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23e Jaargang no. 1 januari 1883 

Politiek en Cultuur 
maandblad ge,;iji'àan d~- theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Nieuwe grenzen voor 

Kennedy 
JWEE jaar geleden kwam er in de Verenigde Staten een nieuwe 

regering tot stand onder leiding van de tot dan toe vrijwel on
bekende senator John F. Kennedy uit Massachussets. 

Tijdens het voorgaande achtjarige Republikeinse bewind onder 
president Eisenhower en vice-president Nixon, met John Foster 
Dulles als minister van Buitenlandse Zaken, had zich tie verschui
ving in de internationé).le krachtsverhoudingen ten gunste van de 
Sowjet-Unie en de andere vredeskrachten voltrokken, die een streep 
haalde door de verstrekkende plannen van het Amerikaanse im
perialisme om de wereldheerschappij te veroveren. Zowel econo
misch en politiek als militair leden de Amerikaanse imperialisten 
doorslaggevende nederlagen. Zij waren gedwongen om illusies over 
het "terugrollen van het communisme", zoals Foster Dulles het pro
grammatisch placht te noemen, op te geven. Men had zich schro
melijk misrekend, de eigen krachten overschat, maar vooral de ont
wikkeling van het socialisme onderschat. In plaats van het "terug
dringen van het communisme" werden de posities van ,Foster Dulles 
in de buitenlandse politiek en van McCarthy in de binnenlandse 
politiek grondig ondermijnd. 

Na de beëindiging van de Koreaanse oorlog en het verloren gaan 
van de Amerikaanse voorsprong bij de ontwikkeling van kernwa
pens kwam het vraagstuk van het vreedzaam naast elkaar bestaan 
van de twee grootste wereldmogendheden, de kapitalistische Ver
enigde Staten en de socialistische Sowjet-Unie, steeds· nadrukke
lijker aan de orde. Binnen de Verenigde Staten geschiedde dat 
vooral door de lancering van de eerste spoetnik op 4 oktober 1957 
- waarmee de Sowjet-Unie bevestigde over intercontinentale ra
ketten te beschikken, die de bodem uit de Amerikaanse oorlogsstra
tegie sloegen - en door de reis van premier Chroestsjow door de 
Verenigde Staten, bijna twee jaar later, waardoor de kwestie van de 
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vreedzame coëxistentie breeduit in de openbare mening aan de orde 
werd gesteld. 

Binnen de kring van de Amerikaanse imperialisten nam de ver
deeldheid over de in de wereldpolitiek te volgen koers toe. Aan de 
ene kant degenen, die de nieuwe verhoudingen wilden negeren en 
een "politiek van kracht" bleven voorstaan. Aan de andere kant 
degenen, die op grond van realistischer inzichten, veranderingen be
pleitten in de Amerikaanse politiek tegenover de Sowjet-Unie die 
in de richting gaan van vreedzame coëxistentie. 

Economische groei nodig 

JN 1960, het jaar van de presidentsverkiezingen, beheerste de U-Z-
provocatie tegen de Sowjet-Unie aan de vooravond van de Pa

rijse topconferentie en de daarop volgende verslechtering van de 
Sowjet-Amerikaanse betrekkingen de discussie over de Amerikaanse 
politiek. 

Kennedy, die zich tot presidentscandictaat van de Democraten had 
weten te promoveren, riep de kiezers op niet op zijn Republikeinse 
tegenspeler, vice-president Nixon, te stemmen, omdat deze zo 
"triggerhappy" (schietgraag) was en hij wierp Nix on concreet de 
U-2 provocatie tegen de Sowjet-Unie voor de voeten. Met veel na
druk verweet hij de aftredende regering bovendien, dat zij te weinig 
had gedaan om het vraagstuk van de ontwapening vooruit te bren
gen en de spreiding van kernwapens tegen te gaan. 

Een tweede hoofdthema in Kennedy's verkiezingspropaganda be
trof de algemene economische toestand en het sterk gedaalde pres
tige van de Verenigde Staten. 

Kennedy beloofde een krachtige "economische groei" te bevor
deren. Deze moest de grondslag vormen voor de oplossing van het 
voornaamste binnenlandse vraagstuk, de massawerkloosheid. Zij 
zou tevens de overwinning van de Amerikaanse "vrije economie" 
moeten verzekeren in de wedijver met de socialistische Sowjet-Unie. 

Aan dit laatste is de heersende klasse in de Verenigde Staten 
alles gelegen. De ontwikkeling van de laatste jaren heeft ook in 
de Verenigde Staten zelf de twijfel aan de voortreffelijkheid van de 
alleen-zaligmakende "Amerikaanse levenswijze" doen groeien. Dat 
dwingt de monopoliebourgeoisie ertoe de uitdaging van het socia
lisme in de economische wedijver op een of andere wijze te be
antwoorden. · 

Kennedy beloofde stoutmoedige initiatieven om het land in alle 
richtingen - buitenlanqse politiek, economische groei, weten
schap, onderwijs en ruimtevaart - naar "new frontiers" (nieuwe 
grenzen) te leiden. Deze term werd een politiek handelsmerk in de 
Amerikaanse politiek. 

Omdat Kennedy's tegencandidaat Nixon de exponent werd van 
de meest oortagslustige en anti-democratische kringen in de Ver
enigde Staten, won Kennedy, ondanks de bijzondf.'re moeilijkheid 
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dat hij de eerste katholieke president van de overwegend protes
tantse en anti-clericale Verenigde Staten zou worden, toch de nek
aan-nek-race naar het Witte Huis. 

Nu deze Amerikaanse president er de helft van zijn ambtstermijn 
op heeft zitten, is het mogelijk wat meer tekening te brengen in de 
resultaten van zijn "nieuwe grenzen"-politiek. 

Sterkste verlangen: het initiatief 

DE grondslag voor de verzwakking van de macht van het Ameri-
kaanse imperialisme moet men op economisch gebied zoeken. 

In de jaren vanaf het begin van de koude oorlog tot aan het bewind 
komen van Kennedy daalde het Amerikaanse aandeel in de indus
trieproductie van de kapitalistische wereld van 62 naar 44 pct, 
in de uitvoer van 33 naar 18 pct en in de goudvoorraad van 73 naar 
34 pct. 

Het snel slinken van de Amerikaanse goudvoorraad - veroor-, 
zaakt doordat de enorme militaire uitgaven in het buitenland en de 
kapitaaluitvoer niet goedgemaakt konden worden door de over
schotten op de balans van de buitenlandse handel - bracht, kort 
voordat Kennedy aan het bewind kwam, een scherpe internationale 
speculatie op devaluatie van de dollar teweeg. Door toenemende 
neigingen Qapieren dollars in hard goud om te wisselen, versnelde 
het wegvloeien van het Amerikaanse goud. Op de goudmarkt teken
den zich ongekende, sensationele koerssprongen af. 

Kennedy's eerste "State of the Union" [regeringsboodschap aan 
het Congres bij het begin van het nieuwe jaar, te vergelijken met de 
troonrede in Nederland) was dan ook voornamelijk gewijd aan de 
moeilijke positie waarin het Amerikaanse imperialisme zich bevond. 

"Ik spreek vandaag in een uur van nationaal gevaar en van na
tionale kansen. Voor mijn ambtstermijn geëindigd is, zullen wij op
nieuw moeten aantonen of een natie 1• georganiseerd en geregeerd 
als de onze, kan voortbestaan. De uitkomst staat geenszins vast. De 
antwoorden zijn geenszins duidelijk ... Onze vraagstukken zijn cri
tiek. De tijd is ons niet welgezind. Het nieuws zal slechter worden 
voor het beter wordt. En terwijl we hopen op het beste, moeten we 
ons voorbereiden op het slechtste" - zo begon en zo eindigde Ken
nedy's eerste grote regeringsverklaring. 

Kennedy haastte zich tegenover het buitenland te verzekeren, dat 
de goudwaarde van de dollar niet zou worden aangetast. Maar hij 
kondigde een reeks maatregelen aan "om het tekort op de beta
lingsbalans te verminderen en elke goudcrisis te voorkomen". Want 
"ons succes in inter:nationale aangelegenheden heeft lange tijd ten 
dele berust op het vertrouwen van het buitenland in ons vermogen 
te betalen". 

In een rede voor het congres van de National Association of Ma
nufacturers [werkgeversverbond), eind 1961, stelde Kennedy het zo: 
"Ons sterkste verlangen is vanzelfsprekend het initiatief te bemach-
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dollar! Voor de Amerikaanse arbeider betekent dat export van werk
gelegenheid of, anders gezegd, import van werkloosheid. 

De tegenstelling tussen de enorm uitdijende productiecapaciteiten 
van de Amerikaanse monopolies en de massale ellende onder de 
Amerikaanse werkers is een wetmatig resultaat van de kapitalisti
sche productiewijze en is, op basis van de kapitalistische produc
tieverhoudingen, een onor:>losbaar probleem. Het wordt nog ver
scherpt door de enorme bewapeningslasten welke het Amerikaanse' 
imperialisme op de bevolking van de Verenigde Staten legt - want 
deze betekenen een extra-verarming van het grote publiek, veroor
zaken grotere wanverhoudingen in de industriële structuur en on
dermijnen de waarde van de dollar. 

Wie dus twijfelt aan het vermogen van de Amerikaanse economie 
om het door Kennedy gewenste groeipercentage van 4 à 4,5 te ha
len, kan dat op zeer goede gronden doen. 

Daarte~enover staat een gestadige toename van de industriepro
ductie van de socialistische Sowjet-Unie van 8 à 10 pct! 

Kanonnen-~ Loeniks- en margarine-begroting. 

KENNEDY heeft niet koers gezet op vreedzame coëxistentie met 
de Sowjet-Unie en de andere socialistische staten. Ook hij zocht 

heil voor het Amerikaanse imperialisme in een politiek van kracht, 
een politiek van reusachtige, kostbare, militaire krachtsinspannin
gen, in een wanhopige poging om Amerikaans overwicht op de 
Sowjet-Unie te veroveren op het terrein der wapenen. 

Binnen vier maanden tijds verhoogde Kennedy in het eerste jaar 
dat hij aan het bewind was driemaal de bewapeningsbegroting. Aan 
het einde van het begrotingsjaar 1961-1962 bereikten de militaire 
uitgaven daardoor het recordbedrag van 53,2 miljard dollar. In het 

·begrotingsjaar 1962-1963 zijn de bewapeningsultgaven inmiddels 
gestegen tot boven de 58 miljard dollar, dat is meer dan de hoogste 
Eisenhower-Nixon-begroting, zelfs die tijdens de Koreaanse oorlog! 

Kennedy's eerste "State of the Union" kenschetste de New York 
Times als "zachtmoediger spreken dan de vorige regering, maar 
hardhandiger optreden en meer uitgeven". 

Bij de tweede "State of the Union" van Kennedy, die onder meer 
een verdubbeling van de uitgaven voor de ruimtevaart inhield, was 
het commentaar van dit blad: "Dit is een kanonnen-, loeniks- en 
margarine-begroting, met een oogje meer voor het vraagstuk van 
het gewapend overleven in een gevaarlijke wereld, dan voor de 
scheppende sociale activiteit die de uitdrukking ,nieuwe grenzen' 
behelsde". 

Kennedy besteedde grote aandacht en veel geld aan pogingen de 
Amerikaanse achterstand op het terrein van de ruimtevaart onge
daan te maken en wijdde er zelfs een afzonderlijke boodschap aan 
het Congres aan: "Het is tijd voor een grootse Amerikaanse onder
neming. Tijd voor deze natie om een duidelijke leidende rol te ne-
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men in de ruimteprestaties welke in vele opzichten de sleutel voor 
de toekomst op aarde in zich kunnen bergen". 

Dat de Amerikaanse ruimtevaart ook onder de regering-Kennedy 
niet vermag in te lopen op de Sowjet-prestaties, blijkt uit een sim
pele mededeling in november jl., dat de eerste trap van de Ameri
kaanse Saturnus-raket voor het eerst met succes is beproefd en men 
verwacht dat de Saturnus in zijn geheel in 1964 operationeel zal 
zijn. De kracht van deze raket is namelijk ruwweg dezelfde als 
waarmee de Sowjet-Unie twee en een half jaar geleden al de eerste 
4,5 ton nuttige lading omhoog stuwde! 

De eerste Amerikaanse kunstmaan kwam slechts vier maanden 
na de eerste Sowjet-kunstmaan. De eerste bemande ruimtevlucht 
van de Amerikanen _kwam al tien maanden later dan de pioniers
vlucht van Gagarin. De drie Sowjet-maanraketten, die de aangege
ven doelen nauwkeurig bereikten, werden gelanceerd in de periode 
januari tot september 1959, maar de· eerste nauwkeurige maanscho
ten moeten nu, bijna vier jaar later, nog komen. 

De eerste Amerikaanse groepsvlucht volgens het patroon van die 
van Nikolajew en Popowitsj is binnen afzienbare tijd niet te ver
wachten. 

Militair is de voorsprong van de Sowjet-rakettechniek van bij
zondere betekenis. Men beschikt er over de middelen om de zwaar
ste kernwapens die er bestaan naar elk purit van de aarde te ver
voeren en daarmee zonodig ook de diepste verborgen Amerikaanse 
lanceerkelders te verwoesten. Men beschikt in de Sowjet-Unie bo
vendien over een nieuw type raket, de globeraket, die niet alleen 
rechtstreeks langs de korste weg rond de aardbol zijn doel kan 
bereiken, maar vanuit allerlei richtingen. 

Ook hier heeft Kennedy nieuwe grenzen gevonden. Uit discussies 
die in Washington over de nieuwe begroting op gang zijn gekomen, 
blijkt zowel de twijfel te groeien aan de resultaten als aan de mo
gelijkheid om de echt kapitalistisch opgejaagde kosten te blijven 
betalen. 

Internationale grenzen 

KENNEDY's politiek van het zoeken naar "nieuwe grenzen" voor 
de Amerikaanse invloed bleek ook in een reeks internationale 

kwesties slechts tot resultaat te hebben, dat de beperkingen van de 
macht van het Amerikaanse imperialisme duidelijker aan het licht 
traden. 

In 1961 mislukte de poging om de Clfbaanse revolutie ongedaan te 
maken door een huurlingenleger van Cubaanse contra-revolutio
nairen, een opmars te laten inzetten vanaf de Baai der Zwijnen 
naar Havanna. Toen de invasietroepen in de pan werden gehakt, 
bleef verdere hulp van de Amerikaanse strijdkrachten uit, vooral 
dankzij de ernstige waarschuwingen van de Sowjet-Unie. 

Korte tijd daarna moest Kennedy het fiasco erkennen van de 
Amerikaanse staatsgreeppolitiek in het kleine koninkrijk Laos, dat 
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men onder "bescherming" van het ZOAVO-oorlogspact had ge
plaatst. In een gemeenschappelijke verklaring met premier 
Chroestsjow in Wenen stemde Kennedy er in toe, dat de neutralis
tische regering in dit land werd hersteld. De ZOAVO-"bescherming" 
werd opgeheven; de Amerikaanse militairen werden teruggetrok
ken. Kortgeleden reisde generaal Phoumi Nosavan, die de centrale 
man in de Amerikaanse staatsgreep was, als minister van Financiën 
van de neutralistische coalitieregering der drie Laotese groepen 
naar Moskou voor economische hulp en kwam daarover, na een 
vriendschappelijk onderhoud met Chroestsjow, tot overeenstemming 
met de Sowjet-regering. 

Het voorstel van de Sowjet-Unie om zestien jaar na de Tweede 
Wereldoorlog een streep onder die periode te zetten, een Duits 
vredesverdrag te sluiten met behoud van de bestaande grenzen in 
Europa, op basis daarvan de situatie in Berlijn te normaliseren en 
van West-Berlijn een vrije gedemilitariseerde stad te maken, werd 
door Kennedy beantwoord met een botte weigering het bestaan van 
twee Duitse staten te erkennen. Washington dreigde zelfs met een 
wereldatoomoorlog als de Sowjet-Unie het zou wagen iets aan de 
toestand in Berlijn te veranderen. 

Maar de toestand in Berlijn veranderde toch. De DDR versterkte 
haar grenzen met West-Berlijn du!':danig, dat degenen die hun oude 
spionage- en sabotagepolitiek tegen dit socialistische land wtlden 
voortzetten, letterlijk en figuurlijk met de kop tegen de muur lie
pen. Macht~loos moesten de Westduitse revanchisten en Amerikaan
se militaristen toezien hoe de open grens in Berlijn werd gesloten 
en afgegrendeld. 

Begin van dit jaar begon Kennedy een "lokale", "beperkte", "niet
officiële" oorlog in Zuid-Vietnam ter bescherming van het terreur
bewind van de marionet Ngo Dinh Diem. Tienduizend Amerikaanse 
militairen en een brede stroom van de moderne conventionele en 
chemische wapens werd naar dit gebied gevoerd om de opstandige 
verzetsbeweging tegen de marionettendictatuur "snel de kop in te 
drukken". Volgens recente schattingen van de speciale adviseur 
van Kennedy voor zaken van internationale en militaire aard, Ball, 
moet men.nu wel rekenen op "een oorlogsduur van acht jaar", nu 
men heeft ervaren hoe uitzichtloos een gewapende strijd tegen een 
volk is... ' 

In oktober - kort voor de tussentijdse Congresverkiezingen -
maakte Kennedy zich ten tweede male gereed voor een sprong 
naar Cuba. Een nieuwe vertwijfelde poging "het initiatief te be
machtigen", het sterke anti-imperialistische getij in Latijns-Amerika 
te keren en een demonstratie van kracht te geven tegenover de on
willige NAVO-bondgenoten. 

De afloop van dit roekeloze Kennedy-avontuur ligt nog vers in 
het geheugen. Vooral door het optreden van de Sowjet-Unie werd 
een wereldoorlog voorkomen en de onmiddellijke bedreiging van 
Cuba weggenomen. De voornaamste uitkomst van Kennedy's Cuba
avontuur was de vergroting van het aanzien van premier 
Chroestsjow en de Sowjet-Unie door de wijze waarop zij de vrede 
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verdedigden. Voor de gehele wereld toonden de Amerikaanse im
perialisten zich roekeloze oorlogsavonturiers. 

De tussentijdse verkiezingen welke kort daarop in de Verenigde 
Staten volgden, vaagden Nixon en alle andere openlijke tegenstan
ders van vreedzaam naast elkaar bestaan van kapitalisme en socia
lisme, die voor agressie tegen Cuba hadden geijverd, van het poli
tieke toneel. Dat toont niet alleen dat het Amerikaanse volk meer 
vredeskrachten in zich bergt dan men oppervlakkig gezien zou aan
nemen. Het toont vooral hoe zwak en geïsoleerd de agressieve 
ultra~s zelfs in de Verenigde Staten staan. 

,,Wanorde" in West-Europa 

l)üOR vast te houden aan de bewapeningswedloop, heeft Kennedy 
het stelselmatig slinken van de Amerikaanse goudvoorraad en 

de daardoor veroorzaakte onzekerheid over de Amerikaanse dollar 
geprolongeerd. 

"De toestand van de dollar was gedurende deze twintig maanden 
nummer één of bijna nummer één op mijn agenda", gaf hij in sep
tember van dit jaar toe in een rede voor het Internationale Mone
taire Fonds. Dat was een van de vele gelegenheden, die de Ameri
kaanse regering benutte om de imperialistische bondgenoten-con
currenten van West-Europa aan te manen de leidende mogendheid 
van het imperialistische kamp bij te springen en zich te onthouden 
van elke poging eigen belangen boven die van de Amerikaanse im
perialisten te stellen. "De kracht van de dollar ondermijnen zou 
hetekenen de kracht van de vrije wereld ondermijnen ... Natuurlijk 
zouden de Verenigde Staten hun internationale betalingsbalans van 
de ene dag op de andere in evenwicht kunnen brengen als dat het 
enige doel was dat we wilden bereiken. We zouden onze troepen 
terug kunnen trekken, onze hulp kunnen verminderen, deze vol
ledig binden aan aankopen in ons land, hoge tariefmuren optrekken 
en buitenlandse investeringen of ander gebruik van de Amerikaanse 
dollar beperken", pochte Kennedy. 

In theorie is het juist. In de praktijk betekent een dergelijk Ame
rikaans optreden het einde van de bestaande imperialistische bond
genootschappelijke verhoudingen. Zover is het echter nog niet ge
komen, al is de verscherping van de onderlinge imperialistische te
genstellingen binnen het NAVO-pact onmiskenbaar. Kennedy zei 
in zijn eerste boodschap aan het Congres: "In Europa zijn onze 
bondgenootschappen niet in vervulling gegaan en enigszins in wan
orde. De eenheid van de NAVO is verzwakt door economische rivali
teit en ten dele uitgehold door nationale belangen. Hij heeft zijn 
bronnen niet volledig gemobiliseerd, noch een gemeenschappelijke 
zienswijze volledig bereikt. Toch kan geen Atlantische mogendheid 
op eigen kracht het hoofd bieden aan de gemeenschappelijke pro
blemen waar wij ons op het terrein van de defensie, buitenlandse 
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hulp, nwnetaire reserves en een menigte andere terreinen tegen
over geplaatst zien". 

Het hardnekkig aandringen op meer ondersteuning van de eco
nomische en financiële politiek van de Verenigde Staten bij de 
Westeuropese NAVO-partners is een hoeksteen geworden van de 
buitenlandse politiek van Washington sinds Kennedy ae leiding 
daarvan op zich nam. 

Beveiliging door ontwapening 

ALS er zich één ver~ndering duidelijk aftekent in het internatio-
, nale optreden van de Verenigde Staten in de afgelopen twee 

jaar, dan is het wel de nieuwe benadering van de Europese integra
tie door de Amerikaanse imperialisten. Washington en Wallstreet 
hebben de internationale staatsmonopolistische overeenkomsten in 
West-Europa steeds toegejuicht en actief ondersteund als verster
kingen van de militaire basis van het NAVO-blok en als beveiliging 
tegen nationale en democratische bewegingen in dit werelddeel. Zij 
beschouwden de Europese economische integratie als een politieke 
noodzakelijkheid en doen dat nog steeds. Maar de verdeling van 
kapitalistisch Europa in twee economische blokken - de Europese 
Economische Gemeenschap onder Westduits-Franse leiding en de 
Europese Vrijhandels Associatie onder Britse leiding - en de ver
breding en verdieping van hun onderlinge belangentegenstellingen, 
bedreigt de politieke eenheid van de NAVO. 

Bovendien wordt de economische integratie in Europa een steeds 
groter directe bedreiging voor de economische belangen van de 
Amerikaanse imperialisten. 

Door naar toetreding van Engeland tot de EEG te streven heeft 
Kennedy een belangrijke wijziging in de Amerikaanse politiek ten 
aanzien van West-Europa aangebracht. Het verbitterde gevecht om 
de toetredingsvoorwaarden voor Engeland, verbonden met de strijd 
om de zeggenschap over kernwapens en de leiding in de NAVO en 
verwikkeld met conflicten tussen de Verenigde Staten en de West
europese NA va-bondgenoten op koloniaal, handels, en monetair 
gebied, tonen duidelijk dat de Amerikaanse imperialisten ook hier 
"nieuwe grenzen" ontmoeten. 

Voortzetting van de bewapeningswedloop betekent vergroting van 
de kansen op het ontstaan van imperialistische atoommachten in 
Europa (Frans-Duitse, NAVO-Europese of andere combinaties), die 
zelfs de Verenigde Staten buiten hun wil om in atoomoorlogscon
flicten kunnen betrekken. 

Voortzetting van de koers, die na de oorlog werd gevolgd, gaat de 
krachten van het Amerikaanse imperialisme trouwens te boven. Zij 
tast het Amerikaanse concurrentievermogen tegenover de Westeuro
pese (Westduitse vooral) en Japanse tegenstanders op de wereld
markt onvermijdelijk verder aan. Was bijvoorbeeld het goudverlies 
van de Verenigde Staten - in de eerste plaats veroorzaakt door de 
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grote militaire uitgaven in het buitenland - over de twaalf maan
den van 1961 877 miljoen dollar, over de eerste negen maanden 
van 1962 was dit al 912 miljoen dollar, waardoor de goudvoorraad 
voor het eerst sinds 1939 beneden de rode streep van 16 miljard 
kwam. 

Kennedy was eens genoodzaakt te verklaren, dat "de enige 
werkelijke beveiliging in deze eeuw van atoomgevaar niet in de 
bewapening, maar in ontwapening ligt". Dat zou· een eerste prak
tische conclusie moeten zijn uit de ervaringen welke twee jaar 
avonturen langs de "nieuwe grenzen" hebben opgeleverd. 

10 december '62 G. VERRIPS 

/ 

Belangrijk bericht inzake het inbinden 

van P. en C. 
In verband met de sterk gestegen kosten hebben wij het be

sluit moeten nemen het inbinden van Politiek en Cultuur te 
staken. 

Wij verzoeken U daarom geen jaargangen aan ons op te 
zenden. 

Voor hen, die zelf het inbinden zouden kunnen [laten) ver
zorgen en voor allen die een band om hun oude jaargangen 
willen hebben, stellen wt; losse banden beschikbaar tegen de 
prijs van f 2. 75 [verzendkosten inbegrepen). 

Voor de jaargang 1962 is het jaartal op de band gestempeld, 
voor oudere jaargangen kunnen losse banden zonder jaartal 
worden besteld. 

Maakt U f 2.75 over op onze giro-rekening 173.127 en wij 
zenden U de band met opdruk 1962, in februari toe. 

Boekhandel Pegasus 
Leidsestraat 25, Amsterdam. 
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BAKEN IN DE STRIJD 
DE gebeurtenissen in de laatste week van oktober, tijdens de 

Cuba-crisis, toen de regering-Kennedy met haar blokkade en 
voorbereiding tot invasie op Cuba, de wereld aan de rand van een 
atoomoorlog bracht, hebben nog eens duidelijk bewezen, welk een 
machtig wapen en wat een kostbaar bezit het dagblad "De Waar
heid" voor de arbeidersklasse van ons land is. 

Zij was de enige krant die consequent het Nederlandse standpunt 
verdedigde, die de arbeiders opriep handelend op te treden en de 
brutale oorlogsprovocateurs de voet dwars te zetten. 

Met protestdemonstraties en stakingen gaven de werkers van ons 
land gehoor aan haar oproep. 

Mede aan het krachtige optreden van "De Waarheid" is het te 
danken, dat vele andere bladen zich genoodzaakt zagen, de een 
consequenter dan de ander, tegen de Amerikaanse Cuba-politiek 
stelling te nemen en de houding van de Sowjet-Unie te prijzen. 

Door het optreden van "De Waarheid" wordt het proces van ver
andering in de opvattingen van de bevolking in zulke belangrijke 
vraagstukken van oorlQg en vrede en coëxistentie bevorderd en 
versneld. 

Dit leidt er op zijn beurt weer toe, dat sommige burgerlijke 
bladen eerder geneigd zijn met deze nieuwe opvattingen rekening 
te houden. 

