht van het 
hele volk onwecrstaanb.1:1r e•1 o:wverwinnelijk. De zelfver
dedigingsgroepen, de gucrilb en de :~cregelde strijdkrachten 
zijn van dit volk deel en spits. Dat is het "geheime" wapen 
van Vietnam. 

F. SCHOONENEERG 

De apartheidspolitiek in 
Zuid-Afrika 

Ue apartheidspolitiek in Zuid-Afrika blijft de gemoederen in 
ons land be/.ig houden. In brede kringen wordt het optreden 
van de Zuidafïikaansc regerende ~~roepen tegen de gekleurde 
meerderheid van de bevolking scherp veroordeeld. Tn zaken
kringen, die belang hebben bij een uitbreiding van de handels
betrekkingen, bat men zich daarentegen gaarne lovend uit 
over het gevoerde beleid. En daarnaast treedt regelmatig een 
groep op, die weigert stelling te nemen tegen het optreden tc
gen de Afrikanen met de steeds weer hcrha~1lde opmerking dat 
je ,,er geweest moet /.ijn", voor geoordeeld kan worden. fn 
wezen komt deze opvatting meestal neer op een vcrhulde steun 
aan de apartheidspolitici en hun onderdrukkings- en terreur
maatregelen. 
De Werkgroep 2000, veelal bczi~~ met futurologische bespiege
lingen, heeft nu ook een studie over dit onderwerp uitgegeven. 
Ze zegt door middel van "gerichtheid op de toekomst" het 
gesprek tussen vcrtegenwoordigers van veelal bevroren stand
punten weer op gang te willen brengen. De Werkgroep liet 
daartoe een studiercis ondernemen door de hoogleraren Kooy, 543 
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Albcda en Kwant en heeft nu hun vcrslag uitgegeven. o:-) Of 
het boek, waarin de drie professoren hun bevindingen en op
vattingen hebben neergelegd, op de toekomst enige invloed zal 
uitoefenen, is zeer de vraag. Daartoe bliivcn hun opvattingen 
te veel in het vage en doen zij te zeer hun best om scherpe 
kantjes te vcrmijden en om met veel omhaal van woorden zo
wel voorstanders als bestrijders van de apartheid niet in het 
harnas te jagen. Wel blijkt in ieder geval duidelijk uit hun 
bock, dat de officiële apartheidspolitiek mislukken moet, om
dat de economische ontwikkeling in Zuid-Afrika juist in te
gengestelde richting gaat en dat een gescheiden ontwikkeling 
van blank en zwart geen enkele kans van slagen heeft. 
Prof. Kooy verdedigt in het door hem geschreven eerste deel 
van het boek, dat meer dan de helft van het geheel beslaat, 
in een uitvoerige behandeling van de Zuidafrikaanse geschic
denis de opvatting, dat de apartheid ontstaan zou zijn uit het 
idealisme van "humanitair gerichte en over de toekomst be
kommerde, nationalistische intellectuelen". De sinds 1948 aan 
het bewind zijnde regeringen, die deze idealen tot daad moe
ten maken, moeten, aldus prof. Kooy, echter ook rekening 
houden met "het gebleven rassisme van het brede dectoraat". 
Het is een zeer naïeve en onpolitieke redenering, die geheel 
voorbijgaat aan de behoefte van de kapitalistische onderne
mers aan goedkope arbeidskrachten en de wil deze te blijven 
behouden, om aldus door een enorme extra uitbuiting hun 
winsten te vergroten. 
Deze wijze van redeneren heeft tot gevolg, dat prof. Kooy 
een duidelijke vcroordeling v;1n de apartheid ontwijkt en uiterst 
vriendelijk blijft ten aan:r.ien van de heersende groepen. Zowel 
in zijn historische schets als in de behandeling van het rege
ringsoptreden sinds 1948 komt dit tot uitdrukking. i\l wordt 
het tussen aanhalingstekens geplaatst, het begrip "stamverwan
ten" duikt toch weer op en bij de beoordeling van de ontwik
keling na 1948 wordt gcsproken over "de onbaatzuchtige, per
soonlijke inzet van mensen, voor wie de droom richtsnoer voor 
hun handelen bleef". 
Eenzelfde zachtzinnigheid is te vinden bij prof. Kwant, ook 
al titelde hij zijn bijdrage "Apartheidspolitîek als structureel 
geweld". Hij noemt de overheersende blanke bevolkingsgroep 
"ex-landgenoten" en spreekt de mening uit, dat de apartheid 
ten aanzien van de kleurlingen "ongaarne, met tegenzin (is) 
aanvaard en niet van harte (wordt doorgevoerd)". De apart
beispolitiek is volgens hem uitsluitend een gevolg van de nu
merieke vcrhouding tussen blanken en negers; als deze anders 
was geweest, dan zou er geen apartheidspolitiek :;_ijn gekomen. 
Bij Kwant treedt een vreemde vermcngini~ op van veroorde
ling van de apartheid en van het goedpraten ervan. Zo komt 
in de door hem geschreven hoofdstukken naar voren, dat er 
geen andere weg is dan apartheid, want, aldus prof. Kwant, 
de Afrikanen kan niet het recht worden gegeven om mee te 