"De Tijd" liet verleden jaar in haar kolommen een langdurige 
discussie toe over vraagstukken van vreedzame coëxistentie. 

Het is vooral de neutrale, provinciale pers, zoals onder meer 
"Het Haarlems Dagblad", "Het Nieuwsblad van het Noorden", die in 
vele gevallen een nieuw geluid laten horen. 

In de dagen dat sommige landelijke bladen, radio en televisie 
met elkaar wedijverden in hun pogingen een atoomhysterie te ont
ketenen, voorgegaan door uit het lood geslagen bekleders van het 
openbaar gezag, zoals de zandzakkensjouwende burgemeester· van 
Steenwijk, gaf het zelfbewuste en beheerste optreden van onze 
krant de mensen het zelfvertrouwen terug. 

Duizenden extra-kranten werden in de grote steden van ons land 
verkocht, tienduizenden overdrukken van een hoofdartikel, "Han
den af van Cuba", vonden hun weg naar bedrijven en bouwwerken 
en tientallen abonné's werden, juist in deze dagen, voor onze krant 
gewonnen. 

Voor de talloze discussies, die de communisten in schaftketen en 
cantines voerden, verschafte "De Waarheid" de argumenten om de 
arbeiders van de juistheid van het communistische standpunt te 
overtuigen. Het vervulde de communisten in deze spannende dagen 
met grote trots, dat "De Waarheid", de communistische pers, voor
aanging en de mening van de meerderheid van de bevolking weer
gaf, dat voor alles de vrede behouden moest blijven. 
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De consequente vredespolitiek van de Sowjet-Unie staat tegen
over het pokerspel met de wereldvrede door de diehards van het 
Pentagon. In de Stellingen van het Dagelijks Bestuur der CPN wordt 
gezegd: 

"De Cuba-crisis heeft opnieuw velen de ogen geopend voor het ge
vaar van de ontketening van een wereldatoomoorlog door het Ame
rikaanse imperialisme, om der wille van zijn kolonialistische be
langen, als in Zuid-Amerika. Daarentegen heeft de vredelievende 
houding van de Sowjet-Unie velen opnieuw het bewijs geleverd, 
dat de Sowjet-Unie geen oorlog wil". Dat dit begrepen wordt is 
mede - en zeker niet in de laatste plaats - het gevolg van het 
optreden van onze krant. 

Nergens treedt het verschil tussen "De Waarheid" en de gelijk
geschakelde NAVO-pers in ons land zo duidelijk op de voorgrond 
als in de vraagstukken van oorlog of vrede. 

Zij zwijgt over het voor ons volk dodelijke gevaar van de atoom
bases op ons grondgebied en de legering van Duitse troepen in 
Budel of verdedigt de regeringspolitiek met een ijver een betere 
zaak waardig. De oorzaak hiervan is niet ver te zoeken. 

"Achter onze krant staat niet het kapitaal van de grote mono
polies, maar alleen de portemannale van onze lezers, van hen, die 
terecht "De Waarheid" beschouwen als een kostbaar bezit". ( Com
muniqué van het P.B. "Voor de versterking van onze krant", De 
Wiaarheid, 15 oktober 1962) 

Zij is de enige krant in Nederland, die onafhankelijk is van de 
grote bourgeoisie en zich oriënteert op de belangen van de arbei
ders. Zij kiest bewust in alle vraagstukken die de arbeiders en alle 
anti-monopolistische groepen in ons land beroeren, uitgaande van 
het klassestandpunt van de arbeidersklasse, gefundeerd op de hech
te basis van de communistische ideologie . 

• DIT plaatst onze krant in een bijzondere positie temidden van de 
gelijkgeschakelde pers, en brengt haar in dagelijks conflict 

met de grote winstmakers in ons land, die niets liever zagen dan de 
verdwijning van "De Waarheid". 

Romme wond er reeds in 1954 geen doekjes om toen hij schreef, 
dat "het tijd wordt dat deze gifkraan wordt dichtgedraaid". 

Zij moet daarom voortdurend de aanslagen op haar positie af
slaan: Van de openlijktl aanval ter vernietiging der communisti
sche persen in november 1956, via aanvallen van de Gortzak-kliek 
en andere agenten der reactie om in processen de financiële positie 
van "De Waarheid" te ondergraven, tot het verdachtmaken van de 
solidariteit van de lezers met "De Waarheid", zoals enige tijd ge
leden in "Het Parool", waarbij dan het oude sprookje van de "roe
bels" in een nieuw kleedje is gestoken door er voor de verandering 
"ruwe diamant" van te maken. · 

Voor onze krant gelden niet· de "taboe's", die voor de "vrije" 
pers gelden, wanneer de handel en wandel der grote monopolies en 
derzelver vertegenwoordigers in het geding komen. 
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Integendeel, zij ontmaskert dagelijks de listen en lagen van de 
grote öourgeoisie, toont de arbeiders de tegenstelling tussen de su
perwinsten en hun lonen, en slaat de ingewikkelde "loonruimte"
theorieën aan stukken. 

De strijd voor loonsverhoging krijgt een hechtere basis omdat de 
arbeiders, gewapend met deze wetenschap, immuun worden tegen de 
bezweringen die van alle zij den op hen worden afgevuurd. 

"De Waarheid" kreeg volledig gelijk, toen zij in de laatste maan
den van 1960 de bewering van regering en metaalondernemers, dat 
loonsverhoging onmogelijk was, omver wierp. De arbeiders in de 
grote metaalbedrijven in het westen van het land volgden de pa
rolen van onze krant, bonden de strijd aan en ziet, het kon wèl. De 
ene ondernemer na de andere capituleerde. Zij waren gedwongen 
met de vakbond aan de tafel te gaan zitten, de loonsverhoging 
kwam er en de regering stond met haar ondernemers in haar hemd. 

De succesvolle actie voor loonsverhoging van de arbeiders in de 
Zeeuwse kanaalzone kon daarom met zoveel kracht gevoerd wor
den, omdat "De Waarheid" van dag tot dag de resultaten aan de ar
beiders bekend maakte en hen inspireerde tot verdere actie. 

De stakingen rolden als een kettingreactie van Terneuzen tot 
SluiskiL De ondernemers raakten in een ware paniek. Loonsver
hogingen van f 8,- tot f 10,50 waren het resultaat. 

Het was voor de meeste arbeiders de eerste maal, dat zij kennis 
maakten met "De Waarheid". 

"De Waarheid" is aan de fabriêkspoorten een graag geziene gast, 
omdat zij de problemen van de arbeiders, van hun eigen strijd be
licht. Zij brengt de loonstrijd op een hoger plan door de arbeiders 
het verband te tonen van hun loonactie en de politieke strijd van 
dè arbeidersklasse tegen deze regering van de grote monopolies. 
Zij wijst hen de wegen voor de grootste machtsconcentratie voor 
deze strijd, de eenheid van actie en eenheid van vakbeweging. Zij 
vinden in de vele artikelen die onze krant wijdt aan de vraagstuk
ken van vakbewegingseenheid en loonstrijd hun eigen ervaringen 
in het bedrijf weerspiegeld. 

Heeft de eenheid van vakbeweging de arbeiders in de haven van 
Amsterdam meer geld in het loonzakje gebracht? Iedere haven
arbeider zal hier bevestigend op antwoorden. Hebben de a1 tikelen 
over de eenheid de arbeiders van de NDSM te Amsterdam verder 
geholpen? Zeer zeker. 

De voorbereidingen van de verkiezingen voor de tariefcommis
sies geven hierop een afdoend antwoord, toen vertegenwoordigers 
van de ANMB en Eenheidslijst rond de tafel gingen zitten om over 
de samenstelling te overleggen. 

Wanneer "Het Vrije Volk" hierover in woede geraakt en het feit 
glashard ontkent, ontmaskert zij zich voor de arbeiders als leugen
achtig. 

Wanneer sommige bladen hun aanvallen richten op de leiding 
van het NVV, dan is de bedoeling duidelijk: zij willen haar onder 
druk zetten ten einde te voorkomen, dat zij ook maar een stapje 
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in de richting van de arbeiders doet, die naar eenheid en conse
quente loonstrijd verlangen. 

Bladen als "Het Algemeen Handelsblad", "De Telegraaf" en "Het 
Parool" zeiden dat de vakbeweging zich niet met politiek moest be
moeien, toen de leden van het NVV, geïnspireerd door de commu
nisten en hun pers, de handschoen opnamen tegen de Nieuw-Gui
nea-politiek van De Quay en Luns, de grote protestdemonstratie in 
Amsterdam afdwongen en hiermede het débacle van deze regering 
volledig maakten. 

De arbeiders worden hierdoor tevens critischer tegenover de pers 
die zij nu nog lezen. 

Toen "Het Parool" ( 23 februari 1962) aan de vooravond van de 
loondebatten in de Tweede Kamer een groot artikel bracht over de 
... zwarte lonen, waarin volgens haar de loonvorming was ontaard 
in een soort kermis waar de feestvreugde hoogtij viert en de bazen 
het hele jaar door voor Sinterklaas spelen, stelde zij zich tegenover 
de gehele arbeidersklasse, die iedere cent loonsverhoging door strijd 
moet veroveren. Terecht regende het op dit geschrijf verontwaar
digde brieven van lezers. 

Op de in november gehouden jongerenconferentie van de PvdA 
werd geëist, dat de PvdA-pers haar berichtgeving zou wijzigen, 
waarbij één van de aanwezigen kernachtig zijn mening hierover 
uitdrukte door "Het Parool" het avondblad van de "Telegraaf" te 
noemen. 

* 
WAAR de "vrije pers" zweeg, schreef "De Waarheid". 

De pers zweeg vele malen en hardnekkig. 
Zij zweeg vele weken, toen "De waarheid" schreef over A-bom

maker Kistemaker en het hele zorgvuldig opgehangen gordijn van 
geheimhouding over de vervaardiging van de Westduitse A-bom in 
stukken scheurde. De pers schreef pas, toen door de publicaties in 
"De Waarheid", de openbare mening zich duchtig begon te roeren, 
toen de demonstraties door Amsterdam trokken en de vragen ook 
bij hun lezers zich begonnen op te stapelen. Hoezeer onze krant 
gelijk heeft gekregen met haar toen reeds ingenomen standpunt, is 
onlangs gebleken bij het tot militair geheim verklaren van het hele 
ultracentrifugeproject 

De pers zweeg, toen "De Waarheid" de schuldvraag aan de orde 
stelde inzake de "Planta-affaire", waarbij de Unilever de hele wer
kende bevolking van ons land tot proefkonijn van haar emulgator 
degradeerde, wat honderdduizend zieken en verschillende doden 
tot gevolg had. 

De "vrije" pers verdedigde de Unilever met roerende verhalen 
over de zorg, die het concern had voor de volksgezondheid. Het 
deftige "Algemeen Handelsblad" kraaide tevreden, ter geruststel
ling van de aandeelhouders, dat "na een lichte daling de koers van 
Unilever weer vast was ... ". 

De "vrije" pers zweeg, toen "De waarheid" de werkelijke achter
gronden onthulde van de sluiting van de mijn Beatrix, waardoor de 
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toekomst van de hele bevolking van Midden-Limburg in de lucht 
kwam te hangen, terwille van de winst der grote olieconcerns. Op 
de twee protestvergaderingen liet de bevolking duidelijk blij ken, 
wie haar sympathle had. De schok die dit veroorzaakte was te voe
len tot op de redactiekantoren van "De Volkskrant" op de N.Z. 
Voorburgwal in Amsterdam. 

De burgerlijke pers, ook in ons land, is door honderden zichtbare 
en onzichtbare draden verbonden met de directiekantoren van de 
grootmogols van het Nederlandse ondernemersdom. 

Het boekwerk "Grote macht in klein land" deel 2, geeft hierover 
een verhelderend inzicht, evenals het artikel "Speurtochten in de 
Katholieke pers" ( P en C, oktober 1959]. 

In het jubileum-boekje van de katholieke journalisten "Ben je 
zestig?" wordt als een gewoon feit van de dag meegedeeld, dat 
een zekere Aghina na jarenlange - ongetwijfeld trouwe anti-com
munistische-werkzaamheid aan een dagblad tot perschef van de 
Amsterdamse Bank is benoemd. Het is dan ook een "gewone zaak"! 
De dagelijkse fluctuatie van "vrije pers" naar functies in de mono
polistische ondernemingen is immers slechts een ander aspect van 
de ondergrondse, maar doeltreffende censuur op de katholieke pers, 
waarover in hetzelfde boekje zo openhartig geklaagd werd. 

Gebeurtenissen als met het studentenblad "Bourgond" in Eind
hoven, waar Huub van Doorne persoonlijk en openlijk de redactie 
tot de orde riep en met financiële repressailles dreigde wegens 
hem aangedane "smaad", zijn in dit land uitzonderingen, maar zij 
bevestigen juist de regel. 

Toen op 22 september jl. 200 arbeiders van de WSR te Amsterdam 
de onheilstijding ontvingen, dat de directie "van hun diensten niet 
langer gebruik wenste te maken", was er geen enkele krant die zich 
verdiepte in de problemen waarvoor deze arbeiders - waarvan 
velen tientallen jaren hun arbeidskracht hadden geleverd ter ver
meerdering van de winsten - geplaatst werden. Zij vonden alleen 
onze krant naast zich die hen opriep geen genoegen te nemen met 
dit ontslag en hen met raad en daad bijstond. 

De nood onder de kleine boeren dringt ternauwernood in de ko
lommen van de bourgeois-pers door en wanneer dat wel gebeurt 
dan alleen om hen de raad te geven er maar mee op te houden en in 
de industrie te gaan werken. 

Wel heel bont maakte het "Algemeen Handelsblad" het, toen het 
in een hoofdartikel op 17 oktober j.l. hooghartig verklaarde: "De 
harde waarheid is, dat in de moderne Nederlandse of EEG-landbouw 
voor deze bedrijven geen kansen meer liggen" en verder: "Het moet 
ons echter van het hart, dat de tegenslag van de kleine gemengde 
bedrijven niet een zaak is die ons landbouwbeleid mag bepalen, 
laat staan wijzigen". 

Men krijgt de indruk, dat hier niet meer over mensen geschreven 
wordt die in moeilijkheden verkeren, maar over koeien of kippen. 

Het blad had niet cynischer zijn minachting kunnen tonen voor 
de duizenden boeren, die door de regeringspolitiek aan de rand 
van het faillissement staan. 
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Gaan de boeren in op de aanmaningen van de pers om zich te 
laten offeren op het altaar van de grote monopolies? Integendeel! 

Hoewel "De Waarheid" onder de boerenbevolking van ons land 
weinig verbreid is, dringen de inzichten van de communistische 
partij meer en meer door. 

Op boerenvergaderingen in het Noorden, de grote vergadering 
van de boeren in november in Den Haag, ~tellen de boeren onom
wonden hun eisen, voor een andere landbouwpolitiek, voor rege
ringshulp om hun bedrijven te kunnen voortzetten. 

De uitstekende ontvangst van onze krant bij de pluimveehouders 
waarin hun problemen besproken werden, wettigt de gedachte dat 
het mogelijk is ook onder de boeren successen in de werving voor 
onze krant te behalen. 

* VIA de voorlichting van "De Waarheid" onderhoudt de Nederland-
se arbeidersklasse hechte· verbindingen met de internationale 

arbeidersbeweging, in het bijzonder met de voorhoede hiervan, de 
CPSU. 

Wie anders dan onze krant zou de Nederlandse werkers kunnen 
berichten van de grote successen die de bouwers van het commu
nisme behalen? 

Maar men zou de functie van "De Waarheid" onderschatten, wan
neer men het bij het constateren van dit feit zou laten. Immers, de 
berichtgeving in ons dagblad noodzaakt sommige burgerlijke bla
den mede, hun toon te veranderen en nu en dan blijk te geven van 
een realistisch inzicht in de betekenis van de ontwikkelingen, die 
zich in de socialistische landen voltrekken. 

Het principe van het proletarische internationalisme werd door 
onze krant hooggehouden in de dagen dat de regering-De Quay 
haar koloniale oorlogsavantuur voorbereidde, door het publiceren 
van de gemeenschappelijke verklaring van de CPN en de PKI, waar
in beide partijen opkwamen voor een vreedzame overdracht van 
Nieuw-Guinea aan Indonesië. 

De grote successen van de Franse communisten en socialisten in 
hun gemeenschappelijke strijd tegen de dictatuur van De Gaulle, 
waarover de burgerlijke pers in ons land haar jammerklachten aan
heft ("De Volkskrant" noemde deze ontwikkeling "onheilspel
lend"), vonden een grote plaats in de kolommen val) "De Waar
heid". 

Het zijn juist deze grote successen van de internationale arbei
dersbeweging, die door onze krant gemeengoed worden van de 
Nederlandse arbeidersklasse en mede haar ontwikkeling naar links 
zal bevorderen. 

De Stellingen van het Dagelijks Bestuur van de CPN "Over de 
eenheid van actie van de arbeidersbeweging, Voor de Vrede en voor 
een regering van de arbeidersbeweging", geven een klaar en dui
delijk beeld van deze totaal nieuwe ontwikkeling die zich in ons 
land voltrekt. 

Hiérin weerspiegelen zich de inzichten en denkbeelden, die door 
onze partij via "De Waarheid" werden verbreid, die thans in toe· 
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nemende mate ingang vinden onder de sociaal-democratische massa 
in ons land. 

Zij vinden hun standpunten over de coëxistentie, over ontwape
ning, over de fatale gevolgen van de tot nu toe gevoerde NAVO
politiek, over de eenheid van actie en vakbeweging, in de commu
nistische pers tot uitdrukking gebracht. 

* 
HET mag worden aangenomen, dat vandaag de dag ook in kringen 

van de PvdA "De Waarheid" met grote belangstelling gelezen 
wordt, met name in kringen die zelf aan het denken zijn geslagen 
over deze vraagstukken, omdat zij hierin argumenten vinden voor 
hun eigen opvattingen. 

Juist hierdoor, het veld winnen van onze denkbeelden en politiek, 
stijgt de verkoopkracht van onze krant. • 

Terecht stelt het communiqué van het partijbestuur over de krant 
vast: 

"De belangstelling voor de communistische ideeën neemt toe in 
ons land. Dit legt de werkers voor onze communistische pers nieu
we taken en verplichtingen op. Het moet ook een aansporing zijn 
om onze krant met enthousiasme en overtuigingskracht onder de 
mensen te brengen". 

De ervaringen van de werving bevestigen dit ten volle. 
In de "maand van de pers" zijn in een groot aantal steden en 

dorpen, verspreid over het gehele land, uitstekende resultaten be
haald, zoals in Groningen, Hilversum, Leiden, in de mijnstreek, in 
afdelingen in Amsterdam en Haarlem, waar tientallen nieuwe lezers 
voor de krant gewonnen werden. Elf districten vervulden hun taak, 
sommige overschreden hun doel zelfs beduidend. 

Het aanpassen van de organisatie van de werving aan de geste
gen mogelijkheden is de weg om de resultaten van de "maand van 
de pers" te continueren en te overtreffen. 

De vorming en versterking van werfleidingen in de afdelingen 
en districten moet met kracht ter hand genomen worden. 

De tijd die voor ons ligt, stelt aan de partij vele en verantwoor
delijke taken, die de inzet van alle krachten vergen. 

Daarom moet de partij kunnen beschikken over een toegawijd 
corps van werkers voor "De Waarheid", die bovendien in staat zijn, 
andere leden van de partij hiervoor te activeren. Het is niet juist 
dat, zoals nog teveel gebeurt, leden van werfieldingen ook nog in
gezet worden voor vele andere taken van het partijwerk. Dit leidt 
tot ontbinding van de werfleidingen. Onjuist is ook het standpunt 
van een plaatselijke leiding, die na de uitstekende resultaten in 
de "maand van de pers" de werkers voor de krant voor ander werk 
wilde inschakelen, omdat volgens haar "de room eraf was". 

Dit zijn opvattingen waar mee gebroken moSt worden. 
Nieuwe wegen zoeken, nieuwe mensen door de colportage in 

contact brengen met "De Waarheid" levert nieuwe abonnees, nieu
we propagandisten voor onze politiek op. 
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~------------------

Goede resultaten werden geboekt o.a. in een buurt in Slotermeer
Amsterdam, waar in 3 weken 17 nieuwe V-Z lezers gewonnen wer
den. 

In een buurt in Haarlem-Zuid werden in een avond 10 nieuwe 
vaste vrijdag-lezers gewonnen. Hieronder zijn vele nieuwe mensen, 
nieuwe adherenten van onze partijpolitiek, die mede het arsenaal 
vormen waaruit de nieuwe abonnees gewonnen kunnen worden. 

In Brunssum wilden de werkers colporteren met een extra krant 
waarin een artikel over de mijndirectie afgedrukt was, die een 
doodzieke mijnwerker ontslagen had. Zij kwamen echter amper 
aan colporteren toe, omdat de bewoners, onder wie de verontwaar
diging over dit geval zeer groot was, de krant zelf bij het agent
schap kwamen halen. 

"De Waarheid" die aan de poorten van de mijn verkocht wordt, 
gaat in de pijlers van hand tot hand en wordt door de kompels druk 
bediscussieerd. 

De uitstekende ervaringen, die met de bedrijfscolportage in Am
sterdam worden opgedaan, zijn evenzoveie bewijzen van de grote 
perspectieven voor uitbreiding van de krant. 

De groeiende sympathie blijkt ook uit de sterk gestegen finan
ciële solidariteit. De arbeiders en allen die financieel aan de ver
sterking van de krant bijdragen, zien dat dit geld wel besteed is, 
door de successen in de loonstrijd, de verkiezingsoverwinningen 
voor de CPN in het afgelopen jaar en het verder baanbreken van 
onze politiek. 

Daarom moet juist nu, ieder lid van de CPN zijn kracht inzetten 
voor de uitbreiding van de communistische pers in Nederland. 

H. BINDELS 
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Afrika en "het Westen'' 
KAPITALISTEN en imperialisten beschouwen alle onontwikkelde, 

onderontwikkelde en afhankelijke landen, territoria en stre
ken als belangrijke gebieden voor investering, voor economische 
uitbuiting en als markten voor industriële eindproducten. Hoewel 
dit het algemene standpunt is, worden de gebieden van Afrika en 
het Afrikaanse continent zelf heden ten dage als van bijzonder 
belang beschouwd en dienovereenkomstig behandeld. Dat dit zo is, 
blijkt uit de politiek van de Verenigde Staten van Amerika en van 
de Europese Economische Gemeenschap. De Verenigde Staten, die 
in Afrika geen gebieden bezitten, hebben sedert het einde van de 
Tweede Wereldoorlog reeds bijna een miljard dollar in het conti
nent geïnvesteerd. Het is op het continent een komen en gaan van 
belangrijke vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering, van 
grote industriële concerns en financiële instellingen, die overal 
waar zij komen allerlei hulp beloven. 

De Verenigde Staten zijn de leider van een conglomeraat; een 
blok van Westelijke kapitalistische en imperialistische mogendhe
den dat zich "de vrije wereld" noemt. Amerika is het hoogst ge
industrialiseerde en economisch meest ontwikkelde land ter wereld, 
met machtige financiële hulpbronnen en enorme investeringen over 
de gehele kapitalistische en koloniale wereld, en ook met een reus
achtig militair potentieel. Voor het beschermen van zijn investerin
gen en van het onrechtvaardige stelsel van nationale en klasse
onderdrukking, plundering en uitbuiting heeft het de niet benij
denswaardige rol op zich genomen van verdediger van de belangen 
van het blok van alle reactionaire maatschappelijke instellingen en 
regiems, die op onderdrukking uit zijn. In deze rol heeft het mili
taire bases aangelegd in vele delen van de wereld, en gebruikt het 
zijn enorme welvaart kwistig om zwakkere naties en jonge onaf
hankelijke staten ertoe te brengen, zich bij Amerika aan te sluiten 
op het punt van zijn agressieve plannen tegen socialistische en 
vooruitstrevende landen. 

"HULP" AAN AFRIKA 

EUROPA is vele jaren het handelscentrum geweest, vanwaar in-
dustrieproducten van allerlei aard en financiersmiddelen 

kwamen. De Europese Economische Gemeenschap tracht, naast haar 
andere activiteiten, deze positie te behouden. In 1958 werd een 
fonds van 581.250.000 dollar ingesteld, waaraan West-Duitsland 
en Frankrijk ieder 200 miljoen dollar, België en Nederland ieder 
70 miljoen dollar, en Luxemburg 1.250.000 dollar bijdroegen. Het 
fonds "wordt gebruikt voor technische en economische hulp in Afri
ka"*). 
. Afgevaardigden van ongeveer 16 met de EEG geassocieerde Afri
kaanse staten, kwamen in 1961 bijeen om vast te stellen, waardoor 
huns inziens de betrekkingen tussen hen en de EEG zouden moeten 
worden beheerst. Zij eisten, dat 

*) Geciteerd uit "The Common Mar ket" van Stuart R. de la Mahotlere. 
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"er aan de technische en economische hulp van Europa geen 
politieke voorwaarden mochten worden verbonden; 

er een gemeenschappelijk Europees-Afrikaanse parlementaire in
stelling moest komen; 

de Afrikaanse staten direct vertegenwoordigd moesten worden 
bij de zetel van de Europese instellingen; 

er gegarandeerde prijzen en markten voor hun goederen zouden 
moeten komen; 

technische hulp in de eerste plaats tot doel zou moeten hebben, 
Afrikaanse technici en experts op te leiden; 

financiële hulp niet alleen zou moeten worden verleend in de 
vorm van schenkingen, maar ook van leningen op lange termijn; 

er stabilisatiefondsen zouden moeten worden gevormd ter garan
tie van de prijzen van bepaalde grondstoffen, die naar Europa wor
den geëxporteerd [voornamelijk bananen, cacao, koffie, gezujverde 
katoen, grondnotenolie, palmolie, palmpitten, sisal, fosfaten, ko
per-, mangaan- en chroomertsen en verrijkte ertsen.)*) 

Verklaard wordt, dat de EEG volledig het feit erkent, "dat Afrika 
bijzondere behoeften heeft en dat de maatregelen van de EEG tot 
volledige liberalisatie van de handel op de Afrikaanse staten niet 
kunnen worden toegepast zonder dat dit aanzienlijke beroering te
weegbrengt en in sommige gevallen aanzienlijke moeilijkheden 
en schade toebrengt aan zich in ontwikkeling bevindende indus
trieën"*). Wij krijgen echter te horen, dat de huidige politiek van 
de EEG "is gebaseerd op steun aan de prijzen en planning van 
de markten"; dat de invoertarieven op Afrikaanse goederen zijn 
verlaagd. Maar dat dit "misschien niet lang duurt, omdat Neder
land en West-Duitsland tegen voorkeurstarieven voor Afrikaanse 
goederen zijn, die een discriminatie vormen jegens goederen van 
elders en in het bijzonder Latijns-Amerika. Brazilië kan hier als 
voorbeeld dienen"*). 

Het is interessant, zich rekenschap te geven van het soort "hulp", 
die tot 1961 werd gegeven en van het bedrag voor iedere post. In 
totaal werd 129 miljoen dollar als volgt uitgegeven: 

In duizenden 
Amerikaanse dollars 

Onderwijs, beroepsopleiding en welzijnszorg 
Gezondheidsdiensten . 
Waterzuivering en bevloeiïngssystemen 
Planning van steden . 
Onderzoekingen op het gebied van het welzijn en 
het maatschappelijke leven . 
Wegen, havens en spoorwegen 
Landbouw, veeteelt en visserij . 
Onderzoekingen op het gebied van industrie en 
landbouw 

16.620 
18.819 

3.609 
7.122 

11.457 
49.487 
21.388 

504 

129.006*) 
*) Geciteerd uit "The Common Market" van Stuart R. de la Mahot!ere. 
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In de eerste plaats waren die 129 miljoen dollar uit het fonds 
betaald in 1961, d.w.z. in het vierde jaar van zijn bestaan. Als dit 
bedrag gelijk zou zijn verdeeld over de 16 staten, had elk land 
8 miljoen dollar ontvangen - een belachelijk klein bedrag voor 
een staat. In de tweede plaats is geen dollar toegewezen voor in
vestering in de industrie. Voor de daarmee verband houdende "on
derzoekingen op het gebied van industrie en landbouw" ontvingen 
de 16 landen tezamen het onbetekenende bedrag van 504.000 dollar I 
Natuurlijk wordt de hoeveelheid "hulp" die door de EEG wordt 
verschaft niet bepaald door, noch is zij afhankelijk van de noden, 
behoeften of grootte van het land en zijn bevolking, maar van de 
vraag hoe reactionair en dientengevolge dienstbaar de regering er-
van is. · 

De "geassocieerde" regeringen wensten direct vertegenwoordigd 
te zijn in de instellingen, die de Europese Economische Gemeen
schap besturen, maar in plaats daarvan kregen zij te horen, dat zij 
hun eigen "Gemeenschappelijke Afrikaanse Markt" of "Afrikaans
Malagassische Unie"*) moesten vormen, die zijn eigen tolunie zou 
kunnen hebben. Het wordt hun echter niet toegestaan, te beslissen 
over "vraagstukken van verkoop van goederen in de landen van de 
Gemeenschappelijke Markt". Tegelijkertijd worden aan de monopo
lies van de landen van de Europese Economische Gemeenschap 
"aanzienlijke privileges verleend met betrekking tot de verkoop 
van goederen, de aankoop van grondstoffen en het investeren van 
kapitaal in Afrika"*). · 

Terwijl over de eis van prijsstabilisatie voor grondstoffen geen 
besluit wordt genomen, oefent de EEG druk uit op de geassocieerde 
Afrikaanse landen om hen ertoe te bewegen, investeringen "tegen 
politiek risico" te garanderen*) en burgers van de EEG-landen het 
recht toe te staan zich vrijelijk te vestigen en vrijelijk handel te 
drijven of arbeid te verrichten in ieder land van de geassocieerde 
Afrikaanse staten. · 

Uit hetgeen wij tot dusverre hebben vermeld, blijkt al volkomen 
duidelijk, dat er een groot gevaar ligt in de associatie van iedere 
jonge onafhankelijke staat met de Europese Economische Gemeen
schap. Het is waarlijk bemoedigend te zien, dat ondanks enkele 
aantrekkelijke en verleidelijke lokmiddelen, omkoperijen, economi
sche en financiële druk en chantage, verscheidene Afrikaanse on
afhankelijke landen geweigerd hebben, zich met de EEG te asso
ciëren. Waarschijnlijk zullen veel meer eveneens weigeren, en zul
len ook die, welke er binnenkort zijn, zich snel uit äe zwendelarij 
terugtrekken. 

PROBLEMEN VAN DE NATIONALE ONAFHANKELIJKHEID 

NATIONALE onderdrukking - met haar beroving van politieke 
rechten en economische kansen, haar ongelijkheid voor de wet, 

haar sociale discriminatie, haar onzegbare en onnodige mensont-

*] Geciteerd uit "International Affairs", nr. 6, 1961 
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erende toestanden, menselijk lijden en verspilling van mensen
levens - is een zeer vernederende en psychisch hoogst kwetsende 
zaak. Alle onderdrukte mensen verlangen naar nationale bevrijding 
en onafhankelijkheid. Zij wensen hun eigen meesters te zijn, hun 
leven en hun lot zelf te bepalen. Zij, die hun levens en alles wat zij 
hadden, hebben geriskeerd deden dit in de hoop, dat nationale be
vrijding en vrijheid, de heerschappij van het volk zelf, andere en 
betere omstandigheden met zich zouden meebrengen. De mensen 
streden voor vrijheid en nationale onafhankelijkheid, omdat zij 
eerlijk en oprecht geloofden, dat dit de levensomstandigheden ra
dicaal zou veranderen, dat dit zou uitlopen op een nieuw tijdperk 
van welvaart en geluk. Als nationale bevrijding en onafhankelijk
heid niets anders zouden betekenen, dan de vervanging van de ver
dreven imperialisten en kolonialisten door nationale uitbuiters en 
onderdrukkers, zouden zij zich zeer goed de vraag kunnen stellen: 
"Was dit alle angst, lijden en offers waard?" "Het is zeer belangrijk 
en noodzakelijk, dat de nationale bevrijding en onafhankelijkheid 
gemaakt worden tot wat zij werkelijk behoren te zijn. Zij moeten 
de hoop, verwachtingen en aspiraties van het volk vervullen, zij 
moeten nieuw leven brengen aan massa's hongerende arbeiders 
en boeren. 

Natuurlijk moeten de jonge onafhankelijke staten, om dit te doen, 
daartoe de middelen hebben, zij moeten voldoende economische en 
financiële hulpbronnen bezitten, alsmede technische kennis. Toch is 
het een algemeen bekende waarheid, dat praktisch alle Afrikaanse 
onafhankelijke staten lijden aan vele zwakheden, waarvan er en
kele waarlijk zeer ernstig zijn. Het gaat om: 

een onderontwikkelde economie; 
gebrek aan noodzakelijke kennis van hun minerale en andere 
natuurlijke hulpbronnen; 
tekort aan kapitaal; 
gebrek aan geschoolde arbeidskrachten: 
een lage productiviteit; 
onontwikkelde binnenlandse markten: en 
een. kortzichtige maatschappijbeschouwing en mentaliteit. 
Men kan zich de vraag stellen, of onder deze omstandigheden 

de arme onafhankelijke staten iets anders kunnen doen dan bij 
hun vroegere meesters in de gunst trachten te komen en dankbaar 
iedere financit:He en technische hulp aanvaarden. die de meesters 
bereid zijn te verschaffen. Deze gedachtengang is zeer gevaarlijk 
en dient met nadruk te worden verworpen. Onafhankelijke staten 
zien zich geplaatst tegenover een fundamenteel vraagstuk van 
tweezijdige aard: hoe zij hun nationale onafhankelijkheid kunnen 
versterken en hoe zij de achterlijkheid kunnen uitbannen en het 
spook van de honger uit hun landen en van hun volkeren kunnen 
verdrijven. 

Het zal daarom niet helpen. bii de imperialisten om te zien om 
hulp. Imperialistische mogendheden hebben nooit belang gehad en 
hebben nog geen belang bii de ontwikkeling van vroegere koloniale 
en afhankelijke landen. Zij hebben boze plannen met deze landen. 
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Hun kwellendste probleem is thans hoe zij Afrika, Azië en Latijns
Amerika kunnen behouden als markten voor hun industriële eind
producten, als bronnen voor grondstoffen en goedkope arbeids
kracht en als gebieden voor investeringen. Economische vooruit
gang van de onderontwikkelde landen is in tegenspraak met hun 
wensen en belangen. 

Wat de onderontwiJ.skelde en afhankelijke landen echter nodig 
hebben voor het versterken en garanderen van hun onafhankelijk
heid is grootscheepse ontwikkeling van industrie en landbouw. Dit 
zal hen in staat stellen, in eigen behoeften te voorzien en hun 
economie te bevrijden van de overheersing van vreemde en vij
andige economieën, die deze tot dusverre onderworpen hebben ge
houden aan schommelingen, die voortvloeien uit de voorwaarden 
van vraag en aanbod. / 

Iedere onafhankelijke staat, in het bijzonder in Afrika, dient geld 
te lenen en technische hulp te verwerven van ieder land, dat be
reid is technische hulp en leningen tegen een redelijke rentevoet te 
verschaffen, zonder dat daaraan politieke, economische of militaire 
voorwaarden verbonden zijn en dient een begin te maken met een 
kloekmoedig en van verbeeldingskracht getuigend program, dat in
houdt: 

het instellen van een onderzoek naar, en het aanboren van zijn 
minerale- en andere natuurlijke hulpbronnen; 

grootscheepse industriële investeringen en electrificatie; 
opleiding van geschoolde arbeidskrachten voor het bezetten en 

leiden van verschillende takken van de economie; 
mechanisatie van de landbouw; 
invoering van een hoog douanetarief ter bescherming van de 

jonge nationale industrieën en handel; 
modernisering van transport en verbindingen; 
verhoging van de levensstandaard en hierdoor ontwikkelin$ van 

de b,!nnentandse markt en verhoging van de productiviteit. 
~-~", .. ~,:·::-, ... ,.,._,.,. __ ." __ _ 

Men zal de vraag stellen: "Onder welk maatschappelijk stelsel 
dient deze reusachtige en revolutionaire taak ten uitvoer te wor
den gelegd?" 

Dit is natuurlijk zuiver een zaak voor iedere staat en elk volk, 
die het betreft. Er kan uit twee wegen worden gekozen: de kapita
listische en de socialistische weg. Maar het kapitalisme heeft zijn 
tijd al gehad en bevindt zich reeds in de schemering van zijn be-

i/ staan. Belangrijker en veelbetekenender is het feit, dat het kapita
~ lisroe er niet in geslaagd is de elementaire behoeften van de meer

derheid van de leden van zijn maatschappij te bevredigen ... zelfs 
gedurende zijn bloeitijd. Aan de andere kant bevindt het socialisme 
zich in de jeugd van zijn leven, maar het heeft reeds vele econo
mische en sociale problemen opgelost, die tot nog toe "de vloek 
van god" en boven de menselijke vindingrijkheid verheven leken 
te zijn. Of de mensen het willen toegeven of niet, het socialisme is 
ongetwijfeld het stelsel van morgen, de voorloper van onze toe
komstige maatschappij. 
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Aan de belangstelling van de socialistische landen voor en aan 
de hulp, die zij hebben gegeven en nog geven aan de landen van 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika, liggen derhalve niet de wensen 
ten grondslag deze landen uit te buiten of te koloniseren. Deze 
technische en financiële hulp vindt haar motief in de wens, de eco
nomieën van deze landen te bevri{den van de verstikkende econo
mische en financiële greep van het imperialisme, de volkeren er
van de weg naar de vooruitgang, volledige nationale onafhanke
lijkheid en vrijheid te doen inslaan. 

Het imperialisme aan de andere kant beschouwt, behandelt en 
wenst deze landen en territoria als markten voor zijn industriële 
eindproducten, als bronnen van grondstoffen en als gebieden voor 
investeringen. De welvaart van alle imperialistische landen hangt 
voor een groot deel af van de uitbuitin van economisch minder 

· en en gebieden. Het is er a 
natuurlijk en begrijpe lJ , a alle deze welvaartsbron wensen 
te behouden. De beste manier om de voortzetting van zulk een 
stand van zaken te garanderen is natuurlijk het onwetend, arm en 
achterlijk houden van de plaatselijke bevolking. Daarenboven willen 
de imperialisten de volkeren van deze landen ook .als bondgenoten 
niet in de geheiligde en edele strijd voor hun economische en cul
turele vooruitgang, maar als bondgenoten in de strijd tegen hun 
eigen belangen. Langs de weg van verkeerde voorstellingen van 
zaken, onderdrukking van de waarheid en bedrieglijke propaganda 
slagen de imperialisten er soms in, mensen aan hun zijde te krijgen 
om de vooruitgang van hun landen te blokkeren en om een politiek 
te verijdelen, die zou leiden tot industriële investeringen, maat
schappelijke vooruitgang en welzijn van het volk. 

Tot het einde van de afgelopen wereldoorlog hadden vele Weste
lijke mogendheden grote gebieden aan koloniale bezittingen en 
hielden zij miljoenen mensen van verschillende nationale en ras
sengroeperingen in een toestand van onderworpenheid. Engeland 
en Frankrijk bezaten enorme rijken in Azië, Afrika en West-Indië, 
terwijl de Verenigde Staten Zuid-Amerika aan zich onderworpen 
hielden. Zij investeerden wat geld om er de benodigde grondstof
fen vandaan te halen, zij bouwden weinig fabrieken, werkplaatsen 
en dienstverlenende bedrijven. Uit sommige landen werden aan
zienlijke hoeveelheden goud en diamanten gehaald, die als winsten 
naar Euro a werden gezonden. 

Wanneer de leiders van de jonge onafhankelijke Afrikaanse sta
ten zich de moeite getroosten, de moderne geschiedenis van de be
trekkingen tussen de Westelijke imperialistische landen en de klei
ne onafhankelijke landen te bestuderen, zullen zij begrijpen, dat er 
geen werkelijke politieke onafhankelijkheid kan bestaan zonder 
economische onafhankelijkheid. Zij zullen zien, dat onafhankelijk
heid zonder een solide industriële en economische basis niets dan 
schijn is, die, zoals in de Zuidamerikaanse republieken, Portugal, 
Spanje en de dictaturen in West-Azië, spoedig vervalt tot de positie 
van een afhankelijk gebied, dat wordt geregeerd door reactionaire 

-en militaire klieken, wier politiek wordt gedicteerd en gecontro-
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leerd door de een of andere vreemde imperialistische mogendheid. 
Terwijl de heersers van deze landen in overvloed leven, blijven mil
joenen van hun landgenoten in achterlijkheid verkeren en leven zij 
in omstandi heden v n bit rmoed 

, , - Vanuit het gezichtspunt van de Afrikáanse staten is de Eurom~ 
een val. Zij dient om hun economische afhankelijkheid tot in ler:~t._e 1 

\ van dagen te handhaven, hun behoefte aan snelle industriële ont-
\ wikkeling ondergeschikt te maken aan de behoefte van de Ameri- ! 
; kaanse en Engelse imperialisten, Afrika te behouden als bron van 
j goedkope grondstoffen, die door goedkope arbeidskrachten gepro-

\

duceerd worden. Het is een middel om de bestaande imperialisti- , 
sche betrekkingen te vervangen door het "collectieve imperialisme" · 
- d.w.z. de gemeenschappelijke beroving van Afrika door de ge
meenschappelijke inspanningen van de imperialistische mogend-
heden. Het is een middel om de Afrikaanse landen als jongere 

eelgenoten te betrekken in de koude oorlog tegen het socialisme, 
ie tegelijkertijd een oorlog is tegen de nationale onafhankelijkheid 
an Afrika en Azië. 

Het voorstel, de Afrikaanse landen aan te sluiten bij de Euro
arkt, dient derhalve door alle patriottische Afrikanen volslagen 

e worden verworpen. Die leiders die het aanvaarden, dienen te 
worden uitgestoten door hun volkeren. 

JALANG KWENA 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het maandblad "The Afri
can Communist". 
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De haai en de sardine 

Het volgende is ontleend aan een beschouwing van de 
Amerikaanse auteur Miles Munro in "Mainstream". In 
het begin van dit artikel vertelt hij in het kort over de 
geschiedenis van de Zuidamerikaanse staat Guatemala 
die vanaf de 16e eeuw ongeveer 300 jaar ononderbroken 
onder rechtstreekse koloniale heerschappij van Spanje 
heeft gestaan, tot 1821. In dat jaar werd de onafhanke
lijkheid van het land uitgeroepen, maar het bleef een 
speelbal van de imperialistische mogendheden. Na vele 
opstanden en regeringswisselingen werd in 1931 een ge
neraal Jorge Ubico tot president gekozen, die met behulp 
van het leger tot 1944 aan de macht bleef. 

Munro schrijft: 

QNDER Ubico waren de staatsambten beperkt tot de klasse van de 
grote grondbezitters. Hij beschouwde zichzelf als een grote ge

neraal en hield er van met Napoleon vergeleken te worden. Paar
den waren voor deze 19e eeuwse generaal natuurlijk van grote be
tekenis: in de begroting 33-'34 werd voor ieder van zijn paarden 
30 dollar per maand uitgetrokken; iedere onderwijzer kreeg toen 
een maandsalaris van 8 dollar. 

In 1944 werd Ubico er uitgegooid en in 1945 werd dr. Juan José 
Arévalo voor de duur van zes jaar tot president gekozen. In deze 
periode verhoogde hij de begroting van Guatemala van 24 tot 60 
miljoen en weigerde resoluut enige Amerikaanse lening of hulp te 
accepteren. 

De grondwet van 1945 voorzag in een democratische regering, 
opvoeding, en politieke partijen; voor het eerst kregen de Indianen 
stemrecht en hoefden zij niet langer te leven onder de druk van de 
wetten op dwangarbeid. De arbeidersbeweging kreeg het recht zich 
te organiseren en te staken. 

Het ging er beter uit zien in Guatemala, maar vele mensen maak
ten zich zorgen en waren ontgoocheld omdat het oude leger een 
sterke positie bleef innemen. 

In 1947 werd een wet aangenomen die bepaalde, dat 90 procent 
van het personeel van welke onderneming ook in Guatemala uit 
Guatemalanen moest bestaan en dat zij 85 procent van de lonen 
moesten ontvangen. Maar deze wet was niet van toepassing op de 
grote buitenlandse ondernemingen die concessies bezaten en zij 
was dus tamelijk waardeloos. 

De eerste belangrijke botsing tussen Guatemala en de haai ge
beurde in 1950, toen de bootwerkers in de Puerto Barrios in sta
king gingen en een dagloon van f 4.80 verlangden. De United Fruit 
Company, die eigenaar is van de enige pier voor grote zeeschepen 
in Puerto Barrtos - de énige in Guatemala - was woest. United 
Fruit ontsloeg onmiddellijk zijn landarbeiders, beperkte de scheep-
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vliegdekschip naar het gebied, onder het voorwendsel dat Gua
temala jegens Cuba beschermd moest worden. 

ECONOMIE EN VOLK VAN GUATEMALA 

f· W. McBryde van het Smithsonian Institute te Washington zegt 
over Guatemala: "Hoge, woeste bergen, sommige van kalksteen, 

andere van lava en as met vulkanische toppen; diepe, steile kloven; 
laagliggende vlakten en hoge maar in omvang beperkte plateaus: 
deze contrastrijke oppervlakte bepaalt in hoofdzaak het kenmerk 
van ontwateringssystemen, klimaat, plantengroei en grond. De na
tuurlijke omstandigheden weerspiegelen duidelijk de verspreiding 
van de bevolking en de menselijke activiteiten". 

Zijn laatste stelling is maar al te juist. De grote meerderheid van 
de bevolking leeft in het onherbergzame hoogland, de koffieplan
tages zijn op de plateaus aangelegd en de laagliggende gebieden 
zijn bijna onbevolkt. Guatemala met een oppervlakte van 109.000 
vierkante kilometer heeft ongeveer elk klimaat, dat men ook in 
Amerika vindt. 

Volgens de volkstelling van 1950 was 53,6 pct der inwoners In
dianen. Het werkelijke percentage is veel hoger, aangezien de 
methode van het uit elkaar houden van Indianen en niet-Indianen 
(Ladino) op de levenswijze en niet op de rassenkenmerken berust; 
wanneer een Indiaan schoenen draagt en Spaans spreekt, wordt 
hij als niet-Indiaan geklassificeerd. Het percentage Indianen is 
waarschijnlijk 70 pct en in elk geval is slechts 5 pct der bevolking 
van Spaanse afkomst. 

Het feit, dat in Guatemala de grootste concentratie van Indianen 
in Centraal-Amerika woont, draagt ten zeerste bij tot diepe schei
ding in de maatschappij. 

In 1950 leefde slechts 25 pct der bevolking in gemeenten met meer 
dan 2.000 inwoners. 

In de periode van 1950-'60 groeide de arbeidersbevolking 
van 967.000 tot 1.300.000. Het aantal arbeiders stijgt sneller dan het 
beschikbare aantal werkplaatsen. Er is een hoog percentage werk
lozen, evenals van versluierde werkloosheid en verkorte werktijd. 
De toename van de industriële productie met 50 pct wordt niet in 
de uurlonen of de totale loonsom weerspiegeld en toont de rela
tieve zwakte van de vakbeweging na 1954. Er is een opmerkelijke 
groei van de productiviteit en van de winsten ook. Dit zal een van 
de verklaringen voor de grote Amerikaanse kapitalen zijn, die de 
laatste 5 jaar in het land belegd zijn. 

Een van de vele problemen in Guatemala is het ontbreken van 
verbindingswegen. De dorpsbevolking leeft buitengewoon geïsoleerd 
en het analfabetisme bedraagt 71,7 pct (op het platteland 82,4 pct). 

Gebrek aan wegen verhindert dat het gebied van Petén geculti
veerd wordt. De Petén in het Noorden van Guatemala verschafte 
eens een bestaan aan een grote Maja-bevolking. Hoewel het gebied 
een derde van het hele land uitmaakt, woont er slechts 1 pct der 
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bevolking, het land wordt niet bewerkt en Guatemala moet voedsel 
van Amerika invoeren. 

De ontwikkeling gaat snel in Guatemala en niet altijd onder de 
oppervlakte. De boeren herinneren zich het land dat ze eens be
zaten, de arbeiders de vakbeweging. Nu zien de boeren en de arbei
ders het voorbeeld van Cuba. Het nieuwe "Fidelisme" gaat dwars 
door de oude politieke verhoudingen heen en schept een graad van 
eenheid, die Wallstreet en het Pentagon vrees inboezemen. Zelfs 
het grote door Amerikaanse officieren getrainde leger van Fuentes 
is niet meer in staat de bevolking geheel onder controle te houden. 
De New York Times van 15 maart 1962 duidt aan wat er gebeurt: 

"Vandaag botsten studenten en politie voor de tweede keer in 
twee dagen, toen regeringsvijandige demonstranten trachten de ver
kiezingen van december vorig jaar ongedaan te maken. De verkie
zingen, waarvan de studenten beweren, dat ze vervalst zijn, ver
hoogden de parlementaire meerderheid van Fuentes. Maar Guate
mala leeft sinds januari onder de staat van beleg (!). De studenten 
kregen steun van de arbeiders der spoorwegmaatschappij, zij gin
gen hedenochtend in staking. Fuentes mobiliseerde de spoorweg
arbeiders onmiddellijk en plaatste hen onder militair gezag ... Ten 
minste 20 studenten werden in ziekenhuizen opgenomen ... De re
gering deelde mee, dat gedurende de dag in het noorden van de 
stad tussen legereenheden en rebellen een schietpartij van drie uur 
heeft plaatsgevonden". 

Een maand later berichtte hetzelfde blad: "Nieuwe geweldda
den vonden plaats, toen de politie vier studenten voor het gebouw 
van de juridische faculteit neerschoot!" 

Radio Havanna berichtte, dat de dag na deze moorden met traan
gasbommen tegen de moeders van de studenten werd opgetreden, 
die tegen de moord op hun zoons protesteerden. 

Van maart 1961 tot april 1962 ontving Guatemala 23,5 miljoen 
dollars steun uit Amerika. Het aantal jongelieden dat met de kogels 
gedood werd die met dit geld gekocht werden, kan men slechts 
schatten. 

Maar zelfs dit geld is niet toereikend om Fuentes en de rest van 
de heersende klasse te steunen. Begin maart nam Fuentes' leger een 
jonge revolutionair gevangen. Zij mishandelden hem. Hij was ge
lukkig, want hij stierf reeds na vijf uur. Maar op 14 maart waren de 
revolutionaire groepen sterk genoeg om Fuentes' leger dicht bij de 
hoofdstad te weerstaan. Zoals Batista leerde en Amerika zou moeten 
weten, kan zelfs de meest barbaarse mishandeling en onderdruk
king een volksbeweging niet stoppen ... 

MILES MUNRO 
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Aantekening 

Sowjet-economie onder de loupe 

AMERIKA'S VIJAND "No. 1" 

voLGENS een recent onderzoek, zo berichtte de First National 
City Bank of New York in haar maandoverzicht van november 

1962, is het Amerikaanse volk ná het communisme "het meest be
vreesd voor de gevolgen van automatisering". Als we de vraag naar 
de mening van de gemiddelde Amerikaan over het "communisme" 
als verplicht nummer buiten beschouwing laten - wat zou zo'n 
gemiddelde Amerikaan anders op zo'n BVD-vraag moeten antwoor
den? - dan blij ft dus de automatisering als vijand nummer één 
over. 

Automatisering is er volgens Amerikaanse vakbondskringen de 
oorzaak van, dat de gemiddelde werkloosheid sedert 1958 nimmer 
beneden de vijf procent is gedaald. De directeur van "Het Centrum 
voor de studie van democratische instellingen", W. K. Ferry, heeft 
berekend dat als gevolg van de automatisering in Amerika jaarlijks 
één en een kwart miljoen mensen "overbodig" zullen worden. Hij 
voorspelde, dat de werkloosheid in dat land alleen nog maar kan 
stijgen en nimmer zal dalen en hij noemde automatisering "de 
grootste bijdrage" tot vernietiging van het kapitalisme. 

De hogergenoemde bankinstelling is het met deze pessimistische 
zienswijze niet eens, maar zij was wel van mening, op grond van 
bestudering van de werkloosheidscijfers, dat in "God's eigen land" 
jaarlijks 200 000 mensen als gevolg van automatisering hun baan 
zullen verliezen. Hetgeen betekent dat haar opvatting niet zo erg 
veel van die des heren Ferry verschilt. Alleen ten aanzien van het 
tempo van het proces lopen de meningen uiteen. 

Vervolgens halen we hier het Financiële Dagblad van 12 dec. jl. 
aan. Het blad berichtte toen, dat de gemiddelde winsten van de 
grote Amerikaanse ondernemingen in de eerste negen maanden 
van het lopende jaar ca. 16 pct hoger waren dan in 1961. Maar óók 
berichtte het blad op dezelfde dag, dat "de gang eruit is" nl. uit de 
Amerikaanse economie. Van het verstrekkende doel der rege
ring-Kennedy op economisch en financieel gebied komt niets te
recht. Het is een "ijdele hoop" gebleken, zegt het blad, "de grote na
oorlogse boom is voorbij". 

Wetmatig groeiende werkloosheid, stagnatie, leegloop op 
grote schaal van het productieapparaat én stijgende winsten - dat 
zijn enkele van de kwalen der Amerikaanse economie. De meest 
vernietigende veroordeling van het stelsel wordt gevormd door de 
groeiende werkloosheid, in contrast tot de stijgende winsten. 
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HET HAD MEER KUNNEN ZIJN 

HET voorgaande mag men beschouwen als een inleiding tot de 
volgende korte bespreking van de werkzaamheden, die het 

Centraal Comitee van de CPSU op zijn laatste zitting verricht heeft. 
Het steunde daarbij op de harde en verheugende feiten die vol

doende bekend zijn: De industriële productie in de Sowjet-Unie 
groeide gedurende de eerste vier jaren van het lopende zeven-jaren
plan ( 1959-1962) met 45 pct, waarmee het plan met 15 pct overtrof
fen werd. Deze gemiddelde groei van ruim 10 pct moet dan verge
leken worden met een gemiddelde groei 'in Amerika van circa 
2,7 pct. 