*) G. A. Kooy, W. Albeda, R. C. Kwant -- Apartheid en arbeidsbestel 
in Zuid-Afrika. Uitgave van de stichting Werkgroep 2000, in s.lmcnwer
king met uitgeverij Paul Brand. Bussum 1969. Prijs f 18,90. 



beslissen. "Een consequent doorgevoerde ,one man, o;1e vote'
politiek is ... voor het moment niet haalb;1ar". 
Prof. Kw;1nt onderstreept echter tegelijkertijd, dat Zuid-Afri
ka een politiestaat wordt (beter ge/.egd, reeds is geworden). Hij 
wijst erop, dat velen in verdrukking /.ijn gebracht, terwijl hen 
door een systeem van wetten het recht ont/.egd wordt, /.ich te 
verdedigen. "Het geweld doet f.ich als rechtsorde voor. Dege
lJen die structureel geweld plegen doen hun tq~ensunder om
komen met een vroom )~e/Ï c h t, even tuee 1 met beroep op de 
bijbel". Ook antwoordt hij op het arp1ment van de verdedigers 
\:111 de ap~utheid, dat luid-ACrika /o wclv;1rend en /o rustig 
i'~· Ik twee wclvaarr·;bronnen f.ijn rijke bodem~chattcn en 
goedkope arbeid en de rust is weini~~ meer dan "de vrede van 
de knoet". 
Het duidelijkst in /.ijn ~1fwij/in;~ v~1n de apartheid is prof. Al
beda. De viiCti)~ bhllfijden die hij nddc, f.ijn hoofdnkclijk ge
wijd :1an een economische ~11nlyse, w~uruit hij de conclusie 
trekt dat het onmogelijk is de rassen economisch v,1n elk~''r 
te scheiden. "Economische inte~~LHic van bbnk en niet-blank in 
Iuid-Afrika is en blijft de feitelijkheid, waarmee ieder beleid 
reLe11ing dient te houden". Ook bij hem ontbreekt eclw:r elke 
poging om f.ich een beeld te \'Ormen van Zuid-AfriLt ;tls klas
';enm~n tsc ha ppi j. 
/\fge/.ien \ ~111 de infornutic: die het boek bevat, is de visie die 
door de~ drie hoogleraren wordt ontwikkeld, te beperken om 
~un de gelbchtenwisselin~~ over de toestanden in Zuid-Afrika 
veel te kunnen tlle\·ocgen. 