Voorts weet men, dat de landbouw dit jaar - niettegenstaande 
ongunstige weersomstandigheden ln Kazakstan, Midden-Ruslanel en 
andere gebieden - een record-oogst heeft opgeleverd. Om te be
grijpen, waar het om gaat vermelden wij hier, dat de totale graan
productie in de Sowjet-Unie van 90 miljoen ton in 1953 tot 148 
miljoen ton dit jaar is gestegen. 

Hier heeft men enkele simpele gegevens om de "crisis" te beoor
delen, waarvan sommige Nederlandse bladen naar aanleiding van 
de discussie in Moskou spraken. 

De "crisis" wordt verder geïllustrt!erd door het feit, dat in deze 
vier jaar 3 700 nieuwe, moderne bedrijven in productie kwamen, dat 
spoorwegen ter lengte van bijna het vijfvoudige van het totale Ne
derlandse net, geëlectrificeerd werden. Dat de omzet aan verbruiks
goederen met 34 pct steeg en tenslotte dat niet minder dan 50 
miljoen mensen in deze vier jaar een nieuwe woning kregen! Jaar
lijks kwamen er 2 850 000 woningen klaar, hetgeen omgerekend op 
Nederlandse verhoudingen betekent, dat in ons land jaarlijks 
160 000 woningen gebouwd hadden moeten zijn om het tempo in de 
Sowjet-Unie te evenaren. 

Voor de oppervlakkige waarnemer is het in het licht van deze 
gegevens moeilijk, de heftige discussies en de scherpe critieR te 
begrijpen, die zowel vóór, als óp de bedoelde zitting geuit werden. 

Maar de zaak is, dat men niettegenstaande de snelle vooruitgang 
ontevreden is, omdat mogelijkheden tot nog snellere vooruitgang 
ongebruikt worden gelaten. 

Er zijn een reeks factoren, die een rem hebben gelegd op de ont
wikkeling. 

Een complex vraagstukken is van min of meer organisatorische 
aard. Het andere is een directe erfenis van de Stalin-periode. In 
vele gevallen is er direct historisch verband tussen het één en het 
ander. Zijn gewoonte om "algemeen geldende principes" te prefe
reren boven het onderzoek van feiten leidde er bv. toe, dat de eco
nomische wetenschap in de Sowjet-Unie in de periode van Stalin 
zich nauwelijks bezig hield met wat men hier zou noemen, bedrijfs
economie en feitelijke onderzoekingen omtrent de economische -
öntwikkelingstendenties, een instelling die in de hand werd ge
werkt door foutieve theoretische opvattingen. L. Iljitsjow wees er 
bv. in een rede voor de Academie van Wetenschappen op 19 okt. 
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1962 op, dat de toen heersende praktijk van aankoop van landbouw
producten beneden de werkelijke kostprijzen tot de opvatting heeft 
geleid, dat het vraagstuk van de productiekosten in de collectieve 
boerderij en niet bestond. 

In plaats van zulke vraagstukken van direct belang, als de meest 
gunstige verhoudingen tussen de diverse productietakken en hun 
respectievelijke omvang, of van de standplaats van diverse indus
trieën, te bestuderen, hield men zich bezig met algemene theoreti
sche onderzoekingen of de uitleg van stellingen die door Stalin ge
poneerd waren. Uit die tijd is ook de afkeer van het zakelijk kennis 
nemen van de ontwikkelingen in de kapitalistische wereld afkom
stig. De verwerping door sommige Sowjet-geleerden van de in Ame
rika ontwikkelde cybernetica (de wetenschap der stuurkunde} ge
durende een bepaalde periode, was er het gevolg van. Maar dit 
leidde op zijn beurt weer tot vertraging in de toepassing van wis
kundige methoden bij de oplossing van de steeds ingewikkelder 
wordende economische vraagstukken. Het leidde ook tot vertraging 
in de toepassing van d€! nieuwe wetenschap bij de oplossing van 
zuiver technische problemen in de productie. 

ZAKELIJKHEID 

DE voornaamste aandacht tijdens de zitting werd gewijd aan .. 
vraagstukken van controle, van mobilisering der massa bij de 

verbetering van de leiding en opvoering van de productiviteit en 
vraagstukken van organisatie. 

"De schaal en de omvang van onze economie", zo zei 
N. S. Chroestsjow, "zijn zo groot geworden, dat de vroeger vastge
stelde vormen van leiding niet meer in staat zijn de belangrijkste 
problemen van economische ontwikkeling die dagelijks ontstaan, te 
beheersen". 

A1s een der voornaamste kenmerken van de hele discussie zouden 
wij de zakelijkheid en de redelijkheid willen beschouwen, waarmee 
de problemen aangepakt werden. 

Chroestsjow gaf daarbij het goede voorbeeld. "Waarom gebruiken 
we niet alles wat rationeel en economisch winstgevend is in het 
kapitalisme? Want ln de omstandigheden van een planmatige eco
nomie kan dit veel gemakkelijker gebeuren, dan onder de voor
waarden van de kapitalistische concurrentie. Er was een tijd - ik 
bedoel de periode van persoonsverheerlijking - dat bij ons alles 
zonder voorbehoud ideaal was, terwijl alles in het buitenland on
voorwaardelijk als slecht werd beschouwd". 

Dit kenmerk van zakelijkheid kwam op allerlei wijze tot uiting. 
Bijvoorbeeld rechtvaardigde de stand der techniek gedurende een 
hele periode de opyatting, dat een der voornaamste doelen van de 
Sowjet-Unie moest zijn een snelle verhoging. van de staalproductie. 
Dit is ongetwijfeld ook nu nog nodig. Maar de nadruk die de staal· 
productie heeft gekregen, leidde tot veronachtzaming van nieuwe 
chemische productietakken, die betere en goedkopere grondstoffen 
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l vervaardigen, grondstoffen die in vele gevallen de voorkeur verdie
nen boven staal. Chroestsjow heeft hiervoor vele feiten genoemd, 
die wij niet zullen herhalen. , 

Een ander voorbeeld: zowel oude tradities als "schaarste-econo
mie" leiden in de landbouw tot het in stand houden van een systeem 
van wisselbouw (het zog. Travopolye-stelsel) waarbij grote delen 
van het beschikbare land tot grasland van uiterst lage productivi
teit werd bestemd. Het gebrek aan kunstmest en deels ook aan ma
chines en personeel werkte het in stand houden van dit stelsel in 
de hand. 

In de RSFSR alléén gaat het hierbij al om meer dan 10 miljoen 
hectare land. Op zichzelf rechtvaardigen de omstandigheden een 
radicaal breken met deze methode. Men is er ook druk mee bezig, 
maar Chroestsjow, die zelf de gangmaker van de campagne tegen 
dit verouderde en verliesgevende stelsel is, waarschuwde in een 
artikel in de Prawda: "Alles moet overwogen en rationeel aange
pakt worden, met inachtneming van de beschikbare mogelijkheden". 
Het gaat hier immers om praktische vraagstukken en men gaat er 
bij de oplossing van dit probleem van uit, dat het in sommige ge
vallen beter kan zijn, nog een tijdje aan totaal verouderde land
bouwmethoden vast te houden, in plaats van het onproductieve 
grasland om te ploegen, zonder dat misschien de objectieve voor
waarden aanwezig zijn om het rationeel te bebouwen. In dit geval 
zou men immers niets hebben, zelfs niet het gras! 

MOBILISERING VAN DE WETENSCHAP 

DE zakelijkheid was ook het kenmerk van de discussies over 
nieuwe vormen van leiding, van planning en toepassing van 

moderne technieken bij het uitwerken van economische vraagstuk
ken. 

In de reeds aangehaalde redevoering van L. Iljitsjow merkte hij 
o.m. op: "Het is duidelijk, dat de oplossing van hoofdproblemen der 
nationale economie ondenkbaar is zonder een systematische en 
voortdurende samenwerking van economen, technici, statistici, wis
kundigen en vertegenwoordigers van de natuurwetenschappen". 

In een reusachtig ingewikkelde nationale economie met haar gi
gantische omvang en duizend en een botsenclt! problemen is het 
nodig, dat de regering bij haar besluitvorming in deze kwesties kan 
steunen op onderzoekingen, wetenschappelijke, economische én 
technische ramingen. De technici moeten de politieke leiding het 
materiaal verschaffen, op grond waarvan zij haar besluiten neemt. 

Daarbij komen zulke vraagstukken aan de orde als: het onder
zoek naar de vraag onder welke or:p.standigheden, wanneer, waar 
en wat voor soort nieuwe technieken met het meeste nut kunnen 
worden ingevoerd; wat de meest doeltreffende vormen en indivi
duele stimulering van technische vooruitgang zijn en hoe het reus
achtig grote aantal ni~uwe technische procedés met het grootste 
nut in gebruik kan worden genomen. 
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Er kwamen andere vraagstukken aan de orde als bv. het vraag
stuk van standaardisatie - economisch van uiterst groot gewicht, 
omdat de introductie van uniforme onderdelen voor uiteenlopende 
machinerieën specialisatie van de productie vergemakkelijkt en tot 
besparing van miljarden kan leiden. In nauw verband hiermee werd 
ook de stand van zaken in de industrie voor gereedschappen be
sproken. Chroestsjow wees er in dit verband op, dat in deze in
dustrie in totaal 400 000 arbeiders werken, die ca. 200 000 draai
banken - bijna 10 pct van het totaal in de Sowjet-Unie - tot hun 
beschikking hebben. 

Maar slechts 50 000 arbeiders met 17 000 machines werken in de 
gespecialiseerde industrie van gereedschapsproductie. De rest is on
dergebracht in· speciale afdelingen van grote ondernemingen, die 
aldus geheel "autarkisch" in hun eigen behoefte aan gereedschap
pen voorzien. 

Men kan zeggen, dat zo'n toestand onbegrijpelijk is. Maar hij 
wordt begrijpelijk, als men de historische omstandigheden kent, 
waaronder hij gegroeid is. Wanneer een bestaande grote fabriek in 
een koortsachtig groeiende economie niet aan de nodige gereed
schappen kan komen, omdat ze niet in de Sowjet-Unie gemaakt 
worden, zoals dat in de jaren '20 nog het geval was, dan ontstaat 
vanzelf de noodzaak om het "maar zelf" te doen. Economisch kan 
dit systeem dus onder bepaalde omstandigheden verantwoord zijn. 
Het is het echter niet meer, omdat men er over een grote industrie 
van gereedschappen beschikt en dus moet het zo snel mogelijk 
vervangen worden door uitbreiding van hoog gespecialiseerde ge
reedschapsfabrieken, die eenzelfde (of meestal beter) gereedschap 
door hun specialisatie veel sneller en vooral veel goedkoper kun
nen vervaardigen. 

Het beëindigen van zo'n toestand is echter geen kwestie van korte 
adem. Hetzelfde geldt ook voor de specialisatie in het algemeen, 
voor de standaardisatie van producten, voor coördinatie en specia
lisatie van de talloze instituten van onderzoek en ingenieursbu
reaux, een kwestie, die thans door de Academie van Wetenschappen 
onder ogen wordt gezien. · 

METHODEN VAN PLANNING 

EEN bijzonder diepgaande discussie is aan de zitting vooraf ge-
gaan over methoden van planning. Gebleken is, dat allerlei 

systemen in de loop der ontwikkeling tot remmen zijn geworden, 
zowel voor de volledige ontplooiïng van de economische hulpmid
delen, alsook voor het voorkomen van verliezen en het verbeteren 
van de kwaliteit der producten. 

Hierbij heeft o.m. een voorstel van de econoom Liberman uit 
Charkow een grote rol. gespeeld, om de toegekende premies aan de 
bedrijven niet meer afhankelijk te stellen van het percentage waar
mee zij hun plan vervuld hebben, maar van de winst die zij gemaakt 
hebben. · 

De gedachte van prof. Liberman berust op de overweging, dat de 
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ondernemingen en hun leidingen direct bij het vaststellen van hoge 
productieplannen geïnteresseerd moeten worden. Bij het geldende 
systeem ontvangt een bedrijfsleiding, die zich lage doeleinden ge
steld heeft en ze overtreft hogere premies, dan een directie die zich 
verderstrekkende doelen gesteld heeft, ze niet geheel vervult maar 
in feite een grotere sprong vooruit heeft gemaakt dan de eerste. Dit 
systeem leidt er ook toe, dat de modernisering van de bestaande 
bedrijven geremd wordt, aangezien zulk een modernisering altijd 
met tijdelijke productie-achteruitgang gepaard gaat. Hoewel zij uit
eindelijk toch "winst" voor de maatschappij oplevert komt zij in 
strijd met de bestaande loonsystemen, aangezien de hoogte van het 
loon afhangt van de omvang der productie. Hieruit blijkt, dat het 
directe materiële belang van de arbeider of de bedrijfsleiding niet 
het enige middel kan zijn om verdere vooruitgang te stimuleren. 

"Zonder acht te slaan op de winst is het niet mogelijk te beoor
delen welk peil een onderneming heeft bereikt en welke bijdrage 
zij levert tot de rijkdom van het gehele volk", zei Chroestsjow. 

In Sowjet-vijandige bladen is uit de discussie over de voorstellen 
van prof. Liberman opgemaakt, dat de Sowjet-Unie tot het winst
stelsel in het kapitalistische Westen terug wilde keren. Het is on
nodig om dit te weerleggen. Liberman zelf antwoordde daarop: 
"Winst - jawel, maar het "vrije ondernemersdom" - nooit". Het 
gaat er niet om dit stelsel voor de economie als geheel in te voeren, 
maar voor de bedrijven afzonderlijk en de winst der bedrijven komt 
automatisch het gehele volk ten goede. Bij het ontbreken van par
ticuliere bezitters betekent het streven naar hogere rentabiliteit 
en winst - verlaging van de productiekosten en streven naar ver
betering van de kwaliteit ten dienste van de socialistische gemeen
sahap. 

Er zijn echter een hele reeks problemen aan de invoering van 
het "systeem-Liberman" verbonden, waarop wij in dit verband niet 
kunnen ingaan en die het wenselijk maken, de kwestie zorgvuldig 
te onderzoeken. Chroestsjow heeft derhalve voorgesteld, het Eco
nomische Instituut van de Akademiè van Wetenschappen met de 
verdere uitwerking te belasten. Er zijn inmiddels enkele bedrijven 
aangewezen, waar de voorstellen van de economen in de praktijk 
beproefd zullen worden. 

Besloten is verder om het Centraal Plan Bureau te reorganiseren 
in die zin, dat het alleen nog tot taak heeft, langlopende plannen 
uit te werken en cijfermatige onderzoekingen over de toekomstige 
gang van zaken te verrichten, terwijl het vaststellen van de jaar
plannen in het vervolg door de Economische Raad van de Sowjet-
Unie zal geschieden. · 

Hierdoor krijgt het Centraal-Plan Bureau, dat kan steunen op 
hooggekwalificeerde economen, statistici, specialisten op het ge
bied van automatische rekenmachines, de handen vrij voor het uit
werken van "optimale" plannen - plannen waarbij het hoogste 
ontwikkelingstempo met het nuttigste gebruik van alle hulpmidde
len - techniek, grondstoffen, werkkrachten - energie enz. - ver
zekerd worden. 
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Het gaat hier om een van de vele stappen, die gedaan zijn om de 
wetenschap doeltreffender dan tevoren in dienst te stellen voor de 
ontplooiïng van de nationale economie. Soortgelijke maatregelen 
zijn ook genomen, teneinde te verzekeren, dat de ontdekkingen van 
de natuurwetenschappen, in het bijzonder op het gebied van plas
tics en kunststoffen, en de door de ingenieurs uitgedachte techni
sche vernieuwingen op alle mogelijke gebieden zo snel mogelijk 
in de productie worden toegepast. 

PARTIJ EN MASSA 

DIT alles betekent echter niet, dat men alle heil van automatische 
rekenwonders en automatisering der productie, van economen, 

natuurkundigen en ingenieurs verwacht. Er is in tegendeel meer 
dan ooit de nadruk gelegd op de groeiende rol van de partij en van 
de massa als stuwende factoren. Vooral in dit opzicht zijn verstrek
kende maatregelen getroffen, die misschien van nog grotere be
tekenis zullen blijken te zijn dan de zuiver technisch-organisatori
sche. 

Bij een vereenvoudiging van het administratieve bestuurs-appa
raat (o.m. door inkrimping van de economische raden J is tegelijk 
besloten de partij-organisatie op het principe van de productie op 
te bouwen. Dit houdt o.m. in, dat in de partij afzonderlijke instan
ties komen, die zich hetzij uitsluitend met landbouw-, hetzij met 
vraagstukken van de leiding der industrie bezig houden. 

Daarnaast zijn maatregelen uitgewerkt die moeten verzekeren, 
dat de arbeiders op maximale wijze bij de uitwerking van de pro
ductieplannen worden betrokken. Gedacht wordt hierbij aan de 
verkiezing van productiecomitees in de bedrijven, die niet alleen 
deelnemen aan de uitwerking van de produktieplannen, maar ook 
aan de controle op de uitvoering ervan en de plaatsing van het 
personeel. Het principe blijft echter, dat de directeur van de on
derneming de eigenlijke beslUiten neemt en ook de verantwoorde
lijkheid draagt. 

Deze stap tot het mobiliseren van de massa ter verhoging van de 
productiviteit, van de productie en voor een nog snellere ontplooi
ing van de Sowjet-economie zal van ingrijpende betekenis blijken 
te zijn. Het gaat immers om een nieuwe stap op de weg naar het 
inschakelen van de arbeiders in het bestuur van de onderneming, 
een hogere vorm van democratie, die alleen onder het socialisme 
volledig tot ontplooiïng kan komen. Gezien het belang van deze 
zaak is besloten met deze' nieuwe vorm proeven te nemen in enkele 
grote bedrijven en op constructieplaatsen in diverse delen van het 
land. 

De leidende gedachte bij de veelheid van maatregelen, die ge
troffen of in voorbereiding zijn is een consequente toepassing van 
Lenin's opvatting over de voorrang van de economie boven de poli
tiek. 

De zakelijke en nuchtere wijze waarop de vraagstukken zijn aan-
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gepakt, de energie waarmee men bestaande tekortkomingen onder 
het oog ziet, de openhartigheid waarmee de discussies zowel vóór 
de zitting van 't Centrale Comité in de dagbladen en de tijdschriften 
is gevoerd, als op de zitting zelf - dit alles kan niets dan goeds 
voor de toekomst beloven. Het is tegelijk een waarschuwing aan 
Amerika en de gehele kapitalistische wereld, dat de Sowjet-Unie 
vastbesloten is de economische wedijver te versterken en waar te 
maken, wat zij zich heeft voorgenomen - nl. Amerika in de kortst 
mogelijke tijd in te halen en voorbij te streven. 

Verzekert U zich van een ononderbroken toezending van Po
litiek en Cultuur door voor 2 5 j a nu ar i 1 9 6 3 Uw abon
nementsgeld: 

f 5.50 voor het gehele jaar - of 
f 2.75 voor het eerste halfjaar, 

over te maken op: 

postgirorekening 173.127 t.n.v.: 
gem. girorekening P 1527 t.n.v.: 
of per postwissel aan: 

Boekhandel Pegasus 
Leidsestraat 25 
Amsterdam 

met vermelding van - Bestèmd voor P en C 1963 

U bespaart U zelf een bedrag van 35 cent incassokosten en 
ons veel werk en onnodige administratieve kosten. Abonné's 
die in de afgelopen maanden het abonnementsgeld voor 1963 
aan ons voldeden verzoeken wij dringend voor 25 januari 1963 
de f 1.- prijsverhoging te voldoen. 

Wij vertrouwen op Uw medewerking te mogen rekenen. 

Boekhandel Pegasus 
adm. Politiek en Cultuur 
Leidsestraat 25, Amsterdam 
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Critische notities 

Problemen der Oostenrijkse neutraliteit 

DE Oostenrijkse geleerde prof. H. 
Balt! heeft onlangs een studie 

over de "Problemen van de neutrali
teit naar aanleiding van het Oosten
rijk1se voorbeeld"*) gepubliceerd. 
Zoals uit de titel blij kt, tracht deze 
specialist op het gebied van het 
staatsrecht de ervaringen die Oosten
rijk met het zogenaamde Staatsver
drag heeft opgedaan, waa bij de Oos
tenrijkse neutraliteit door de Sow
jet-Unie enerzijds en de grote Wes
telijke mogendheden anderzijds 
wordt gegarandeerd, te veralgeme
nen. 

Derhalve achten wij het nuttig, de 
beschouwingen die de jurist K. Reg
ner in het decembernummer van 

Weg und Ziel" aan dit boek wijdt, 
~ver te nemen. Wij vestigen de aan· 
dacht van onze lezers in het bijzon
der op de betekenis, die Balt! toe
kent aan eenzijdige garanties van de 
staatkundige neutraliteit van een 
land door andere landen. Zoals 
blij kt beschouwt hij een eenzijdige 
garantie als volkenrechtelijk rechts
geldig en dus ook bindend. Belang
wekkend is ook de opvatting van de 
Oostenrijkse burgerlijke geleerde dat 
men staatkundige neutraliteit niet 
met ideologische [politieke) neutra
liteit verwarren mag. De laatste ver
werpt hij uitdrukkelijk. 

* R EGNER vestigt er allereerst de 
aandacht op, dat prof. Baltl een 

overtuigde aanhanger van de staat
kundige neutraliteit van Oostenrijk 
is. In het voorwoord tot zijn boek 
merkt hij op: 

"Zij (de neutraliteit) wordt daar
bij van een zuiver volkenrechtelijk 
instituut tot een actief fustrument 

*) Problemen der neutraliteit, Graz
Keulen, 1962. 
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van de vrede en van internationale 
orde". 

Na een kort over.zicht van de ont
wikkeling der neutraliteit in de 
twintigste eeuw verdedigt prof. Balt! 
de stelling, dat de duurzame neutra
liteit verder reikt dan alleen maar 
neutraliteit ingeval van oorlog. In 
dit verband legt hij de nadruk op de 
reeds jaren geleden verdedigde me
ning van de bekende Oostenrijkse 
deskundige op het gebied van het 
volkenrecht, Verdross, dat de duur
zame neutraliteit niet alleen inhoudt 
de principiële onthouding van deel
name aan een oorlog, maar ook be
tekent het afwijzen van alle hande
lingen, die mogelijkerwijs tot oorlog 
en politieke spanning zouden kun
nen leiden en dat neutrali.teit dus 
ook in vredestijd bepaalde verplich
tingen met zich meebrengt [pag. 11). 

In hoofdstuk 4 ["Bijzonderheden van 
de duurzame neutraliteit") trekt de 
schrijver te velde tegen de menin
gen, die 'thans voortdurend door de 
gecamoufleerde tegensta1;1ders van de 
neutraliteit worden verkondigd, n.l. 
dat het bij de neutraliteit van Oosten
rijk slechts zou gaan om neutraliteit 
ingeval van oorlog, en dat er dus geen 
andere verplichtingen bestaan dan 
het zich onthouden van militaire 
bondgenootschappen. Prof. Baltl laat 
er te dien aanzien geen enkele twij
fel over bestaan, dat hij tegenover 
een star vasthouden aan de vastge
stelde bepalingen van de zuivere 
oorlogsneutraliteit van de Haagse 
Conventie van 1907, de reeds plaats 
vindende uitbreiding van de ontwik
keling van het neutraliteitsrecht 
stelt. Onder verwijzing naar de wer
kelijke betekenis van het gewoonte
recht in het volkenrecht erkent prof. 
Balt! de waarde van een actieve neu
traliteits.politiek, waar hij schrijft: 

"De duurzame neutraliteit vereist 
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in vredestijd reeds een speciaal ge
tuigenis" (pag. 19 J. 

De neutraliteit van Oostenrijk -
zoals zij in het Moskouse Memoran
dum van 15 april 1955 werd uitge· 
werkt - is vastgelegd in de grond
wet van de Oostenrijkse Republiek 
van 26 oktober 1955. Er werd een 
verklaring van duurzame neutraliteH 
tegenover alle staten afgelegd. De 
meeste staten hebben ook de neutra
liteit van Oostenrijk erkend of de 
verklaring voor kennisgeving aange· 
nomen. Aangezien de verplichting 
van Oostenrijk tot neutraliteit niet 
berust op tweeziJdige verdragen, 
werd de juridische ,geldigheid van 
de wet op de neutraliteit in twijfel 
getrokken. Er zou slechts een par
lementair besluit tot opheffing van 
de wet op de neutraliteit nodig zijn, 
zo zeggen de tegenstanders van de 
neutraliteit, om de duurzame neutra
liteit van Oostenrijk ter zijde te 
schuiven. Zulk een opvatting ontkent 
in werkelijkheid het wezen van het 
volkenrecht zelf. Waarin zou de be
tekenis van een "duurzame!' neutra
liteit liggen, als deze elk moment 
herroepen zou kunnen worden? Prof. 
Balt! wijst dan op de juridische be
tekenis ook van eenzijdige garantie
verklaringen. Zijn juridisch goedge
fundeerde beschouwingen leiden tot 
de klemmende gevolgtrekking, dat 
de neutraliteit van Oostenrijk niet 
slechts een zaak is van de grondwet 
van Oostenrijk, maar het karakter 
van volkenrechtelijke norm bezit. Ze 
is onbepe•rkt van duur en onherroe
pelijk. Daarbij is het bij zonder toe 
te juichen, dat prof. Balt! er niet 
voor terug deinst om ten aanzien van 
een tegengestelde uitleg van de Oos
tenrijkse neutraliteit nadrukkelijk te 
schrijven: 

"Een opheffing v.an de neutrali
teit, ook al zou deze grondwettelijk 
onberispelijk tot stand gekomen zijn, 
zou ... volkenrechtelijk onrecht zijn". 

De tegenstanders zouden ook nog 
enkele andere grondstellingen van 
de beschouwingen van prof. Balt! 
dienen te overdenken. Hij schrijft 
b.v., dat het bestaan van een duur
zame neutraliteit in bijzondere ma-

te gebonden is aan het internatio
nale vertrouwen ten aanzien van 
haar naleving en d.at zorgvuldige na
leving van de neutraliteitspolitiek en 
haar plaats in het moderne neutra
liteitsrecht geboden is (pag. 25]. Hij 
wijst er op, dat de mogelij'kheid om 
vanuit de neutraliteit de wereldvrede 
te bevorderen, niet mag wol'den on
derschat (pag. 26]. 

NEUTRALITEIT EN EEG 

MET het oog op de pogingen van 
de Oostenrijkse regering, Oos

tenrijk met de EEG te verbinden, 
krijgt hoofdstuk VIII, dat de econo
mische consequenties behandelt van 
de neutraliteit in vredestijd en tij
dens oorlog, een bij zondere beteke
nis. De auteur zegt: 

"De duurzame neutrale staat dient 
dus voor toetreding tot zulke organi
saties en allianties bijzonder nauw
keurig na te gaan, of hierdoor zijn 
volledige juridische, politieke en eco
nomische beweeglijkheid in vredes
en oorlogstijd op enigerlei wijze be
lemmerd zou kunnen worden. 

Aan de hand van enige historische 
vooDbeelden licht prof. Baltl het op
geworpen probleem toe en legt daar
bij de nadruk op het feit, dat de 
on~wikkeling van de "eenheid van 
economis.che belangen" naar "een
heid van politieke belangen" wel
haast noodgedwongen is en, wat niet 
over het hoofd gezien mag worden, 
dat "economische overeenkomsten 
hem (de neutrale staat] zeer gemak
kelijk onder de druk van een over
machtige partner zouden kunnen 
brengen". (pag. 40] 

Terecht wijst prof. Baltl op arti
kel IV van het Staatsverdrag*], 
waarbij hij echter niet nader ingaat 
op de bepalingen daarvan. In dit 

, veDband werd ook de volkenrechte
lijk heersende mening geciteerd, dat 
tolunies en duurzame neutraliteit 
met elkaar onverenigbaar zijn. 

Ten aanzien van het vraagstuk van 
de zogenaamde economische aaneen
sluiting v.an Europa, die prof. Balt! 
als, doel voor een verre toekomst 
aanduidt, zegt hij dat de neutrali-
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teit "haar zegenrijke functie tot be-· 
houd van de 'vrede ook niet [mag] 
opgeven ten gunste van de economi
sche occupatie door één van de gro
te mogendheden". Een duidelijke 
waarsl huwing aan allen, die zouden 
kunnen bezwijken voor de leuze 
"verhongeren in de neutraliteit". 

NEUTRALITEIT EN VREDE 

pROF. Balt! ontwikkelt ook interes-
sante gedachten over het vraag

stuk van de "garantie" van de neu
traliteit, daarbij speciaal rekening 
houdend met de bepalingen van het 
Staatsverdrag. Het schijnt immers, 
dat men over het Staatsverdrag, de
ze destijds veel geprezen grondslag 
van de Oostenrijkse onafhankel!j k
heid, niet meer spreekt. Artikel 2 
van het Staatsverdrag spreekt ech
ter over de eerbiediging van de on-
afhankelijkheid en van de territoria
le onschendbaarheid van Oostenrijk 
door de geallieerde en geassocieerde 
mogendheden, terwijl artikel 3 in
houdt, dat in het Duitse vredesver
drag bepalingen dienen te worden 
opgenomen, die de erkenning van de 
souvereinHeit en onafhankel!jkheid 
van Oostenrijk door Duitsland en het 
afstand doen door Duitsland van alle 
territoriale en politieke aanspraken 
met betrekking tot Oostenrijk en het 
Oostenrijkse staatsgebied verzeke
ren. Prof. Baltl nu legt bijzondere 
nadruk op het woord "verzekeren" 
en meent, dat daaronder een garan
tie moet worden verstaan, want bii 
"een bedreiging of schending van de 
Oostenrijkse souvereinHeit en onaf
hankelijkheid van "Duitsland" zou de 
garantie in werking treden. Dat 
houdt echter praktisch ook de ga
rantie van Oostenrijks neutraliteit 
tegenover "Duitsland" in, aangezien 
elke schending van grondgebied toch 
ook wel een schending van de neu
traliteit zou zijn, daar verder ... de 
neutraliteit een bestanddeel van de 
Oostenrijkse souvereinHeit is". [pag. 
46] 

In de beide laatste hoofdstukken 
"Neutraliteit en neutraliteitspolitiek 
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in dienst van de vrede" en "Perspec
tief" trekt prof. Balt! consequent 
zijn conclusies uit de voorafgegane 
argumentatie. Hij keert zich nog
maals tegen de opvatting, dat alleen 
de "militaire neutraliteit" als een 
verplichting van Oostenrijk wordt 
gezien. 

De duurzame neutrale staat is, al
leen al met het oog op zijn bewust 
duurzaam afstand doen van oorlog en 
geweld tot het doorzetten van natio
nale aanspraken, verplicht de vrede 
te bevorderen; hij dient voor het be
reiken van het hoofddoel van de 
Verenigde Naties op te komen, "voor 
verdraagzaamheid, voor het behoud 
van de vrede, voor goede nabuur
schap en vriendschappel!jke betrek
kingen op basis van gel!jkheid, voor 
de oplossing van alle internationale 
problemen langs vreedzame en hu
manitaire weg". [pag. 53] Deze ge
dragsregel - zegt prof Balt! - leidt 
noodzakelijkerwijs tot "het tot stand 
brengen van passende maatregelen 
ter vermij ding van politieke, econo
mische en andere discriminatie en 
speciaal ter vermijding van alle niet
objectieve, tendentieuze of ophitsen
de publiciteit in de ruimste zin van 
het woord". (pag. 53] 

Prof. Balt! gaat op dit punt verder 
dan de bekende deskundige op het 
gebied van het volkenrecht Verdross, 
die alleen spreekt van een "zedel!jke 
plicht, om bij de beoordeling van 
buitenlandse verhoudingen zakelijk 
en gematigd te zijn ... " Prof. Baltl 
zegt: "Het vermijden van discrimina
tie in publicaties kan niet alleen ge
grondvest zijn op het ,verantwoor'
del!jkheidsgevoel' van de enkeling, 
maar dient door de staat gegaran
deerd te worden ... " 

In dit verband noemt prof. Balt! 
de leuze van de "ideologische neu
traliteit" ongelukkig. Men zou zeker 
niemand het recht mogen betwisten, 
in de strijd van de ideologiel!n stel
ling te nemen, maar deze stelling
name "dient gedragen te woroen 
door het strev,en naar objectiviteit, 
naar een zakelijke behandeling" [pag. 
54]. Om zijn desbetreffende argu
mentatie te ondersteunen, maakt 
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prof. Balt!, overigens zeer interes
sant, gewag van de in vergetelheid 
geraakte "Internationale Conventie 
inzake het gebruik van de radio
omroep in het belang van de vrede" 
uit het jaar 1936, welke conventie 
tot doel had "uitwassen van de vrij
heid van meningsuiting, die de in
ternationale betrekkingen zouden 
kunnen schaden", te bestrijden. Wat 
zou het voor de wereldvrede nuttig 
zijn, als er thans een uitgebreide 
soortgeJij ke conventie tot stand zou 
komen! 

Besluitend en samenvattend noemt 

*) Verbod van aansluiting. 
1. De Geallieerde en Verbonden 

Mogendheden verklaren, dat een po
litieke of economische vereniging 
tussen Oostenrijk en Duitsland ver
boden is. Oostenrijk erkent ten volle 
zijn verantwoordelijkheid op dit 
gebied en zal geen politieke of eco
nomische vereniging met Duitsland, 
van welke aard ook, aangaan. 

2. Ten einde een dergelijke ver
eniging te voorkomen, zal Oostenrijk 
geen enkele overeenkomst met Duits-

prof. Baltl het een grote taak van 
de neutrale staten, "om in de geor
ganiseerde gemeenschap van staten 
zelf alles te doen, om steun te ver· 
lenen aan het gif-vrij maken van de 
internationale politiek" blz. 55); hij 
motiveert nogmaals, op grond al van 
de tekst van de Oostenrijkse neutra
liteitswet, de afwijzing van een lou
ter militaire neutraliteit en komt tot 
de conclusie, dat tot de neutraliteit 
"naast een gerechtvaardigde afwij
zing van de ideologische neutrali
teit, ook de plicht tot objectiviteit" 
behoort. 

land treffen of een of andere han
deling verrichten of welke maatrege
len dan ook treffen, die er toe zou
den kunnen leiden, indirect of direct 
een politieke of economische vereni
ging met Duitsland te bevorderen of 
zijn economische onafhankelijkheid 
aan te tasten. Oostenrijk verplicht 
zich voorts, op zijn grondgebied elke 
handeling te verhinderen, die er toe 
zou kunnen leiden, een dergeJij ke 
vereniging direct of indirect te be· 
vorderen ... 
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Tien jaar K.S,G. 

~ ,,Europese Kolen en Staal Ge-
meenschap" is, afgezien van de 

crisis in haar topleiding, de laatste 
tijd weinig in het nieuws geweest. 
De crisis kwam tot uiting in het feit, 
dat drie leden van de Hoge Autori
teit te Luxemburg, te weten: Potthoff 
(West-Dui tsl.and), Fin et (Frankrijk J 
en Spierenburg [Nederland )bedankt 
hebben. Het Franse blad Le Monde 
mer'kte in de zomer op, dart de crisis 
reeds lang bestond en als voornaamste 
oorzaken noemde dit blad de strijd 
om de macht door zekere landen, ver
zwakking van de autoriteit van de 
"Hoge Autoriteit" [waarmee onge
twijfeld gedoeld werd op het feit, 
dat met name West-·Duitsland belang
rijke besliss.ingen eenvoudig naast 
zich neer heeft gelegd) en tenslotte 
het vooruitzicht van een aanstaande 
fusie met Euromarkt en Euratom 
(5 juli 1962). 

De KSG is om zo te zeggen een 
blauwdruk, het prototype voor de 
EEG, waar-van in de "Stellingen" van 
de CPN wordt gezegd, dat zij "niet 
alleen een economische bedreiging 
voor de massa van ons volk" is, "zij 
wordt door de NAVO ·en in het bij
zonder door het agress.ieve Westduit
se militarisme gehanteerd als een 
middel om Nederland aan zijn mili
tair-politieke doeleinden te binden". 

Hetzelfde moet men zeggen van de 
KSG. Zij is de EEG in deze doelstel
ling voorop gegaan en het is een ver
dienste van de Franse auteur Roger 
Biard, dat hij in zijn geschrift "Tien 
jaar KSG"*) uitvoerig beschreven 
heeft, hoe met name dè Westduitse 
monopolies de KSG gebruikt hebben 
om hun doelstellingen op econo · 
m!sch, politiek en militair gebled te 
bevorder-en. 

In de inleidende hoofdstukken van 
zijn overzicht confronteert hij de of· 

*] 10 Annees de CECA, supplement 
bij het oktobernummer van "Econo
mie et Politique", Parijs 1962, 103 blz. 
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ficiële doelstellingen op politiek, 
economisch en sociaal gebled met de 
reële opzet van de KSG en hij komt 
tot de conclusie, dat deze laatste 
zijn: - een bijdrage te leveren tot 
het instandhouden van het stelsel; -
een bijzonder goed uitgeruste wapen
industrie ter beschikking van de 
NAVO te stellen; - de heersende 
groeperingen in de kolen- en staal
industrie de hoogs·t mogelij'ke winsten 
te verschaffen en de drang der mas
sa naar socialisme in te dammen. 

Zorgvuldig gaat Biard alle aspec
ten van de ontwikkeling binnen de 
KSG na. 

De ontwikkeling van de staalpro
ductie noemt hij "bevredigend" voor 
de grote ondernemers. Nederland 
staat daarbij in het tijdperk van 1959-
'62 voorop met een groei Jan 185 pct. 
Maar de absolute omvang van de Ne
derlandse productie legt geen groot 
gewicht in de schaal. Het is wel op
merkelijk, dat de Britse staalproduc
tie met een groei van 34 pct belang
rijk ten achter blijft bij die van 
West-Duitsland [80 pct, maar nog in
teressanter is het feit, dat de Ame
rikaanse productie in deze tien jaar 
met slechts 3,8 pct steeg, terwijl de 
groei in d~ socialistische landen 
door de bank weer belangrijk hoger 
was dan in WeSt-Duitsland. 

KOLEN-PUZZEL 

A NDE~S is het evenwel .gesteld 
met de kólenproductie. In Ne

derland en West-Duitsland is zij on
geveer op het peil van 1952 geble· 
ven, in Frankrijk en België ging zij 
achteruit, in BelgH! met bijna 9 pct. 
Bovendien bedroegen de voorraden 
bij de mijnen in 1961 no.g steeds 25 
milj,4;:len ton (op het hoogtepunt van 
de kolencrisis, in 1959, ruim 31 mil
joen ton). Daar staat evenwel tegen
over, dat de KSG jaarlijks grote hoe-



veelheden invoert, in 1961 alleen 18,6 
miljoeri ton! Het merendeel hiervan 
( 63,3 pct] is afkomstig uit Amerika. 
De schrijver berekent, dat de totale 
invoer uit "derde landen" in zeven 
jaar een bedrag vereiste van ca. 12 
miljard gulden, terwij I in hetzelfde 
tijdperk talloze mijnen gesloten en 
arbeiders op straat gezet werden. 

Nederland neemt in dit geheel dan 
nog een uitzonderingspositie in, want 
zijn kolenuitvoer naar de KSG-lan
den is ietwat gestegen en bedroeg in 
1961 2,1 miljoen ton. Maar daar stond 
een nog grotere invoer tegenover. 

"De balans blijft negatief en de 
geëxporteerde Nederlandse kolen zijn 
uit Nederland ,verjaagd' door de im
porten van overzee", - "een abnor
male toestand, die gerechtvaardigde 
twijfel wekt aan de gezondheid van 
de KSG-markt", zo zegt de auteur. 

Terwijl dus de productie van kolen 
stagneert, de invoer stijgt, een deel 
van de binnenlandse productie als 
gevolg van de :'\merika,anse (en West
duitse] concurrentie noodged,wongen 
uitgevoerd moet worden, wordt te
vens de exploitatie van de veelbelo
vende mijn Beatrix stopgezet. 

Hier staat tegenover, dat de pro
ductie per man-dienst in West-Duits
land van 1952 tot 1961 van 1475 tot 
2200 kg. steeg en in ons land van 
1956 tot vorig jaar van 1600 tot 2100 
kg. 

Samenvattend moet men constate
ren, dat een van de voornaamste re
sultaten van de KSG-politiek is ge
weest, dat de zes landen tezamen 
van een gebied dat e.en netto-uitvoer 
toonde [in 1954 nog 20 miljoen dol
lar], verandevd is in e.en gebied, dat 
grote hoeveelheden kolen moet im
porteren, in 1960 netto voor 152 mil
joen dollar. 

Verder deed zich het kenmerkende 
verschijnsel voor, dat de prijzen af 
mijn zijn gedaald, terwij I die 
van staal belangrijk omhoog zijn ge
gaan. De auteur zegt: "De kolenprij· 
zen zijn kunstmatig laag gehouden, 
maar dit lage peil van de prijs af 
mijn komt alleen het k~leine aantal 
groot-vevbruikers ten goede - met 

name de ijzer- en staalindustrie -
en brengt grote moeilijkheden voor 
de mijnindustrie met zich mee". Biard 
is 'kennelijk van opvatting, dat dit 
algemene geldigheid heeft. Maar het 
is in elk geval niet juist ten aanzien 
van de Nederlandse mijnen. Zij heb
ben z:ich eensdeels "schadeloos" kun
nen stellen door de kolen-verede
Engsindustrie en aan de andere kant 
hebben zij hun winsten· op peil kun
nen houden door de constante ver
hoging van de prijzen voor huis
brand. 

Maar verder moet men zijn ziens
wijze aanvaarden, dat de staalmag
naten zich ten koste 'Van lage kolen
prij zen hebben kunnen verrij ken. 

KAPITAALVERSTRENGELING 

NElDERLAND-WEST-DUITSLAND 

BIJZONDER belangwek'kend zijn de 
door Biavd verzamelde gegevens 

over de versnelde concentratiebewe
ging en , monopolie-vorming in deze 
tien jaar 'KSG. 

In dit hoofdstuk geeft hij een over
zicht zowel van de concentratie in 
Fran'krij k, België en Italië, alsook 
vari de herleving der grote Ruhr
trusts, waarvan de Verenigde Staal
fabrieken [Th yssen-Pferdmenges], 
Krupp, Mannesman en Hoesch de be
langrij·kste zijn. 

Wij beperken ons hier tot de op
merking, dat het. herstel van deze 
concerns niet alleen één der eerste 
duidelijke schendingen van de over
eenkomst van Potsdam was, waarbij 
uitdrukkelijk overeengekomen was, 
de Ruhrmagnaten - financiers bij 
uitstek van Hitier en ook de voor
naamste profiteurs van het Hitler
regime - voer altijd van de bronnen 
van hun macht te beroven. Duidelijk 
is echter ook, dat de nieuwe machts
vorming van dè ergste oorlogsdrij
vers en profiteurs van het revanchis
tische mili-tarisme onder de KSG vol
tooid werd. De KSG is er direct ver
antwoordelijk voor. Zij maakte zich 
medeplichti.g door .zich stelselmatig 
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neer te leggen bij de veroergaande 
concentratie in de Ruhr, die in strijd 
was en is met haar eigen bepalin
gen. 

Wat ons in dit verband bijzonder 
interesseert, dat is de positie van de 
Hoogovens en Staalfabrieken. Zoals 
bekend bezit het concern ongeveer 
40 pct van de aandelen van Dort
mund-Höl.'der Hütten Union. Dit West
duitse concern is eigenaresse van 
staalfabrieken in Dortmund en Hoer
de en heeft belangen in onge.veer 15 
andere ondernemingen (walserijen, 
mijnindustrie en chemische· bedrij
ven). Het heeft verder de Hütten
werke Siegerland tot zich getrokken, 
die op hun beurt zes fabrieken bezit· 
ten. Zowel rechtstreeks door Dort
mund-Hörder Hütten Union alsook in
direct door de Hüttenwerke Sleger
land zijn de Hoogovens met het 
machtigste staalconcern in het Ruhr
gebied, de Verenigde Staalfabrieken, 
verbonden. Deze laatste bezitten circa 
een derde van het kapitaal van de 
groep Siegerland. Hoe groot hun be
lang in de Dortmund Hördet Hütten 
Union is, vermeldt de auteur niet. 
Maar dit is ook bijzaak. Van belang 
is in el'k geval, dat de grootmogols 
van de Hoogovens en St.aalfabr.ieken 
door dubbele banden met de Adenau
er-groep verbonden zijn. We vertel
len immers geen geheim als we zeg
gen, dat Adenauer niets anders was 
dan de zetbaas van de inmiddels 
overleden Pferdmenges, de grote 
man van de Verenigde Staalfabrie
ken. 

Dit fei,f is van groot belang voor 
de beooooeling van de positie van 
onze monopoliebourgeoisie ( Amster
damse Bank, AKU, Kon. Shell] die 
bij de Hoogovens de lakens uitdelen. 
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POLITIEKE BALANS 

R· BIARD wijst er tenslotte op, dat 
de as Bonn-Parijs in belangrijke 

mate is voorbereid door de KSG. Ge
durende haar bestaan slaagden de 
Ruhvmagnaten er niet alleen in "hun 
reusachtige macht en vrijheid van 
handelen" te heroveren, maar zij 
drongen ook de Franse markten bin
nen en vestigden er hun eigen be
drijven. 

De KSG heeft ook "een belangrijke 
rol bij de hermilitarisatie van dit 
t'loor mat.htige concentraties van ka
pitalisten beheerste Duitsland" ge
speeld, zegt hij. 

Door hun hulp en spandiensten bij 
de wedergeboorte van de grote staal
concerns hebben de leden van de 
KSG zich als ondermijners van de 
democratie laten zien. De KSG hielp 
de staalconcerns de prijzen hoog te 
houden, reusachtige winsten te ma
ken en hun politieke posities verder 
te versterken. De bewering, dat de 
leden van de "Hoge Autoriteit" te 
Luxemburg onafhankelijk zouden zijn, 
noemt hij een mythe. 

Aan de andere kant heef·t de op
richting van de KSG geleid tot ver· 
scherping van de concurrentiestrijd, 
zowel binnen de KSG-landen als tus
sen de KSG en Amerika en Enge
land. Het voornaamste resultaat is en 
blijft eèhter het herstel van de macht 
der wèstduitse monopolisten met hun 
aanhang van nazi-generaals en de 
versterking van de overheersende po
sitie van Bonn binnen de KSG. 

Zoals gezegd, moet de KSG als het 
grote voorbeeld voor de EEG be · 
schouwd worden. Hieruit volgt, dat 
zowel om economische reden, maar 
in het bijzonder terwille van de vre
de in Europa versterkte strijd tegen 
de EGG nodig is. 



Partij documenten 

Partijbestuur.,;CPN bijeen 
Het partijbestuur van de Communistische Partij van Nederland was op 1 en 2 

december bijeen ter voorbereiding van de partijconferentie, die op 15 en 16 de
cember zal worden gehouden. De voorzitter van het partijbestuur, Paul de Groot, 
sprak een openingsrede uit, waarna Henk Hoekstra, secretaris van het partij
bestuur, inleidde over de vool'bereiding der conferentie. 

In de discussie werd het woord gevoerd door de kameraden J. Maliep aard, 
J. de Boer, G. Maas, H. de Vos-Krul, W. van het Schip, R. Haks, S. Groenendijk, 
M. Bakker, A. v. Turnhout, G. v. Oosterum, B. Schmidt, Fr. Meis, Th. Stuivenberg, 
H. Verhey, K. Stek, W. Hartskeerl, G. Verrips, H. Clerx, H. Nieme,ier, F. Baruch 
en W. Kremer. 

Het partijbestuur keurde de stellingen goed, die het dagelijks bestuur heeft 
opgesteld over de eenheid van actie van de arbeidersbeweging voor de vrede en 
voor een regering van de arbeidersbeweging en besloot deze de grondslag te doen · 
zijn van de inleidingen op de partij conferentie 'en het verkiezingsprogram van 
de partij. 

Op de zitting werden de documenten vastgesteld, die aan de partijconferentie 
zullen worden voorgelegd. 

[Waarheid, 3 dec. '62] 

Felicitatie 
Naar aanleiding van het grote nieuws uit Frankrijk werd vanuit Nederland het 

volgende telegram verstuurd: 
Aan het partijbestuur van de CPF. 
Wensen u en kameraad Thorez persoonlijk van harte geluk met grote verkie

zingsoverwinning en met inspirerende successen in de strijd voor de democratie 
en voor de vereniging van alle Republikeinse /erachten. 

[Waarheid, 26 nov. '62] 

Communistische Partij van Nederland, 
Paul de Groot, voorzitter. 

Aidit zendt telegram aan CPN 

Het partijbestuur van de CPN ontving heden een in het Nederlands gesteld 
telegram van de voorzitter van de PKI, D. N. Aidit. Daarin wordt gezegd: Ge
bruikmakend van de heropening van de postverbinding tussen onze landen zen
den meer dan 2 miljoen Indonesische communisten hun diepste dank, die zij 
tot nu toe niet direct. in brieven of telegrammen aan jullie en aan de Neder
landse arbeidersklasse betuigen konden, voor de solidariteit met de strijd van 
het Indonesische volk voor de bevrijdicng van West-Irian. 

De vastberadenheid en vastbeslotenheid, betoond in het hooghouden van het 
verheven principe der internationale prolet.arische solidariteit door de recht-
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vaardigheid van de eis van het Indonesische volk te verdedigen, is een schit
ter•ende toepassing in de praktijk van dit verheven principe. 

Het was een onschatbare hulp die er toe bijgedragen heeft de overwinning op 
het Nederlandse kolonialisme in West-Irian te behalen. 

Leve de Nederlandse communisten 'en de Nederlandse arbeidersklasse, de 
trouwe bondgenoot van het Indonesische volk in de strijd tegen het Nederlandse 
kolonialisme I 

Leve het proletarische internationalisme! 
Leve de strijdbare Benheid en soUdariteH der communisten over de gehele 

wereld! 

[Waarheid, 4 dec. '62] 

Antwoord-telegram Paul de Groot aan PKI 
Namens de Communistische Partij van Nederland heeft Paul de· Groot in ant

woord op de telegraf<ische boodschap van PKI-secretaris D. N. Aid.it een ant
woordtelegram verzonden. 

De tekst van dit aan het Centraal Comité van de PKI geseinde telegram luidt: 

Ontvingen telegram met grote 'dankbaarheid - STOP - zetten striid voort 
tezamen met PKI voor betere betrekkingen tussen Nederland en Indonesië 
- STCP - wensen PKI nieuwe sneeessen - STOP 

Namens de CPN P. de Groot 

[Waarheid, 5 dec. '62] 
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23e Jaargang no. 2 februari 1883 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Alles voor de eenheid van de 

arbeidersbeweging 
DE alles overheersende vraag, welke de mensen in deze tijd bezig 

houdt is, of een atoomoorlog zal kunnen worden voorkomen. 
Juist de laatste jaren, waarin door de imperialisten grote spannin
gen zijn opgeroepen, wordt dit probleem van steeds indringender 
betekenis. Vooral ook de door de Amerikaanse oorlogsmaniakken 
veroorzaakte crisis rond Cuba heeft het vraagstuk van oorlog en 
vrede aan ieder opgedrongen. 

Het merkwaardige van de huidige tàestand is, dat terwijl aan de 
ene kant de imperialisten de mensheid tot aan de rand van een 
atoomoorlog brengen, aan de andere kant tezelfdertijd ook blijkt, 
welk een enorme tegenkracht in de wereld is ontstaan. Deze tegen
kracht is in staat gebleken met succes oorlogsprovocaties het hoofd 
te bieden. 

De verandering van de internationale krachtsverhoudingen ten 
gunste van de vrede heeft een grote ommekeer in het denken van 
de mensen, ook in ons land, tot stand gebracht. 

Het laatste jaar is dit proces versneld. 
Onder invloed van het optreden van de Sowjet-Unie wordt duide

lijk, dat het hoofdargument, door de kapitalisten gebruikt om hun 
oorlogspolitiek te rechtvaardigen, alle kracht verliest. 

Het hoofdkenmerk van dete politiek is geweest het anti-commu
nisme. Het communisme zou met oorlog dreigen. Daarom was be
wapening nodig en moesten de volkeren zich offers getroosten voor 
de miljarden, die hieraan besteed werden. Onder de dekmantel van 
strijd tegen het communisme werden steeds verdere aanvallen ge
daan op de democratische rechten van de werkers in de kapitalisti
sche landen. 

Tezelfdertijd voerden de rechtse sociaal-democratische leiders 
binnen de arbeidersbeweging hun splitsingsactiviteiten door,. even
eens onder de reactionaire motieven van het anti-communisme. 

Jarenlang heeft dit felle anti-communisme een grote invloed ge
had op de massa's, vooral ook op de sociaal-democratische werkers 
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in ons land. De NAVO-krachten zijn er een tijdlang in geslaagd, 
scheidsmuren tussen communistische en socialistische werkers op 
te trekken. 

Het zijn vooral de ontwikkelingen op het gebied van oorlog en 
vrede geweest, die hierin een beginnende verandering hebben aan
gebracht. Per slot bleek, dat ons land door deze extreme anti-com
munistische politiek verzeild raakte in de meest riskante avonturen. 
De ene keer betrof dat de door Westduitse revanchisten georgani
seerde provocaties te West-Berlijn, een andere maal die van de 
atoomgokkers van het Pentagon rond Cuba. 