W. VUELAND 
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Partijcloc: met:L 

Bij het bezoek van de 
VVestduitse president 

CPN-fractie schrijft brief 2.~:n 1-lcinemal-:n 

Ter gelegenheid van het bezoek van de president van de West
duitse Bondsrepubliek aan ons land heeft de Tweede Kamer
fractie van de CPN president Heinemann de volgende brief 
doen toekomen: 

Amsterdam, 24 november 1969 

Mijnheer de President, 

Uw bezoek aan Nederland IS het eerste Duitse staatsbezoek 
aan Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. die eindigde 
met de nederlaag en ineenstortin'~ van het Hitlerrijk. 
Ter gelegenheid van Uw bezoek wensen wij een aantal opvat
tingen van onze partij en parlcmentsfractie aan U voor te leg
gen met betrekking tot vraagstukken, waarbij de Bondsrepu
bliek ten nauwste betrokken is en waarmee de veiligheid in 
Europa en de vrede in de wereld gemoeid zijn. 

Ten aanzien van de atoombewapening 
en de atoomwapenwedloop 

In ons land bestaat bij hen, die de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, en ook bij de jonge 
generatic ernstige bezorgdheid over het streven van militaristi
sche kringen in de Bondsrepubliek (die in politici van CDU
CSU hun woordvoerders en duidelijkste belangenbehartigers 
vinden) naar het bezit van :'ctoon!wapcns. ' 
Een dergelijk streven is onve::cnigbaar met de verplichtingen, 
die Duitsland na de oorlo:~ door de anti-Hitlerco~Jitic werden 
opgelegd en die in officiële verkbrin:~cn van de ;,ijdc '.'an de 
Bondsrepubliek werden aanvaard. Dat desondanks in de 
Bondsrepubliek alle voorbereidingen zijn getroffen voor de aan
maak van atoomwapens, is vollediv, in strijd met de verplich
tingen clie voortvloeien uit de afloop van de Tweede \'Vereld
oorlog en kan niet anders gc;,icn worden dan als een ernstige 
bedreiging van de vrede en als een aanmoediging van diegenen 
in Uw land, die openlijk op revanche uit zijn en zich niet bij 
de resultaten van de Tweede Wereldoorlog wensen neer te 
leggen. 
Het is naar onze mening volstrekt noodzakelijk, dat de Bonds
republiek afziet van elke vorm van ~'.toombewapening, dat on
voorwaardelijk doet, zoals het ook nodig is dat de regering 



van de Bondsrepubliek beseft, dat zij zich in ieder geval heeft 
te onthouden vJ.n het stellen van voorwaarden voor onderteke
ning en ratificJ.tic van het non-proliferatie-verdrag. 
N:1.drukkclijk dient te worden ;1fgc1icn v;1n enig streven om 
de grcn;rcn, die als gevolg van de u;tkomst van de oorlog tegen 
Hitier zijn ontstaan, te hcoicn, en dient door de rc!'erinP van 
Uw land te worden overgegaan tot volledige erkcnni~1g ,:;n de 
Duitse Democratische Republiek. 

Ten aanzien van de oorlogsmisdadigers 

De druk, die vanuit Uw land is uiq~eocfend om een vrijbting 
te bewerkstelligen vJ.n de drie Duitse oorlogsmisd:1.digers in 
BrcdJ., heeft de verontwaardiging gewekt van de anti-hscisti
schc en dcmocrJ.tischc krachten in Nederland. 
Wij hebben kennis genomen van de mededeling, :1.an de voor
avond van Uw bezoek gedaan op een persconferentie, dat U 
de zaak van de Duitse oorlogsmisdadigers beschouwt als een 
Nederlandse aangelegenheid. 
De anti-fascistische krachten in Nederland waren zich daarvan 
ten zeerste bewust toen zij de vrijbtin~~ van de drie vcrhinder
den en zij wij;r"en èn in de;c kwestie c'n in iedere andere Neder
landse aangelegenheid elke inmenging :1.f. 
Dit is echter niet alles. De strijd tegen de vrijlating van de 
Duitse oorlogsmisdadigers is er vooral ook op gericht om te 
voorkomen, dat deze bij een terugkeer naar de Bondsrepubliek 
als martelaren voor de nco-fascistische actie dienst kunnen 
doen. Da:1.rom ;r,ou het van groot belang zijn, als van de zijde 
van de regering van de Bondsrepubliek tot uiting '"erd ge
bracht, dat vrijlating van elementen die mlkc afschuwelijke 
oorlogsmisdaden hebben geplcc~~d, ook door haar niet gewenst 
wordt. Van de huidi~:,c regering kan alleen maar verlangd wor
den, dat zij de nco-fascistische NPD verbiedt, een einde maakt 
aan haar activiteiten en niets onderneemt wat ter aJ.nmocdi
ging k:1.n dienen van hen, die de misdaden VJ.n het Derde Rijk 
nu nog trachten goed te praten. 