Het anti-communisme leidde tot een verdeeldheid van de arbei
dersklasse, welke zulke reactionairen als De Quay, Luns en Veld
kamp, de gelegenheid gaven een monopolistisch !program door te 
voeren, dat alle niet-monopolistische krachten benadeelde. 

Onder invloed van deze feiten moest zich wel een verandering in 
het denken van de mensen voltrekken. Niet in het minst, omdat de 
CPN voortdurend opkwam voor de eenheid en zelf een groot voor
beeld stelde inzake de eenheid van vakbeweging. 

Tegen de achtergrond van de actuele gebeurtenissen krijgt de 
roep tot eenheid, welke uitgaat van de conferentie van de Commu
nistische Partij van Nederland, die in december 1962 plaatsvond, 
een bijzondere en concrete betekenis. 

* 
QNMISKENBAAR zijn onder de nieuwe verhoudingen binnen de ar-

beidersbeweging de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk 
optreden van de massa's toegenomen. De punten van overeenstem
ming van de verschillende sectoren van de arbeidersbeweging zijn 
vele. Thans zal het er op aankomen de vredelievende krachten te 
verenigen en tot actief optreden te brengen tegen de reactie. 

Noodzakelijk is het zelfbewustzijn van de krachten van de arbei
dersbeweging aan te wakkeren. Onophoudelijk worden door de reac
tie pogingen gedaan om aan te tonen, dat zij almachtig is. Daartoe 
gebruikt zij de meest brutale intimidatiemiddelen. 

Zeker is, dat de reactie nog gevaarlijke machtsmiddelen bezit 
voor de uitoefening van haar heerschappij in de kapitalistische lan
den en ook om oorlogsprovocaties uit te lokken. Maar tegelijkertijd 
bewijzen juist de recente gebeurtenissen, dat de tegenkràchten daar 
niet machteloos tegenover staan, maar zelfs een kracht kunnen op
brengen, welke die van de imperialisten overtreft. 

Juist deze omwenteling in de internationale machtsverhoudingen 
is in staat het zelfbewustzijn van de massa's in de kapitalistische 
landen te voeden in de strijd voor de vrede. De verzwakte posit~e 
van het imperialisme in de gehele wereld betekent een verzwakking 
van de positie van alle reactionaire krachten, waar ook ter wereld. 

Een voorbeeld daarvan zijn de gebeurtenissen rondom Nieuw
Guinea van het afgelopen jaar geweest. Het is aan geen twijfel on
derhevig, dat de reactionairen in ons land toen bereid waren tot een 
nieuw koloniaal avontuur. 
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De bedoelingen van de reactionairen leden echter schipbreuk, als 
gevolg van de nieuwe internationale verhoudingen en het gemeen
schappelijke optreden van socialisten en communisten in ons land, 
dat daarmee in overeenstemming was. 

Deze nieuwe verhoudingen scheppen ook de gunstige voorwaar
den voor de politiek, zoals door onze partij wordt voorgesteld, voor 
een neutraal en atoomvrij Nederland. 

* 
J)ANKZIJ de nieuwe internationale krachtsverhoudingen heeft de 

massabeweging in de kapitalistische landen ep ook in de ko
loniale landen grotere perspectieven dan ooit verkregen. Het is lo
gisch, dat reactionaire krachten niets liever willen, dan de arbei
dersbeweging in ons land te isoleren van deze internationale ont
wikkeling. 

Dat verklaart de verwoede aanvallen van de NAVO-politici, buiten 
en binnen de arbeidersbeweging, op de internationale proletarische 
solidariteit. De meest weerzinwekkende leugens werden bedacht, 
om deze verbondenheid van de werkers in alle landen verdacht te 
maken. Communisten werden uitgemaakt voor agenten van Moskou, 
notabene door diegenen, die in werkelijkheid als agenten optreden, 
hetzij voor Westduitse, Amerikaanse of Engelse monopolies. Zij stel
len zich in dienst van die krachten, die op leven en dood streven 
naar handhaving en uitbreiding van hun wereldmacht, terwille van 
ontzaggelijke winsten. De internationale proletarische solidariteit is 
gericht op vrede, op verdediging van de nationale onafhankelijk
heid, die bedreigd wordt door de imperialisten. 

Door de sterk toegenomen macht van de internationale arbeiders
beweging, welke thans in een groot deel van ·de wereld het socialis
me en het communisme opbouwt, is de internationale solidariteit 
thans ook een grote inspirerende kracht in de strijd geworden. 

Daarom is het de plicht van de communisten, ook in Nederland, 
de arbeidersbeweging met deze kracht in aanraking te brengen en 
vertrouwd te maken. De beste methode daarvoor is een stelselmatige 
propaganda en voorlichting over de successen van het socialisme en 
vooral die van de Sowjet-Unie; welke vooral 1na het 2Dste Partij
congres van de CPSU een stormachtige vooruitgang doormaakt. 

* 
zo zijn er ook voor het optreden van de massa's in Nederland voor 

een neutraal en atoomvrij Nederland, voor een regering van de 
arbeidersbeweging, grote perspectieven. 

Het afgelopen jaar 1962 heeft nog eens bewezen van welke door
slaggevende betekenis de massa-actie is. Het zal nodig zijn alle 
scepticisme in dit opzicht te bestrijden. De ervaringen van het jaar 
1962, vooral rondom de Cuba-crisis, geven daartoe ruimschoots de 
gelegenheid. 

51 



Het lijdt geen twijfel, dat de houding van de Sowjet-Unie en van 
haar premier Chroestsjow, de wereld voor een atoomoorlog heeft be
hoed. Maar een meer belangrijke factor daarbij is geweest, dat dit 
alles niet buiten de volkeren om is gebeurd. De houding van de Sow
jet-Unie heeft de vredeskrachten in de gehele wereld gealarmeerd 

·en geplaatst tegenover de Amerikaanse imperialisten. Daardoor was 
het onmogelijk hun agressieve plannen door te zetten. 

Wanneer wij communisten spreken over het optreden van de 
massa's, dan willen onze tegenstanders vaak aanvoeren, dat hier 
iets is waar zij bezwaar tegen hebben. Zij wensen daarin een ver
waarlozing van het individu te zien. Wij spreken inderdaad van 
massa-actie, maar dit houdt niets denigrerends in voor het individu. 
Wanneer anderen zeggen, dat hier sprake is van aantasting van de 
persoonlijkheid, dan is dat gevaarlijke nonsens. Jammer genoeg 
wordt dit nog al eens gebruikt door de rechtse leiders van de soci
aal-democratie. 

Als wij zeggen, dat massa-actie beslissend is, dan doelen wij op 
de samengebundelde macht van alle personen, die de vrede willen. 
Optreden van de massa is dus niet in strijd met het belang van het 
individu. Het individu krijgt pas zijn maximale betekenis, wanneer 
het deelneemt aan de massa-actie en daarmee zijn steen bijdraagt 
tot de gemeenschappelijke strijd voor vrede. 

De propaganda van de reactie, dat communisten tegen de vrijheid 
van het individu zijn, heeft dan ook geen andere betekenis, dan dat 
zij het gemeenschappelijke optreden willen voorkomen, met het 
doel: de voortzetting van de onderwerping van het zo hoog geroem
de individu aan de kapitalistische uitbuiting en het militarisme. 

Het is juist het kapitalisme, dat in zijn dagelijkse praktijken zijn 
minachting toont voor de mens en voor zijn recht op een bestaan 
zonder koloniale onderdrukking, uitbuiting en voortdurende angst 
voor een oorlog. 

Nu binnen de arbeidersbeweging een zo grote mate van overeen
stemming bestaat inzake de hoofdvraagstukken van deze tijd, moet 
verdere eenheid tot stand komen om zodoende een macht te vormen, 
die een einde kan maken aan de regering-De Quay en daarvoor een 
regering van de arbeidersbeweging in de plaats kan stellen. 

Dat wil niet zeggen, dat wij de ideologische meningsverschillen 
binnen 'de arbeidersbeweging ontkennen. Ze zijn er wel degelijk, 
maar zij betreffen voornamelijk de weg, die gegaan moet worden 
naar het socialisme. · 

De critiek op de kapitalistische reactie is gemeenschappelijk. In 
concreto bestaat er een eensgezinde opvatting binnen de arbeiders
beweging in ons land, dat de regering-De Quay een ernstig gevaar is. 
De conclusie ligt dan ook voor de hand: laten we ons gemeenschap
pelijk keren tegen deze reactie. Gemeenschappelijk strijdend kun
nen we discussiëren over de meningsverschillen inzake de weg naar 
een toekomstige socialistische maatschappij voor Nederland. 

* 
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HET anti-communisme binnen de arbeidersbeweging is ongetwij
feld het ergste kwaad, dat leidt tot de verdeeldheid. 

Tezelfdertijd zal het echter nodig zijn te waken tegen sectarisme 
in eigen kring. Het voornaamste verschijnsel daarvan is, de sociaal
democratie te zien als hoofdtegenstandster. Dit is ongetwijfeld ook 
veroorzaakt door de verbitterde verhouding, die vele jaren heeft be- , 
staan tussen sociaal-democraten en communisten. 

De hoofdoorzaak daarvan is geweest het koude oorlogs-anti-com
munisme. Maar er zijn ook andere oorzaken, die verdeeldheid van 
de arbeidersbeweging tot gevolg hebben gehad. De toestand op het 
gebied van de vakbeweging is daarvan een voorbeeld geweest. 

Jarenlang hebben de revisionisten onze partij een onjuiste vak
bewegingspolitiek opgedrongen. Vele jaren hebben sociaal-demo
cratische en communistische arbeiders, door het bestaan van twee 
elkaar beconcurrerende vakbewegingen, scherp tegenover elkaar 
gestaan. 

De revisionisten ondermijnden in onze partij elk vertrouwen in de 
sociaal-democratische arbeidersmassa en propageerden, dat met hen 
niets te beginnen zou zijn en geen redelijk gesprek mogelijk was. 
Voortdurend werd door hen opgeroepen, om van het NVV - ~en 
gunste van de toenmalige EVC - leden af te troggelen. Onze partij 
heeft aan deze scheuringsactiviteiten een einde gemaakt. 

Sindsdien is er veel veranderd en is de eenheid van de arbeiders
klasse een grote stap dichterbij gekomen. Toch wil dat niet zeggen, 
dat er geert overblijfselen van dit alles meer aanwezig zouden zijn. 
Dit blijkt o.a. uit de schroom, die hier en daar bestaat voor het ne
men van nieuwe initiatieven op het gebied van de eenheid. 

Er is ook nog een zekere berusting bij het optreden van anti-com
munisme binnen de arbeidersbeweging. Onvoldoende wordt inge
zien, dat onder de sociaal-democratische massa's dit anti-commu
nisme bankroet is en ook daar sterk de wil leeft voor een gemeen
schappelijk optreden. 

Vooral ook onder de jeugd uit de arbeidersbeweging ontwikkelt 
zich een krachtige stroming, die wegen zoekt naar meer eensgezind 
handelen en stelling neemt tegen het verschaalde anti-communisme. 

Een andere vorm van sectarisme treffen we aan in de ontkenning 
van de differentiatie binnen de sociaal-democratie. 

Er zijn er binnen de arbeidersbeweging, die de huidige ontwik
keling binnen de PvdA zien als een soort manoeuvre om stemmen te 
vangen. Zij staan ver van de werkelijkheid en dragen geen kennis 
van een diepgaand proces, dat zich voltrekt onder de sociaal-demo
cratische massa's. 

Het minderheidsrapport van de PvdA-commissie Ruygers, waarin 
voor het eerst duidelij-k wordt afgerekend met een aantal anti-com
munistische leugens, brengt datgene tot uiting, hetgeen allang onder 
de sociaal-democratische massa's is doorgedrongen. Ongeloof ten 
aanzien van zo een ontwikkeling plaatst ons buiten deze realiteit. 

Juist nu deze nieuwe situatie in de Nederlandse arbeidersbewe
ging optreedt, zal sectarisme zowel van rechts als van links, de 
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voornaamste te bestrijden hindernis zijn voor het verwezenlijken 
van de eenheid. 

Reeds door gemeenschappelijk optreden van communisten en so
cialisten, zijn belangrijke en kostbare ervaringen in de bedrijven 
opgedaan. Zij tonen op de schaal van de loonstrijd de macht van 
een eensgezind optreden tegen de reactie aan. Het is deze onder
vinding, die inspireert om met nog grotere kracht op te treden voor 
eenheid, voor vrede, en een regering van de arbeidersbeweging. 

H. HOEKSTRA 
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De Gaulle droon1t van een Heilige 

Alliantie 

door Jacques Duclos 

In verband met de jongste verklaringen van De Gaulle 
over de positie van Frankrijk ten aanzien van Amerika 
en Engeland, drukken wij hieronder een artikel af, dat 
J. Duclos (secretaris van de CPF) in de herfst van het 
vorige jaar heeft geschreven naar aanleiding van het be
zoek van de Franse president aan Bonn. 

Het verdrag Bonn-Parijs, dat eind januari tussen Ade
nauer en De Gaulle is gesloten, geeft aan het artikel een 
nieuwe actualiteit. 

Red. P. en C. 

JULI 1962 werd gekenmerkt door het bezoek van Adenauer aan 
Frankrijk, de parade van de Franse en Duitse legers te Mour

melon voor De Gaulle en de kanselier uit Bonn, en door de receptie 
voor de twee boezemvrienden in de kathedraal van Reims. 

Het hoofd van de Westduitse regering werd ontvangen met alle 
pracht en ceremonieel, die is gereserveerd voor staatshoofden; De 
Gaulle wilde met een maximale plechtigheid zijn politiek van het tot 
stand brengen van een bondgenootschap met West-Duiltsland de
monstreren . 

. Door het verwelkomen van. Adenauer in Reims - waar in 1945 de 
capitulatie van Duitsland was getekend - wilde De Gaulle beklem
tonen - en wel zo, dat er geen schaduw van twijfel over zou kun
nen bestaan - dat het nazisme was vergeten, evenals de nagedach
tenis van diegenen, die hadden gestreden en waren gestorven om 
het nazisme te vernietigen en Frankrijk te verdedigen. 

Enkele goedwillende mensen zullen zeggen, dat er in het leven 
van de volkeren een ogenblik komt, dat het verleden moet worden 
uitgewist, teneinde voorwaarts te gaan, en dat de as Bonn-Parijs 
een vrijwillige uitdrukking vormt van een werkelijke verzf>ening 
tussen de twee volkeren - een verzoening, die huns inziens een 
garantie voor de vrede vormt. 

Niemand is meer geïnteresseerd in versterking van de vrede tus
sen Frankrijk en Duitsland, en in het bereiken van een steeds hech
tere vriendschap tussen deze twee landen dan wij communisten. 
Maar in werkelijkheid heeft de politiek van Adenauer en De Gaulle 
niets te maken met verzoening en vrede - het is een politiek, di'e 
leidt tot een militair bondgenootschap en tot het voorbereiden van 
oorlog. 

Het moge dan waar zijn, dat het Franse volk met alles kan en 
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moet instemmen, wat een conflict tussen Frankrijk en Duitsland zou 
kunnen vermijden, het is evenzeer waar, dat het geen voorbereidin
gen voor een nieuwe oorlog kan dulden, die het streven naar ex
pansie van de revanchisten in Bonn zou helpen triomferen. Want 
dat is het nu juist, wat er gebrouwen wordt, en dit treedt kristalhel
der te voorschijn uit de publieke uitspraken van De Gaulle geduren
de het gehele bezoek, dat hij aan West-Duitsland bracht. 

AANSPRAKEN 

REEDS bij het begin van de cornedie, in een toespraak tijdens een 
receptie op het kasteel van Brühl, sprak de president van de 

Duitse Bondsrepubliek over Berlijn, over de tragedie van de "schei
ding", waarbij hij, toen hij de territoriale verlangens van de regering 
te Bonn uiteenzette, op huichelachtige wijze de term "zelfbeschik
king" gebruikte. "Wij hebben", zo zei hij, "een morele aanspraak 
doen gelden, die in overeenstemming is met onvervreemdbare men
selijke rechten, die moeten worden opgeëist door allen, die dernocra
tie en recht wensen." 

Wat De Gaulle betreft, die was zeer duidelijk in de uiteenzetting 
van zijn denkbeeld van een enkele, verenigde Frans-Duitse politiek 
in het hart van de Europese Gemeenschap. Hij verklaarde plechtig, 
dat de Frans-Duitse toenadering "een van de belangrijkste en op
zienbarendste ontwikkelingen is, die Europa en de gehele wereld 
door de eeuwen heen hebben aans.chouwd". Want, zo verklaarde hij, 
"in het aangezicht van de Sowjet-veroveringszucht weet Frankrijk, 
welk direct gevaar zijn eigen lichaam en ziel zouden lopen, wanneer 
Duitsland zou zwichten, terwijl Duitsland ervan op de hoogte is, dat 
zijn lot bezegeld zou zijn, als Frankrijk het niet meer zou steunen". 

Thans worden, evenals ten tijde van München, klassehaat en vij
andschap jegens de Sowjet-Unie te hulp geroepen om Frankrijk tot 
een politiek te drijven, die de ergste gevaren voor een oorlog met 
zich meebrengt - geen oorlog tegen het Duitsland van Bonn, wel 
te verstaan, maar door dit land aangestookt en in het belang van 
zijn territoriale verlangens. 

Het is daarnaast duidelijk, dat De·Gaulle denkt aan de oude droom 
van het Duitse imperialisme, de "Drang nach Osten", wanneer hij 
het volgende perspectief oproept: "Europa, vanaf het Ogenblik, dat 
de veroveringszucht door de verouderde ideologie in het Oosten· zal 
hebben opgehouden, (dient) zijn evenwicht, .zijn vrede, zijn ontwik
keling, van de Atlantische Oceaan tot de Oeral, te baseren op de 
noodzakelijke voorwaarde, dat er in het Westen een levende, sterke 
Europese gemeenschap tot stand wordt gebracht, d.w.z. één enkele, 
verenigde Frans-Duitse politiek." 

Is dit niet een duidelijke boodschap aan de militaristen van West
Duitsland, dat, al konden Hitiers ·plannen voor het veroveren van 
nieuwe gebieden in het Oosten niet worden verwezenlijkt, omdat 
Duitsland op twee fronten moest vechten, zij in de toekomst hun 
doel zouden kunnen bereiken met behulp van de Fransen? 

Adenauer nodigde tijdens het banket, dat hij voor D~ Gaulle gaf, 
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"Frankrijk en Duitsland (uit), zich te verenigen om een dijk te vor
men tegen het communisme" en om als het ware een nieuwe Heilige 
Alliantie van de Europese reactie te vormen. 

Stellig zullen sommige tekst-uitleggers zeggen dat, als iemand 
spreekt over het aanleggen van een "dijk" dit alleen maar een kwes
tie van handhaving en niet van verovering is, maar wij moeten ons 
herinneren, dat de oude nazi-huichelarij herleeft in het gedrag van 
Adenauer en zijn kliek - en dat hun territoriale verlangens uiterst 
nauwkeurig omschreven zijn. 

In verband hiermee is de tekst van het aanplakbiljet, dat de bur
gemeester van Bonn had doen aanbrengen op de muren van zijn 
stad, bijzonder veelzeggend: "Drie D.uitslanden? Nooit!" *) 

De Gaulle las deze aanplakbiljetten en bleef zwijgen - een zwij
gen, dat het zeer verontrustende karakter van goedkeuring aan
neemt. Hij bleef precies dezelfde houding aannemen ten opzichte 
van de door de mensen, die hem toejuichten, meegedragen borden: 
"Pommeren en Oost-Pruisen begroeten Frankrijk"; "Silezië verwel
komt generaal De Gaulle". 

Niettemin zal het Franse staatshoofd nauwelijks hebben kunnen 
vergeten, dat hij enkele jaren geleden verklaarde, dat hij de huidige 
grens, de Oder-Neisse-lijn, als definitief beschouwde. In ieder ge
val onthield hij zich ervan, deze verklaring in Duitsland te herhalen, 
waardoor hij de revanchisten in Bonn een ernstige aanmoediging 
verschafte. 

ONDER SOL,DATEN 

JN een interview, dat hij aan de Kölnische Rundschau gaf, omschreef 
de Franse minister van Buitenlandse Zaken, als een soort in

leiding van het bezoek van de president, de politiek van Frankrijk 
ten aanzien van de Duitse Bondsrepubliek als volgt: "Het Sowjet
gevaar heeft thans het Duitse gevaar vervangen." 

Dergelijke politieke denkbeelden brachten De Gaulle ertoe, zich 
bezig te houden met Frans-Duitse politieke vraagstukken. Eens ver
zette hij zich, op basis van een demagogisch nationalisme, tegen de 
Europese Defensie Gemeenschap, maar thans stelt hij Franse oefen
terreinen ter beschikking van de Bundeswehr en acht hij het zijn 
plicht de officieren van de militaire academie van Hamburg toe te 
spreken. 

Voor een gehoor van officieren, die in de Wehrmacht hadden ge
diend en die hadden deelgenomen aan de oorlogsmisdaden van de 
nazi's, haalde De Gaulle de spons over de verschrikkingen van het 
Hitlerdom; Oradour-sur-Glane was vergeten; de gehangenen van 
Tulle waren vergeten. 

Hij verklaarde inderdaad: "Onder soldaten zoals wij zijn -

•) In de politieke taal van Bonn is er maar één politiek Duitsland, en dat is de Duitsci 
Bondsrepubliek, dat beweert geheel Duitsland te vertegenwoordigen; maar op de kaart 
van Duitsland zijn er drie Duitslanden, n.l.: de Duitse Bondsrepubliek (West-Duitsland), 
de Duitse Democratische Republiek (Midden-Duitsland); en de gebieden ten Oosten van 
de Oder-Neisse-lijn, die - om nog steeds dezelfde taal te gebruiken, Oost-Duitslarul 
vormen. 
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in het Oosten bezette gebieden als even zo vele doeleinden zijn aan
gegeven. Ieder dient te weten: wij zijn geen bondgenoten van een 
,offensief' Duitsland, dat, zoal niet zijn ,Lebensraum' dan toch ten 
minste gebieden wil heroveren die wij thans als Pools erkennen." 

In dezelfde geest merkt het Engelse blad Daily Express op: "Dr. 
Adenauer tracht een tegen Rusland gerichte militaire macht op te 
bouwen .... Welke plaats neemt Groot-Brittannië in deze nieuwe 
Duits-Franse vriendschap in? Het antwoord is eenvoudig: geen en
kele. Want wij willen niet deelnemen aan welke Duitse oorlog dan 
ook voor de herovering van aan het Oosten verloren gebied." 

Juist dit bondgenootschap met een agressief en revanchistisch 
Duitsland is door De Gaulle bezegeld - een bondgenootschap, waar
van de gevolgen des te ernstiger kunnen zijn, omdat zijn bezoek aan 
Duitsland er ongetwijfeld toe heeft bijgedragen, De Gaulle een nog 
verhevener denkbeeld te geven van zichzelf als historische persoon
lijkheid en van zijn politieke rol. 

De toejuichingen die hij ontving, de vleierijen van Adenauer en 
zijn aanhangers hebben zeer stellig in de generaal-president het ge
voel versterkt, dat hij de Karel de Grote van de twintigste eeuw is, 
een nieuwe keizer van het Westen, die de historische missie heeft, 
Frankrijk en Duitsland te verenigen. Ongetwijfeld was het om aan 
te tonen, dat hij bijzonder bekwaam is om deze taak te vervullen, 
dat hij over zijn verre Duitse voorouders heeft gesproken. 

De Gaulle wenst een Frans-Duits bondgenootschap met machtige 
wapens, opdat dit bondgenootschap een overheersende rol zal kun
nen spelen in de Atlantische coalitie - en natuurlijk rekent hij erop, 
dat hij de eerste zal zijn, die het bevel voert over dit bondgenoot
schap. Doch de Duitse imperialisten weten maar al te goed, dat dit 
bondgenootschap twee landen verenigt, waarvan het ene, hun eigen 
land, economisch veel machtiger is dan het andere. 

De anti-Sowjet-gezindheid deed de verrader Laval op 22 juni 1942 
zeggen: "Ik wens de overwinning van Duitsland, omdat zonder deze 
het bolsjewisme zich morgen overal zal nestelen." De Gaulle spreekt 
heden ten dage een taal, die wordt geïnspireerd door dezelfde denk
beelden. Hij is volkomen vergeten wat hij op 20 juni 1942 over de 
Londense radio zei: "De dood van iedere Duitse soldaat in Rusland, 
in de strijd of door bev.riezing, de vernietiging van ieder Duits ka
non, van ieder vliegtuig, van iedere tank in de buurt van Leningrad, 
van Moskou of van Sebastopol, betekent voor Frankrijk een kans te 
meer om zich te herstellen en te overwinnen. Het is een algemeen 
ongeluk geweest, dat maar al te dikwijls in de loop der eeuwen het 
Frans-Russische bondgenootschap door intriges of onbegrip werd 
verhinderd of tegengewerkt. Zij blijft niettemin een noodzaak, die 
men bij ieder keerpunt in de geschiedenis opnieuw ziet ontstaan". 

Het is echter belangrijk dat men zich herinnert, dat de mannen 
rondom Adenauer niet voor geheel Duitsland spreken, dat de Duitse 
Democratische Republiek bestaat, die voor de vrede strijdt, de hui
dige Duitse grenzen aanvaardt en alles wat aan het nazisme herin
nert veroordeelt. 

Een Franse ~::gering, die zich werkelijk bekommert om de belan-
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gen van Frankrijk en om de vrede, zou niet tevreden zijn met het 
bestaan van diplomatieke betrekkingen met Bonn alleen; zij zou 
ook betrekkingen aanknopen met de Duitse Democratische Repu
bliek; zij zou voorstandster zijn van een oplossing van het vraagstuk 
West-Berlijn door te aanvaarden, dat dit deel van de Duise hoofd
stad tot vrije stad wordt gemaakt, en in plaats van de neo-nazisti
sche propaganda van het Duitsland van Bonn aan te moedigen zou 
zij de vredesstrijders, de vijanden van het nazisme, in West-Duits
land ondersteunen. 

Alleen op deze wijze kan een ware verzoening tussen de volkeren 
van Frankrijk en Duitsland tot stand komen, alleen op deze _wijze 
kan de vrede worden gewaarborgd. 
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Geschiedenis aan de wandel 

DE algemene toestand van het Onderwijs in ons land brengt nog 
steeds vele tongen in beweging en laat heel wat inkt vloeien 

in uitgebreide rapporten. Er bestaat dan ook alle reden tot onge
rustheid. Het gebrek aan leerkrachten wordt steeds meer merk
baar, de klassen zitten prol'vol en de regering weigert halsstarrig 
de lonen van de onderwijskrachten drastisch te verhogen. 

Maar er is nog een ander aspect van de toestanden bij het onder
wijs, die om verbetering vragen. We bedoelen de stof, die de scho
lieren uit de boekjes moeten leren, aangevuld met de lezing van de. 
onderwijzer. 

Wanneer men de doorsnee geschiedenis- en aardrijkskundeboe
ken van het Voortgezet- en Middelbaar Onderwijs opslaat, dan 
hoeft men geen deskundige te zijn om op te merken, dat de leer
stof onvervalst is aangepast aan de reactionaire politiek van de 
regering, dat het pasklaar ligt in de lijn van de heersende imperia-
listische krachten in ons land. . 

De schrijvers van geschiedenis- en aardrijkskundeboeken weten 
veelal een sfeer te scheppen van "het lichtende, welvarende, de
mocratische vrije Westen", tegenover "het sombere, ondoordring
bare dictatoriale Oosten". 

De voorlichting, die in vele geschiedenisboeken aan jongens en 
meisjes vanaf 12 jaar wordt gegeven, is tendentieus, de feiten om
zeilend en in sommige gevallen zeer geraffineerd. Er zijn schrij
vers, die zich er niet aan willen wagen de geschiedenis volledig 
op de voet te volgen en die naar ministerie-believen, hele stukken 
historie aan de wandel laten gaan. 

Bij de voorlichting in de geschiedenisboeken gaat men er van 
uit, dat de "zaligmakende" politiek van de regering door iedereen 
zonder meer moet worden aangenomen. Er wordt zelfs geen enkele 
poging tot objectieve voorlichting gedaan. De onvervalste propa
ganda voor het westen straalt van de pagina's af. 

Historische, voor de mensheid belangrijke gebeurtenissen wor
den vaak ten dele weergegeven, ~en weet formuleringen te vin
den, waarmee men alle kanten uit kan. 

Aan de leerkrachten wordt dan overgelaten, wat zij ervan rna
ken. De tips worden hen in de boeken aangegeven in welke rich
ting het moet gaan. Die richtingwijzer leidt naar het anti-commu
nisme. Meestal zijn de leerlingen afhankelijk van de politieke in
gesteldheid van de onderwijzers en docenten. 

Het gebeurt nog maar al te vaak, dat leerkrachten zich mee laten 
sleuren door de geest van de leerstof die voor hen ligt en dit in hun 
opgelegde fantasie nog verder aandikken. 

Toch kan men niet zeggen, dat er op de openbare scholen uit
sluitend een geest van discriminatie van de progressieve ideeën 
zou bestaan, dat het anti-communisme, dat in de leerboeken ten
toon wordt gespreid, zich alom heeft vastgeplakt op de openbare 
scholen. 
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Steeds meer wordt door onderwijzers in verschillende klassen 
geprobeerd een objectieve voorlichting te geven, over de politieke 
ontwikkelingen van de moderne, hedendaagse geschiedenis, die 
daardoor dan afwijkt van het geschrevene in de boeken. 

Het wordt uiteraard ook moeilijker de minachtende houding, die 
de leerboeken voorschrijven ten opzichte van het socialistische stel
sel, te verdedigen, wanneer voor iedereen waarneembaar, Sowjet
geleerden enorme resultaten bereiken op ruimtevaartgebied, in wis
en natuurkunde, de medische wetenschap nieuwe, voor de mens
heid van onschatbare betekenis zijnde ontdekkingen doet, en de 
standvastige vredelievende politiek van de Sowjet-Unie in interna
tionale vraagstukken veelvuldiger het vertrouwen wint van de vre
delievende mensen. 

Het wordt merkbaar, dat er een kloof ontstaat tussen de voor
geschotelde officiële leerstof en de gedachtengang van de onder
wijzers en leerlingen. In menige klas ontstaan tijdens de geschiede
nislessen, discussies tussen leerlingen en onderwijzers en tussen de 
leerlingen onderling. Op verschillende scholen in Amsterdam wor
den door de leerlingen voor de in het rooster opgenomen "spreek
beurten" vaker politieke onderwerpen gekozen. De leerlingen kuno
nen dan in overleg met de onderwijzer het onderwerp vaststellen, 
waarover zij een lezing zullen houden. Daar is dan discussie aan 
verbonden. 

Zo werden de laatste weken bijvoorbeeld tot onderwerp gekozen: 
"De gevaren van de atoombom en de protestbeweging ertegen", 
"Het Wereldjeugdfestival in Helsinki" en "Cuba". 

Dit is een verheugende ontwikkeling, die aantoont, dat de scho
lieren zelf geïnteresseerd :t:iJn in de nieuwste politieke ontwikke
ling. De uitwerking die deze lezingen kregen toonden, dat talrijke 
scholieren meer willen weten van de werkelijke gang van zaken, die 
ze in hun leerboeken dus niet kunnen vinden. Het is een doorbreken 
ook van de anti-communistische geest, waarmee men vooral mid
delbare scholieren - het toekomstige intellect van Nederland -
wenst te doordrenken. 

* 
TROUWENS ook buiten onze grenzen in het bolwerk van het im-

perialisme, Amerika, zijn in onderwijskringen veranderingen 
gaande ten opzichte van het "onderwijs over het communisme". In 
de New York Times van 19 december j.l. werd naar aanleiding van 
een door de National Association of Independent Schools uitgege
ven boekje over het "Onderwijs over communisme", een artikel af
gedrukt, dat duidelijk een veroordeling weergaf van de eerder ge
lanceerde McCarthy-politiek, die de onderwijzers verhinderde het 
woord communisme, Marx of Lenin, ook maar in de klassen te noe
men. De "study no evil"-politiek - praat niet over het communis
me! - is van de baan. Maar het bestuderen van het "boze" heeft 
ook zijn nadelen! 

De pedagoog William G. Saltonstall van de Phillips Exeter Aca-
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derny, zegt bijvoorbeeld: "Jonge mensen begrijpen vrij snel, in
dien ouderen proberen hen iets op te leggen. Die methode heeft dan 
meestal het tegenovergestelde effect van datgene wat werd be
oogd. Wij denken, dat beide, kapitalisme en communisme, een ob
jectieve studie door jongeren verdient." 

En Frederik S. Allis jr., professor in de geschiedenis aan de 
Phillips Academy in Andover, waarschuwt dan nog, dat als studen
ten "iets meer willen doen, dan alleen in aanraking te komen met 
de conventionele denkwijze van hun gemeenschap, zij onderwezen 
moeten worden in de noodzaak om beide kanten van een omstre
den vraagstuk te bek ij ken. En dan moeten ze zelf hun conclusies 
trekken." 

Natuurlijk verwachten we niet, dat het Amerikaanse onderwijs 
nu voorbeeldig zal worden. Maar de aanhalingen tonen in elk ge
val, dat zelfs daar geen succes meer verwacht wordt van een bot 
anti-communisme op de scholen! 

* 
WAT wordt er nu in onze geschiedenisboeken verdraaid? 

Het is praktisch niet mogelijk om hier precies op te noemen 
wat er van de geschiedenis allemaal niet klopt. Het vlakgommetje 
is zo vaak gebruikt, dat men hele rapporten vol kan schrijven over 
de onjuistheden die er in de leerboeken voorkomen, om over halve 
waarheden maar te zwijgen! Laten we ons daarom tot een paar il
lustraties beperken uit geschiedenisboeken, hoewel zeker niet ver
geten mag worden, dat ook aardrijkskunde-leerboeken een grondi
ge schoonmaakbeurt moesten ondergaan. 

Vooraf halen we hier een algemeen boekje aan van L. Beerens
H. Frankema "Vorming voor het Maatschappelijk Leven" voor het 
Voortgezet Lager Onderwijs - uitgave M. Stenvert en Zn. Apel
doorn, 5e druk. 

We lezen op blz. 6 ... "Als je onbekend bent en blijft met de voor
naamste maatschappelijke verschijnselen, dan gaat het jou als deze 
man. Dan ga je er allerlei dwaze denkbeelden op na houçlen en mop
peren op alles en nog wat. Dit gebeurt maar al te veel. De een zegt: 
ik verdien te weinig, een ander: in de fabriek behandelen ze je als 
een kwajongen, je hebt er niets in de melk te brokkelen" ... 

En dan verder op blz. 7 ... "Hoe moet de maatschappelijke vor
ming zijn"? 

"Moet ze zijn als in Rusland? Als de klagers van daarnet bij een 
communist te rade gaan, zal hij zeggen: "Meneer, er is maar één 
oplossing: neem de fabrikanten hun fabrieken af, de boeren hun 
boerderijen en maak ze tot staatseigendom, dan wordt de .aarde 
voor alle mensen een paradijs." Want zo is zijn maatschappelijke 
vorming. Wij redeneren echter zo niet. Wij noemen het diefstal, 
wanneer men iemand z'n bezittingen afneemt. Als men ons vraagt, 
hoe we de verhouding tussen werkgever en werknemer zien, dan 
zeggen we: alleen als werkgever en werknemer elkaar leren ver
staan, kan er sprake zijn van een goede verstandhouding ... Naar 
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dit ideaal moeten wij echter streven en het komt er, als ieder zich 
laat leiden door zijn gevoel voor rechtvaardigheid en z'n naasten
liefde. In deze geest moet ook m;ze maatschappelijke vorming zijn. 
Dan ben je straks geen "kankeraar", maar een "werker" die respect 
verdient". 

Als vragen onder dit hoofdstukje worden dan aan 14-15-jarigen 
gesteld: 
1. Hoe denkt een Communist over bezitsvorming? 
2. Ben je het hiermee eens? 
3. Hoe moet de verhouding tussen werkgever en werknemer zijn. 

Met bovenstaand citaat begint dit ongelooflijk fraaie boekje en 
het eindigt met dit fraais: ... "En wanneer alle werknemers de ge
boden van rechtvaardigheid en naastenliefde tot de hunne gemaakt 
hebben, dan zullen ze: 
a. hun volledige arbeidskracht i:p. dienst stellen van de patroon en 

zich niet schuldig maken aan z.g. dagdieverij. 
b. er voor zorgen, dat de patroon niet benadeeld wordt door opzet

telijke verkwisting van grondstoffen, vernieling van machines, 
werktuigen, gebouwen enz. 

e. geen overmatige eisen stellen met betrekking tot lonen, arbeids
tijden, extra-uitkeringen e.d. wanneer ze weten, dat de financiële 
toestand van het bedrijf zulks niet toelaat." (blz. 96). 

Met deze "maatschappelijke" ondergrond worden jongeren "klaar
gestoomd", de ·kapitalistische maatschappij ingestuurd. Commen
taar is ongetwijfeld overbodig. 

Of wat te denken van de in hetzelfde boekje voorgestelde om
schrijving van het begrip kapitalisme: "Deze manier van produce
ren, waarbij de arbeider werkt met het kapitaal van een ander, 
noemt men kapitalisme". 

Een meer simplistische interpretatie zal waarschijnlijk nog ge
vonden moeten worden. Tot goed begrip diene, dat het boekje voor 
het Nijverheidsonderwijs is bestemd. Men ziet, met welk een zorg de 
jonge arbeiders voor het werk in de fabrieken en bedrijven worden 
voorbereid. 

* 
NU een paar andere grepen uit geschiedenisboeken. 

In "Golfslag der Historie"- J. Lukkes, J. Herisems, deel lil, een 
geschiedenisboek dat op de ULO-scholen veel in gebruik is, wordt 
op pag. 210 onder het hoofdstuk Indonesië bericht: ... "Er ontstond 
na 1920 dan ook vrij veel beroering, waartegen de regering krach
tig optrad. Zij ging echter rustig verder met haar politiek, om Ja
vanen en andere volken meer invloed te geven in het bestuur." 

Iedere kenner van de koloniale geschiedenis weet, dat hiervan 
geen woord waar is. De nationale beweging, die in Indonesië op
kwam, wordt in "Golfslag" afgedaan met de woorden "vrij veel be
roering". De scholieren moeten maar verder uit zien te vissen, wat 
er in werkelijkheid allemaal gaande was. Hoe ging het ná 1920 met 
"uitbreiding" van de "invloed" der Javanen op het bestuur? 
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.. 
Misschien hebben de schrijvers b.v. nooit gehoord van de "Petitie

Soetardjo", de actie van de toenmalige nationale beweging die ver
langde, dat de ministers van de koloniale regering verantwoording 
schuldig zouden zijn aan de Volksraad. Dit werd nóg afgewezen 
door de regering-De Geer in februari 1941, toen de inval van Japan 
in Indonesië reeds dreigde. De regering weigerde uiteraard ook het 
Indonesische volk te bewapenen, met alle gevolgen van dien bij het 
uitbreken van de oorlog. 

Tot het uiterste hield de regering vast aan haar koloniale politiek. 
Men weet het allemaal, maar tot onze schoolboekjes is het nog 
steeds niet doorgedrongen ... 

In J. Dek's "De weg der Historie", deel 2, 7e druk, Uitgever Wal
ters - Groningen '61, wordt over Indonesië gezegd: 

"Nederlands-Indië verklaarde zichzelf in 1945 zelfstandig; Soe
karno, die daarbij de leiding had, werd president. Amerika, dat sterk 
tegen het kolonialisme gekant was en in mindere mate ook Enge
land, waren de Indonesiërs gunstig gezind, waardoor het onze re
gering niet mogelijk was krachtig op te treden tegen dit -nieuwe 
bewind." (blz. 198). 

Het "anti-koloniale" Amerika zou de bevrijder zijn van Indonesië! 
Met geen woord wordt er gerept over de mislukking van twee ko

loniale oorlogen. Stel je voor, dat de leerlingen te weten zouden ko
men, hoe Indonesië zich door hardnekkige strijd aan het Nederland
se kolonialisme heeft ontworsteld. Dan nog liever Amerika de pluim 
op de hoed steken, hetgeen bovendien nog het voordeel heeft, dat 
de visie van de ultra's rond "De Telegraaf" vereeuwigd wordt. Tot 
dit beeld van het door de "grote broeders" in de steek gelaten klei
ne Nederland behoort natuurlijk ook de mededeling, dat zelfs En
geland zich tegen het kolonialisme gekeerd zou hebben I 

Het beeld, dat in vele geschiedenisboeken over onze eigen mo
derne vaderlandse geschiedenis wordt gegeven, is al even belache
lijk simplistisch en tendentieus. 

En dan spreekt het eigenlijk vanzelf, dat over de wat verder af
liggende internationale vraagstukken halve waarheden en hele on
waarheden worden vermeld. 

Niet alle~n, dat bijv. de behandeling van "Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog", bij de uitgave van verschillende nieuwe 
drukken, wordt ingekrompen, belangrijke aspecten van het Neder
landse verzet worden zonder meer weggelaten. 

Vooral de Februaristaking van 1941 is hiervan een treffend voor-
beeld. · 

NOVEM's "Wereld in Wording" deel 3 - in gebruik bij de hoogste 
klassen van middelbare scholen, meent er wel iets over te moeten 
zeggen: 

"De eerste golf van spontaan verzet op grote schaal kwam naar 
aanleiding van de jodenvervolging in Amsterdam. In februari 1941 
ging men daar tot een staking over. Zij werd niet algemeen, maar 
betekende een signaal, dat beantwoord werd met bloedig Duits ge
weld." (blz. 375). 

Moeten we zeggen, dat de staking "gelukkig" niet algemeen was? 
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NOVEM omzeilt zeer bewust de georganiseerdheid van de staking, 
waartoe zoals bekend de Communistische Partij opriep. Zij doet het 
voorkomen alsof Amsterdam in een opwelling tot staking over ging. 
Het algemene protest tegen de Duitse bezetter, de grootheid van de 
daad komt op geen enkele wijze tot uitdrukking. 

De voorlichting die in "Golfslag der Historie" nog wordt gegeven 
over Duitsla9d en de Tweede Wereldoorlog, laat trouwens ook alles 
te wensen over. 

Op pagina 153 leest men ... "Rijke fabrikanten en hoge officieren 
steunden Hitler, omdat zij van zijn nationaal-socialistische, militair 
georganiseerde partij, hulp verwachtten tegen de communisten. Ze 
dachten hem later wel opzij te schuiven". 

"Spoedig bleek, dat de hoge heren zich in hem hadden vergist. 
Wel vernietigde hij zijn grootste vijanden, de communisten, doch hij 
trad ook op tegen hoge officieren en ambtenaren, tegen fabrikanten 
en kooplieden." 

De leerlingen moeten dit maar aannemen, het staat immers in hun 
boeken ... D.àt Krupp, Pferdmenges (de onlangs overleden boezem
vriend yan Adenauer), Abs, om er maar een paar te noemen, Hitier 
tot het laatste toe hebben gesteund, wordt niet vermeld. De schei
ding begon pas in 1944, toen sommige industriëlen begrepen, dat 
Hitler de oorlog had verloren. 

Over de steun, die Hitler verkreeg van Amerikaanse en andere 
financiers, wordt niet gerept. De hele conceptie over de positie van 
Hitler is in strijd met de werkelijkheid. 

Even verder op blz. 163 leest men betreffende de Spaanse burger
oorlog: 

"Generaal Franco leidde de opstand tegen de republike1nse rege
ging en kreeg steun van Italië en Duitsland, hoewel de grote mo
gendheden waren overeengekomen, dat ze neutraal zouden blijven". 

Deze "neutraliteit", de niet-inmenging, betekende in werkelijk
heid, dat zij Hitler en Mussolini vrij baan gaven voor de oprichting 
van het Franco-bewind. 

* 
IN vrijwel ieder geschiedenisboek wordt aan de NAVO belangrijke 

aandacht geschonken. Het spreekt vanzelf, dat gezwegen wordt 
over de vroegere Hitler-generaals, die thans leidende posities in de 
NAVO hebben. De bedoeling is immers, de scholieren "vertrouwd" te 
rnaken met het "defensieve" karakter van de NAVO, dat "opgericht 
is als tegenblok tegen het opdringende communisme". 

Niets wordt nagelaten, om de NAVO af te schilderen als de "be
schermer en verdediger van de Westerse democratie". En mochten 
de geschiedschrijvers niet geheel voldoen aan hun taak de NAVO zo 
goed mogelijk voor te stellen, dan is daar altijd nog de reddende 
hand van de Nederlandse regering, die ter aanvulling van de be
knopte aanprijzing in de schoolboekjes, haar "NAVO-krant" op de 
scholen laat verspreiden. Het is een treffende illustratie van de 
stelling, dat het onderwijs in dienst van de heersende klasse staat. 

Maar dit is niet de kwestie waar het hier om gaat, aangezien het 

67 



vanzelf spreekt. Het gaat om de botte manier waarop men de feiten 
vervalst. Het gaat om het belachelijk suikerzoete beeld, dat vijftig 
jaar geleden door toen al oude mannetjes bedacht en nu als de mo
dernste visie der wetenschap aan de leerlingen wordt voorgezet. 
Het gaat om de zich snel verbredende kloof tussen de voortschrij
dende ontwikkeling en de oud~rwetse grof anti-communistische 
geest, die wél in overeenstemming is met de opvattingen van Burger
recht, Elsevier en wijlen Dulles, maar die een onhoudbare toestand 
in het gehele onderwijs schept. 

Wat dat betreft zou men bijna kunnen zeggen, dat er zelfs een 
achterstand is bij de verhoudingen in Amerika, waar de kopstukken 
van het onderwijs althans discussiëren over de noodzaak van wat 
meer realisme; waar men begint te begrijpen, dat de schooljeug,d 
juist tot tegenspraak wordt geprikkeld door een bot anti-communis
me, dat bovendien op controleerbaar valse voorlichting blijft steu
nen. 

Terwijl wij verlangen, dat het onderwijs op de werkelijkheid ge
baseerd is, onderschrijven wij de gedachte die bij vele docenten 
leeft, dat het onderwijs in zulke vakken als geschiedenis of aard
rijkskunde volledig dient te zijn ~n dat de herdrukken met de nieuw
ste geschiedenis dienen te worden aangevuld. Dit gebeurt ook in de 
exacte vakken en wordt daar als vanzelfsprekend beschouwd. Waar
om hier niet'? 

Het is natuurlijk een feit, dat de "gevestigde belangen" van de 
uitgevers een sterk remmende faktor zijn. Immers, niets is meer 
profitabel dan het monopolie op bestaande boekjes, die - liefst on
veranderd - dozijnen herdrukken beleven en bij elke herdruk méér 
winst opleveren. Het ministerie van de heer Cals heeft er ongetwij-

· feld volledig begrip voor. 
De zeef, waardoor de leerstof van ons onderwijs gehaald moet 

worden, zal zeer groot en zeer fijn moeten zijn. Maar niet zó fijn 
dat Cals erin blijft hangen. Want het is volkomen duidelijk, dat de 
hard nodige, zuiverende veranderingen niet plaats zullen vinden, 
zolang hij aan het bewind blijft. 

L. HAKS 
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DENIS DIDEROT (1713-1784) 

Denker, kunstenaar en vader van de Encyclopédie 

TWEEHONDERDVIJFTIG jaar geleden werd Dénis Diderot te Lan-
gres in het Marnegebied, in het gezin van een handwerksman 

geboren - briljante zoon van het Franse volk, dat vijf jaar na zij\n 
dood de Bastille zou bestormen en daarmee het gezicht van het 
Europese vasteland na eeuwen van feodaliteit en kerkheerschappij 
veranderen. 

Diderot liep als jongen en jongeman de katholieke colleges te 
Langres en later te Parijs af, maar zijn godsdienstige voorstellingen 
waren zo weinig katholiek, dat zijn eerste geschrift over de wijsbe
geerte in 1746 op bevel van het parlement van Parijs werd verbrand. 
Het dwong de begaafde studiosus, zich nog vinniger met het vraag
stuk van godsdienst en gedachtenvrijheid bezig te houden. In 1749 
publiceerde hij zijn "Brief aangaande de blinden als les voor de 
zienden", die bij priesters en scholastieken een storm van veront
waardiging teweegbracht. Diderot werd, zoals dat toentertijd ge
bruikelijk was, wegens krenking van de religie opgesloten in het 
fort van Vincennes; maar ook deze bestraffing brak zijn critische 
geest niet. Hij vatte integendeel een groots denkbeeld op - het sa
menstellen van een omvangrijk naslagwerk, waarin alle weten
schap, techniek en bedrijf van zijn eeuw zou zijn samengevat - het 
denkbeeld, waardoor hij de vader werd van de beroemdste ooit uit
gegeven "Encyclopédie". Hij bracht dit werk tot stand in de jaren 
1751-1780, met medewerking, een enkele maal ook met tegenwer
king van haast alle progressieve geesten van het toenmalige Frank
rijk. 

De historische betekenis van de "Encyclopédie" is door Friedrich 
Engels gekenschetst als een onderneming, waarin de Franse mate
rialistische denkers der XVIIle eeuw niet slechts hun kritiek brach
ten op de godsdienstige voorstellingen, maar ook de reactionaire 
politiek van hun tijd brandmerkten. 

* 
D:f:NIS Diderot bleef levenslang een overtuigd materialist en athe-

ïst. Zijn opvattingen over de wijsbegeerte en de godsdienst leg
de hij neer in allerlei geschriften, waaronder het meeslepende "Ge
sprek van d'Alembert met Diderot" [1769), de beschouwingen over 
materie en beweging [ 1770), en de "Elementen van de fysiologie" 
[1774-1780). 

Uitgangspunt van Diderots denkwijze is het materiële wezen van 
onze wereld. Hij schreef: "Ik, die natuurkundige en scheikundige 
ben, die mij derhalve met lichamen bezighoud in de natuur en niet 
in mijn hoofd, bevind dat het bestáánde lichamen zijn ... " De ge
dachte, dat lichaam en ziel twee verschillende dingen zijn, wees hij 
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strikt af; hij nam als grondslag voor alle natuurverschijnselen één 
samenhangende materie aan. De stand van de toenmalige natuur
wetenschappen deed hem die materie bevatten als een veelheid van 
lichamen, die uitgebreidheid, vorm, ondoordringbaarheid en bewe
ging bezitten. Als elementen van deze materie beschouwde hij de 
moleculen, die kwalitatief van elkaar verschillen, ondeelbaar zijn 
en een inwendige werkzame kracht en gevoeligheid bezitten. 

Beweging en materie zijn naar Diderots inzicht niet te scheiden. 
Hij bestreed de opvatting, dat de materie log en zonder kracht zou 
zijn. Hij schreef, dat de materie haar beweging niet van buitenaft 
verkrijgt, maar uit eigen aandrift. Deze these was een van de sterk
ste argumenten, die de 18-eeuwse materialisten gebruikten tegen 
idealistisch denken en overgeleverde religie. 

Beweging is volgens Diderot een even wezenlijke eigenschap van 
een lichaam als uitgebreidheid. Men moet twee soorten beweging 
onderscheiden: verandering van plaats, en inwendige werkzaam
heid. Ieder molecuul bezit volgens hem een onuitputtelijke inwen
dige kracht, de bron van de zelfbeweging der materie - een bron, 
die onveranderlijk en eeuwig voortwerkt 

Op grond van zijn natuurwetenschappelijke studies trok Diderot 
de slotsom, dat er in de natuur geen absolute rust bestaat. Alles be
vindt zich in beweging, en daarom kan men onmogelijk met theo
logen en idealistische wijsgeren beweren, dat materie en beweging 
tegenstellingen zijn; ze zijn in werkelijkheid van en in de natuur 
niet te scheiden. 

* 
DE materie is voor Diderot de bron van alle kracht, van alle leven. 

Hij ziet haar als een levende, dynamische veelvuldigheid, veel
soortig en veelzijdig. Buiten deze materie kan niets bestaan. "Het is 
onmogelijk om buiten de materiële wereld enig wezen aan te nem~n. 
Men kan dergelijke dingen niet aannemen, omdat men daaruit geen 
enkele conclusie trekken kan." 

Diderots denkwijze - filosofie verbonden met natuurstudie -
maakte hem tot een kind van de rede, het nadenkende verstand, 
en als zodanig tot een tegenstander van clericalen en reactionairen, 
die bij de onwetendheid der massa zwoeren. 

"Iedere eeuw," zo schreef hij, "onderscheidt zich door een bepaal
de geesteshouding. De geest van onze tijd is die van de vrijheid. De 
eerste veldtocht tegen het bijgeloof was wreed en fel. Maar toen de 
mensen eenmaal durfden op te trekken tegen de godsdienstige ves
ting, de schrikbarendste en eerwaardigste die er bestaat, was het 
niet meer mogelijk hen tot staan te brengen. Nu zij eenmaal fier in 
het gezicht van de hemelse majesteit hebben gekeken, zullen ze 
waarschijnlijk ook vroeg of laat opstaan tegen de aardse majesteit. 
De strop, die om de nek van heel het mensdom ligt, bestaat uit twee 
koorden; men kan het ene niet stuk trekken zonder ook het andere 
te vernielen. Dat is onze huidige situatie, en wie weet waarheen ze 
nog zal leiden?" 
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Aan te nemen, dat er in onze lichamen een andersoortige ziel 
huist, is volgens Diderot even onzinnig als aan te nemen, dat er een 
goddelijk wezen bestaat dat van het materiële universum verschilt. 
Wat hieromtrent door de kerk en de oude filosofie geleraard wordt, 
toont ons God als een zeldzaam wezen vol tegenstrijdigheden, dat 
zich ergens bevindt, maar tegelijkertijd op geen enkel punt van de 
ruimte is aan te treffen, een wezen zonder uitbreiding, dat deson
danks ruimte in beslag neemt, dat met de materie niets te maken 
heeft, maar deze toch in beweging heet te brengen. 