Ten aanzien van de democratische rechten 

De democratische beweging van arbeiders, jongeren en studen
ten, die zich de afgelopen jaren in de Bondsrepubliek zo actief 
ontplooide, bewijst hoc diepgaand de veranderingen zijn, die 
de ontwikkeling in Uw land op het ogenblik kenmerken. Het 
officiële laten voortbcstaan van het vcrbod van de Kommunis
tischc Partci Dcutschland is strijdig met deze ontwikkeling en 
kan slechts ten doel hebben, de nieuwe democratische en pro
gressieve krachten die in de Bondsrepubliek aantreden te inti
mideren. 
Fen dergelijke politiek is in deze tijd tot een jammerlijk falen 
gedoemd en is volkomen in strijd met de wa:1.rburging v:1.n po-
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liriekc grondrechten, /.oals de/.e in de strijd tegen het Hitlcr
fascismc werd verlangd. 
Wij doen een klemmend beroep op U en de regering van de 
Bondsrepubliek om onverwijld aan dit ondemocratische vcrbod 
een einde te maken. 

Mijnheer de President, wij vcrL-ocken U de inhoud van deze 
hief ter kennis te brengen van de regering van de Hondsrcpu
b!ick. 

De Tweede Kamer-fractie van de 
Communistische Partij Yan Nederland 

(/Je Waarheid, 25 november 1969.) 

M. Bakker 
H . .J. Hoekstra 
W. Kremer 
W. F. H. van het Schip 
J F. Wolff 
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Al deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij Uw boekverkoper! 

Karl Marx 
Een korte inleiding tot zijn leven en denken. 

54 blz .. paperback f 2.50 

Over de commune van Parijs 
Lenin geeft in de hier gebundelde artikelen een marxistische 
analyse van de ervaringen en de lessen van de Parijse Com
mune, waarbij hij evenals Karl Marx het historisch initiatief van 
de massa's boven alles stelt. Lenin discussieert over de tech
niek van de hoogste vormen van revolutionaire strijd. 

110 blz., gebonden f 3.90 

Over het recht der naties 
Lenin toont aan dat het recht van de naties op zelfbeschikking 
van historisch-economisch standpunt bezien, marxistisch geen 
andere betekenis kan hebben, dan die van politieke zelfbeschik
king, staatkundige zelfstandigheid en oprichting van een natio
nale staat. Vanuit het proletarische klassestandpunt geeft Lenin 
de hieraan verbonden voorwaarden. 184 blz., gebonden 14.90 

Staat en revolutie 
Lenin behandelt de leer van Marx en Engels over de staat, oefent 
scherpe kritiek uit op de opvattingen van Kautsky en trekt de 
belangrijkste conclusies uit de Russische revolutie van 1905 en 
vooral van 1917. 
Zo krijgt het verband tussen de socialistische revolutie van het 
proletariaat enerzijds en de staat anderzijds. niet alleen een prak
tisch-politieke betekenis, maar wordt ook duidelijk gesteld wat 
de massa's moeten doen om zich te bevrijden van het kapitél-
listische juk. 148 blz., gebonden f 4.90 

Over de proletarische revolutie en de renegaat Kautsky 
In deze fotografische herdruk van een Pegasus-uitgave uit 1935 
zijn de eerste drie - de theoretische - hoofdstukken opgeno
men van Lenins kritiek op Kautsky's opvattingen over de dicta-
tuur van het proletariaat. 32 bi b h f 

z. roe ure 2.50 
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