Tegenover het dogma van de onsterfelijkheid der ziel plaatst Di
derot de materialistische opvatting, dat het bewustzijn een eigen
schap is van de materie, en dat deze materie gevoeligheid bezit. 

Diderot spreekt daarmee het denkbeeld uit van een "algemeen 
gevoeligheidsvermogen" der materie; hij maakt daarbij onderscheid 
tussen de "trage" gevoeligheid van de anorganische stof, die der
halve niet tot planten- en dierenrijk behoort, en de organische, die 
daartoe wel behoort en "actieve gevoeligheid" bezit. Diderot be
schouwt het bewustzijn als een product van de materie en beweert, 
dat in de anorganische wereld een passief gevoelsvermogen bestaat, 
dat in de organische wereld in actief gevoel overgaat, grondslag van 
alle bewustzijnsverschijnselen. Hij hoort daarmee tot die klassieke 
denkers, welke vermoedden dat het gevoel in zijn hoogste en duide
lijkste vormen alleen de organische materie eigen is. 

* 
QM de veelzijdigheid, de rijkdom der materiële wereld in haar ver

schijningsvormen en kwaliteiten aan te tonen, steunde Diderot 
op het denkbeeld, dat in de toenmalige natuurwetenschap opkwam: 
dat van de transformatie ofwel omzetting van de bestaansvormen. 

In zijn geschrift "Gesprek van d'Alembert met Diderot" heeft hij 
de gedachte van de overgang der anorganische materie in de orga
nische zeer beeldend uitgedrukt: Een marmeren beeld verandert in 
een organisch wezen, als men het verpulvert, de aarde met dit mar
merstof bemest, daarin een gewas plant, en dit gewas een mens als 
voedsel geeft. 

Diderot was van mening, dat zich zowel bij de overgang van de 
anorganische wereld in de organische als ook bij de overgang van 
het gevoelige in het denkende wezen uitsluitend materiële pro
cessen voordoen. Dank zij een bepaalde structuur van het geheu
genapparaat verbindt het gevoelige wezen de ontvangen indrukken 
tot eeQ. vorm van zelfbewustzijn, en verwerft zich daarmee het ver
mogen om de dingen te kunnen bevestigen of te ontkennen, tot het 
trekken van conclusies en het vormen van denkbeelden. 

Een wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de mens 
of de dieren laat zich pas dan geven, zo stelt Diderot vast, als de 
natuuronderzoeker zich bepaalt tot de materiële krachten. "Wie In 
de Académie de afzonderlijke trappen van ontwikkeling van een 
mens of dier zou willen uiteenzetten," zo schrijft hij, "zou ook al
leen maar stoffelijke factoren opsommen, wier opeenvolgende re-
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sultaten eerst een wezen zonder gevoel, dan een mèt gevoel zouden 
opleveren, vervolgens een denkend wezen, een wezen dat het vraag
stuk oplost van het naderen der nachtevening, een verheven wezen, 
een wondermooi wezen, een wezen dat ouder wordt, vervalt en 
sterft, dat weer verdwijnt en teruggegeven wordt aan cie eeuwig 
voortbrengende aarde." 

Engels wees er op, dat de Franse materialisten en verlichte gees
ten van de 18e eeuw in staat waren, "meesterwerken van dialectiek 
te leveren". Engels herinnert aan Diderots schitterend prozawerk 
"De neef van Rameau" ( een van Goethe's lievelingsboeken, en door 
hem ook in het Duits vertaald); hij wijst eveneens op Diderots ver
handeling over Rousseau's studie "Van de oorsprong der ongelijk
heid tussen de mensen." 

Dank zij zijn dialectische aanleg wees Diderot de gedachte van 
zich, dat in de wereld der soorten alles onveranderlijk zou zijn; zijn 
leer van de transformatie wijst er op, dat hij zich de werking van 
de natuur, van de geringste molecule tot aan het menselijke brein 
voorstelde als één keten van in elkaar grijpende verschijnselen, die 
aldoor veranderen en zich vervolmaken. Ook nopens de dieren was 
Diderot van mening, dat wij niet van onveranderlijke soorten kun
nen spreken. Hij hechtte daarbij grote waarde aan de uiterlijke om
standigheden: als deze zich wijzigen, treden ook in de soorten wij
zigingen op. 

* 
DIDEROTS wijsgerige kennisleer richtte zich tegen de theologen, 

tegen degenen die nergens enige zekerheid aantreffen, en ten 
slotte tegen de subjectieve idealisten. Hij stelde daarmee de twee 
fundamentele richtingen in het denken duidelijk tegenover elkaar. 

Diderot erkende, dat er een stoffelijke wereld bestaat, onafhanke
lijk van ons bestaan en denken, en verdedigde de opvatting dat de 
ervaring van die wereld, d.i. van het bestaan der dingen, onze grote 
leermeesteres is. 

Zijn kennis van die objectieve wereld berust op het standpunt van 
het materialistische sensualisme: het is de zintuigelijke waarneming, 
die ons het materiaal levert waaruit wij begrippen en voorstellingen 
opbouwen. De eerste trede bij het bevatten van de natuur zijn de 
gevoelens, die tot het vormen van gedachten leiden ... de zintuigen. 
Zij vormen de bron van al wat wij kennen en weten. Diderot verde
digde steeds de op ervaring en waarneming berustende wetenschap, 
waarbij het menselijk brein, de rede, als scheidsrechteras optreedt, 
die de indrukken schift en verklaart. 

Een waardevol vermoeden van Diderot ligt in het denkbeeld, dat 
tussen de zintuigelijke gevoelens en het denken als eerste en tweede 
trede van het inzicht in de objectieve werkelijkheid een organische 
samenhang bestaat. "Het zou waarlijk wijsgerig geweest zijn en is 
het nog, het verstand toe te passen op het verstand, verstand in sa
menwerking met de ervaring op de zintuigen, de zintuigen op de 
natuur, de natuur op het uitdenken van werktuigen, de werktuigen 
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op het stichten en vervolmaken van de kunsten," schrijft hij in zijn 
Denkbeelden over de uitleg der natuur (1754). 

Diderot kantté zich dikwijls zeer scherp tegen de idealistische 
richting in de wijsbegeerte. Hij vergeleek de subjectieve idealist, die 
de stoffelijke wereld en haar werking op de zintuigelijke organen 
ontkent, zeer geestig met een "gekgeworden piano." "Er was," zo 
zegt hij in een van zijn vertellingen, "een ogenblik van waan, waar
in de voelende piano geloofde, de enige piano op de wereld te zijn, 
en dat alle Harmonie van het heelal in hem zelf besloten lag." 

* 
WAS Diderot aldus in zijn uiteenzettingen over de natuur materia

list, hij is inzake zijn opvatting over het maatschappelijke leven 
steeds idealist gebleven. 

De sociale inzichten van Diderot berustten op een toentertijd 
veel verbreide illusie: dat narnelijk de maatschappelijke zeden en 
instellingen afhankelijk zijn van de vorm der wetgeving en der re
gering. De staat, wiens wetten overeenstemmen met de eisen van de 
menselijke rede, kan volgens Diderot de levensvoorwaarden schep
pen voor een moreel verantwoorde maatschappij, waardoor de men
sen verlicht, vrij en deugdzaam ("deugdzaam" in tegenstelling tot 
de "ondeugd" van de adel) komen te leven. Men hoeft dus slechts 
"goede" wetten te eisen en een "redelijke" regeringsvorm te schep
pen, om de maatschappelijke conflicten en gebreken weg te nemen. 
Wij hebben dit een illusie genoemd en zij is dat. ook - maar men 
moet daarbij natuurlijk vaststellen, dat de redelijke staat, zoals Di
derot zich die voorstelt, een protest betekent tegen de monarchisti
sche en feodale wanorde, die in de 18e eeuw in Frankrijk vóór de 
revolutie heerste, en in wezen betekende, dat de vorming v.an de 
burgerlijke staat op de dagorde werd geplaatst. 

Een staatsmacht is volgens Diderot pas dan gerechtvaardigd, als 
hij berust op overeenstemming tussen het volk (daarmee bedoelde 
Diderot de burger klasse] en de heerser. Diderot verdedigde ondanks 
zijn illusies de souvereine rechten van het volk, inzonderheid het 
recht om de "wettige" heerser af te schaffen, wanneer hij de wetten 
misbruikt en de "natuurlijke" rechten van het volk met voeten 
treedt. 

Praktisch wilde dit zeggen, dat Diderot zich tegen het koning
schap verklaarde, opkwam voor het bewind van de derde stand, en 
een volksvertegenwoordiging eiste. 

Een merkwaardig hoofdstuk in het leven van Diderot - en tevens 
kenmerkend voor zijn politieke opvattingen, zowel in het positieve 
alsook in zijn zwakke kanten - is dat van zijn verbindingen met 
de toenmalige tsarina aller Russen, de "grote" Katherina. 

Katharina II, die te huis steunde op de onbeperkte macht van de 
adel en op het hele systeem van de lijfeigenschap, speelde naar 
buiten toe de rol van verlichte despoot. Zij was een schrandere, be
lezen vrouw, en zij achte het een nieuwe parel aan haar kroon, voor
aanstaande Europese intellecten op een of andere wijze aan zich 
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te verbinden. Op deze wijze verkreeg Dénis Diderot, handwerkers
zoon en vooruitstrevend denker, toegang tot het hof in St. Peters
burg, alwaar hij anderhalf jaar verbleef (1773-1774]. 

Hij werd daar benoemd tot lid van de Academie van wetenschap
pen en maakte zich vertrouwd met de prestaties van de ontwakende 
Russische wetenschap. Deze bezat toen één groot licht, de veelzij
dige M. Lomonossow, overigens ook een kind van doodarme ouders, 
die na zijn dood (1767) een hele school van jonge wetensc]J.apsmen
sen had achtergelaten. Met hen verstond Diderot zich uitnemend; 
Diderots bewondering voor Lomonossow was oprecht en volstrekt. 
Het bracht hem tot de zeer ketterse uitspraak, dat niet de Russische 
adel, maar het gewone volk, de "laaggeborenen" de wieg waren van 
het Russische talent, en dat deze "veelbelovende kinderen van het 
volk" Rusland eenmaal groot zouden· maken._ 

Deze uitspraken gingen bij Diderot gepaard met scherpe kritiek 
op de lijfl;ligenschap. Katharina Il gedroeg zich als zijn bescherm
vrouwe, beloofde hem zelfs (voor het geval de censuur van Frank
rijk dat onmogelijk zou maken] een "vrije" uitgave van zijn "Ency
clopédie", en verzocht hem om een ontwerp voor een liberale grond
wet ... Pas naderhand, toen Diderot in Parijs terug was, begon hij te 
beseffen, dat de slimme tsarina niet van plan was, deze beloften na 
te 'komen, maar hem en anderen alleen gebruikte, om zich tegen
over Westeuropa de stralenkrans van de verlichtheid te verschaf
fen. In werkelijkheid dacht zij er niet over, haar despotische rege
ringswijze te veranderen; zij speelde, ook wat het uitvaardigen van 
een grondwet betrof, slechts comedie en legde de daartoe gedane 
ontwerpen van Diderot en anderen rustig in de lad€. 

Het was voor onze denker een nuttige les in de omgang met de 
toenmalige vorsten. 

* 
GROTER en oorspronkelijker dan als staatsdenker was Diderot als 

baanbreker van nieuwe ideeën op het gebied van de kunst. Men 
kan hem in dit opzicht een der eerste en grootste realisten noemen, 
die ook zelf zijn inzichten in praktijk heeft gebracht, door de Franse 
literatuur met een aantal meesterwerken in proza te verrijken. 

Diderot beperkte zich niet slechts tot de algemene theorie, maar 
gaf zeer speciale denkbeelden ten beste over de kunsten afzonder
lijk: over bouw- en beeldhouwkunst, over muziek en toneel. De rijk
dom van zijn gedachten op al deze gebieden vindt men in zijn be
schouwingen over de dramatische poëzie (1771], over het beroep 
van de acteur (1773], over schilderkunst [1761) en over beeldende 
kunsten in het algemeen in zijn critieken op de vermaarde "Salons", 
die hij tussen 1759 en 1781 publiceerde. 

Diderot meende het wezen van de kunst te vinden in de uitbeel
ding van de werkelijkheid in concrete beelden. Bij zijn opvatting 
van de schoonheid ging hij uit van materialistische kennis: deze 
schoonheid heeft volgens hem dezelfde grondslag als het ware in 
de wijsbegeerte: het schone en het ware moeten overeenstemmen 
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met de structuur der buitenwereld, met het wezen der natuur. 
De wijsbegeerte, zo zegt Diderot, is in onze tijd (de 18e eeuw) uit 

haar hemelse hoogten neergedaald naar de wereld der tastbare rea
liteiten; de kunst moet haar daarin navolgen, en uit een land van 
waan en illusies neerdalen, om zich te belichamen in werkelijke en 
ware vormen. 

Diderot heeft in zijn beschouwingen een hele toonladder van de 
kunsten uitgewerkt, gebaseerd op zijn realistische inzichten. Bouw
kunst, beeldhouwkunst, muziek en dichtkunst vormen volgens hem 
de scala der kunsten, waardoor de kunstenaar tot een steeds rijkere 
weergave van de werkelijkheid geraakt. 

Diderot was een overtuigd aanhanger van de morele betekenis der 
kunst: zij was in zijn ogen een machtig werktuig van de vooruit
gang, een baanbreekster voor nieuwe opvattingen van mens en we
reld. 

Als Diderot zich tot de kunstenaars wendt, deelt hij zijn geest
drift over deze maatschappelijke betekenis van alle kunst aan zijn 
lezers mee. "Juist op u rust de taak, grootheid en schone daden te. 
prijzeJ;J. en te vereeuwigen, de ongelukkige en gekrenkte deugd te 
eren, de zwelgende en verwerpelijke misdaden te geselen, de tyran
nen schrik aan te jagen. Toon mij de door wilde dierem verscheurde 
Commodus, laat hem mij zien op het doodskleed, uiteengereten door 
hun tanden ... Wreek de deugdzame mens op de misdadiger, op de 
goden en het noodlot ... Stel de fanatieke volkeren aan de schand
paal, die gepoogd hebben anderen, welke naar verlichting streefden 
en hun de waarheid wilden tonen, met schande te bedekken. Ont
hul mij de bloedige tafrelen van al wat fanatiek is. Bewijs heersers 
en volkeren, wat voor ellende is te wachten van deze predikers van 
het bédrog. waarom wilt ge ook niet behoren tot de leermeesters 
van de mensheid, de troosters van het menselijk leed, de wrekers 
voor de aan haar begane misdaden, bij degenen die het mensdom 
voor hun deugd beloont?" 

* 
DE opvatting van Diderot, volgens welke de kunst tot "deugd" 

leidt en ons leert het boze te haten, betekende het eisen van 
een kunst vol inhoud en werkelijkheidszin, De grote materialist Di
derot stond op de bres voor deze waarheid in de kunst; in het bij
zonder heeft hij veel gedaan voor de ontwikkeling van een realisti
sche toneel-theorie, voor de toneelspeelkunst, en voor de schilder
kunst. 

Tegenover de doodgeworden tradities van het Franse klassicisme, 
dat onbestaanbare en "verheven" gestalten op de planken bracht, 
stelde Diderot zijn eis van "het ernstige genre" - stukken die de 
tragedie van een gezin of een persoon uit het werkelijke, "ernstige" 
leven zouden onthullen; maar hij rekende tot deze .,ernst" ook de 
zeden-comedie. Hij gaf hiermee aan het burgerlijke toneel, dat zich 
naar de sentimentaliteit dreigde te ontwikkelen, een nieuwe rich
ting. Hij wenste, dat zich in het toneelgebeuren een "standendrama" 
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zou weerspiegelen, dat wil zeggen: hij kwam op voor stukken met 
een sociaal karakter, die de "geest van de eeuw" zouden onthullen. 

De karakters in elk stuk moeten samenhang vertonen met de 
maatschappelijke "standen", moeten afleidbaar zijn uit de posities 
van de toneelfiguren in de werkelijke wereld. 

"Tot nog toe," schreef hij in zijn bespiegelingen over de toneel
kunst, "was in de co me die het karakter de hoofdzaak; de maatschap
pelijke stand was maar iets toevalligs; nu echter moet deze stand 
het belangrijkste en het karakter het toevallige worden. Uit het ka
rakter haalde men de hele intrige: men zocht derhalve steeds naari 
de omstandigheden waarin zich dit karakter het beste openbaart, en 
legde dal;lrna tussen die omstandigheden een verband. In het ver
volg moet de maatschappelijke stand, moeten de plichten, de voor
oordelen, de scherpe kanten van die stand de grondslag vormen voor 
het toneelwerk. Die bron komt mij veel rijker, van veel grotere om
vang en van veel meer nut voor dan de bron van het karakter." 

Diderot stelde vast, dat de zedelijke werking van het toneel des te 
nadrukkelijker is, naarmate in een stuk de botsing der belangen, 
de botsing der karakters en der sociale standen scherper aan het 
licht treden. q~>k hier weer blijkt Diderots denkwijze dialectisch te 
werken: 

"Men scheppe sterke situaties; men late de karakters botsen tegen 
de omstandigheden; men stelle belang tegenover belang. Geen en
kel personage mag zijn doel bereiken zonder daarbij de bedoelingen 
van een ander te doorkruisen; alle personen moeten bevangen zijn 
in één grote gebeurtenis, maar elk moet heel anders tegenover die 
gebeurtenis staan. Het ware contrast is het contrast tussen karak
ters en situatie, het botsen van belangen op belangen." 

Niet alleen over het schrijven van de stukken, maar ook over het 
spelen ervan gaf Diderot zijn nieuwe opvattingen te kennen. Hij 
deed dit in zijn "Paradox over de Acteur", waarin hij evenzo het 
denkbeeld van de artistieke waarheid weer voorop stelde. De kunst 
van het acteren bestaat v·olgens hem hierin, dat de toneelspeler zich 
vrij maakt van eigen sentimenten, maar deze sentimenten wel zo 
suggestief uitbeeldt, dat de toeschouwers "bedrogen" worden, dat 
wil zeggen meegesleept in de handeling. 

Wat Diderot over de schilderkunst schreef, vond reeds in Goethe 
een geestdriftig bewonderaar en medestander; en nog steeds moet 
men Diderots "Essay over de schilderkunst" beschouwen als een van 
de pilaren, waarop de nieuwe burgerlijke schoonheidsieer in haar 
revolutionaire wordingstijd kwam te rusten. 

Waardevol zijn de beschouwingen van Diderot over het (ook door 
Rembrandt zo nadrukkelijk gebruikte) clair-obscur - de dialecti
sche tegenstelling-in-eenheid van licht en donker; over de wissel
werking en harmonie van kleuren en schaduw, over de betekenis 
van de compositie in het schilderij. Diderot vond de betekenis van 
de schilderkuqst in haar maatschappelijke geaardheid: de idee, 
waarop de kunstenaar zich tijdens het maken van het werk concen
treert, is kern en uitgangspunt van het stuk. Diderot wenst, dat die 
idee en die concentratie zich op de mens en de wereld der mensen 
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richten. Ook de schilder moet "zedelijke" invloed op de beschouwer 
uitoefenen door het bewustzijn van werkelijkheid in de toeschouwer 
te verdiepen. Om deze reden bestreed Diderot de elegante, verfijnde 
kunst van Boucher en zijn school, die in de paleizen van vorsten e(n 
adel thuis hoort, ook al zag hij heel wel de technische volmaaktheid 
van deze "geparfumeerde" richting. Hij zong de lof van krachtige 
realisten als Greuze en Chardin en zette in zijiJl "Salons" uiteen, 
waarom zij deze lof verdienden. · 

"leder werk dat uit de handen van een b~eldend kunstenaar 
komt," zo eist hij, "moet een of andere grote levenswaarheid U(it
drukken, het moet ons iets leren, en zo niet, dan is het stom." Hij 
verklaarde voorts, dat een kunstenaar over twee gaven moet beschik
ken: een zuiver gevoel voor moraal en een even goed gevoel voor het 
perspectief. Men kan dit ook anders uitdrukken: Diderot wil dat de 
kunstenaar ideeën heeft, en dat hij die met artistiek meesterschap 
aan het licht brengt. 

Diderot zelf was tenslotte als schrijver een kunstenaar van de 
eerste rang. Hij schreef behalve "De neef van Rameau", "een mees
terwerk der dialectiek" (zoals Engels zei), en dat Goethe in ver
rukking gebracht heeft, een anti-clericale roman "De Non", en even
zo een roman "Jacob en zijn meester", waarin de sociale satire even 
puntig als veelbetekenend is: Het waren alle werken, die de geest 
van de toenmalige Fransen voorbereidden op de grote politieke om
wenteling van 1789. De man, die de kunstenaars opriep leermeesters 
van de mensheid te worden, heeft zelf door zijn moed, zijn gaven, 
en het gebruik van die gaven, het indrukwekkende voorbeeld van 
zulk een meesterschap gegeven. 

THEUN DE VRIES 
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Aantekening 

Monopolies en Euromarkt 
EEN van de voornaamste kenmerken van de imperialistische inte-

gratie binnen het raam van de Euromarkt is de toenemende 
centralisatie en concentratie van het kapitaal, de versterking van 
de positie der monopolies ten koste van de kleine en middelgrote 
ondernemingen. Terwijl het gevecht om de vernietiging van grote 
massa's kleine en middelboeren in alle openlijkheid wordt gevoerd, 
voeren de monopolies de strijd tegen de "zelfstandige" concurren
ten meer ondergronds en met middelen, die nauwelijks tot de open
baarheid doordringen. 

"In de Gemeenschappelijke Markt", zo lezen wij in de Stellingen 
van het Instituut voor Wereldeconomie te Moskou 1 ), "komt de klas
sesolidariteit van de imperialisten tot uitdrukking, die ondanks hun 
wederzijdse vijandschap er naar streven zich te verenigen, om zo de 
positie van het kapitalisme met behulp van internationale staats
monopolistische bondgenootschappen te versterken en de kwalen 
van het kap i talisme (anarchie in de productie, crises) te genezen of 
ten minste te lenigen." Maar tegelijkertijd wordt geconstateerd, dat 
de EEG "een nieuwe vorm is van de scherpste concurrentiestrijd, om 
een herverdeling van de kapitalistische wereldmarkt in overeen
stemming met de krachtsverhoudingen, die in het kamp van het im
perialisme tot stand komen, een nieuwe vorm van het binnendrin
gen van machtige monopolies der imperialistische staten in de eco
nomie van hun zwakkere partners." 

Juist vanwege deze situatie is het van belang, de feitelijke ont
wikkeling van het monopolie-kapitaal voortdurend in het oog te 
houden. Het "Deutsches Wirtschaftsinstitut" heeft thans een interes
sante bijdrage hiertoe geleverd. In zijn "Bericht 23" (dec. 1962] 
vindt men om zo te zeggen een momentopname van de stand van 
zaken binnen de EEG en Engeland, een zo compleet mogelijk over
zicht over de "machtigste concerns der EEG en van Groot-Brittannië 
in de belangrijkste bedrijfstakken" 2 ]. 

Gekozen zijn hiervoor de ijzer- en staalindustrie, steenkool !en 
ijzererts, olie, chemie, automobielindustrie, scheepsbouw en electra

-industrie. Wij zouden de hoop willen uitspreken, dat het instituut 
soortgelijke onderzoekingen ook ten aanzien van belángrijke tak
ken der verbruiksmiddelen- en voedingsindustrie verricht. Maar het 
thans aanwezige overzicht over de genoemde bedrijfstakken geeft 
reeds voldoende stof tot overdenking. 

Berekend wordt, dat acht concerns binnen de EEG 53,4 pct van de 
totale ijzer- en staalproductie beheersen, resp. 60 pct van de steen-
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koolproductie. Zes olieconcerns nemen 83,2 pct van de totale pro
ductie binnen de Euromarkt voor hun rekening. De Koninklijke/ 
Shell met een capaciteit van 51 miljoen ton neemt hierbij de eerste 
plaats in. In de automobielindustrie heersen 6 concerns met 70 pct 
van de productie en vijf electrotechnische· concerns, waaronder Phi
lips veruit de belangrijkste ·is. Zij nemen 40,9 pct van de EEG-markt 
voor hun rekening. 

KON. HOOGOVENS - DERDE PLAATS 

EEN van de meest belangrijke mededelingen in deze studie· be-
treft de positie van de Kon. Hoogovens en Staalfabrieken. In 

1961 werd binnen de Euromarkt 73 miljoen ton staal voortgebracht. 
Nederland nam daarbij in totaal slechts 2,7 pct, nog geen twee mil-· 
joen ton, voor zijn rekening. Maar in dit cijfer komt de werkelijke 
positie van de Hoogovens geenszins tot uiting. Als ·gevolg van zijn 
overheersende positie in het Ruhr-concern, Dortmund-Hörder Hüt
ten Union, rukken de Hoogovens binnen de EEG-landen tot de der
de plaats op. Zij beheersen 6,7 pct van de totale staalproductie en 
blijven, wat de omvang van de productie betreft, slechts achter bij 
het Westduitse Thyssen-concern en het Frans-Belgische Cockerill
Ougree-concern. Zelfs het Franse Schneider-Creusot-concern blijkt 
van geringere omvang te zijn dan de Hoogovens en Krupp staat in 
het lijstje met een aandeel van 5,3 pct der totale EEG-staalproductie 
op de achtste plaats. De Dortmund-Hörder Hütten Union is op zijn 
beurt door concernverdragen zowel met Thyssen ( Adenauer) ver
bonden, als met het Hoesch- en het Mannesmann-concern, twee an
dere reuzen aan de Ruhr. 

Als men nu in het oog houdt, dat zowel de Amsterdamse Bank als 
de Nederlandsche Handel Maatschappij de twee financiersgroepen 
zijn, die in werkelijkheid aan de touwtjes van de Hoogovens trek
ken, dan blij kt dus, hoe nauw deze twee groeperingen met de zware 
industrie van het Ruhrgebied zijn verbonden, die tegelijk de meest 
reactionaire Westduitse politici leveren en de grootste profiteurs 
van de militaristische, revanchistische politiek van de Adenauer
regering zijn. 

Het Wirtschaftsinstitut constateert, dat. er afspraken bestaan tus
sen het leidende Westduitse staalconcern Thyssen en Mannesmann 
en Hoesch. Zij zullen dus ook met de Hoogovengroep bestaan en 
o.m. de grote weerstand tegen een tweede staalfabriek in het Botlek 
verklaren. Maar de gevolgtrekking ligt ook voor de hand, dat er 
tevens politieke afspraken bestaan en dat de Hoogovens dus éé,n 
van de voornaamste kanalen van beïnvloeding der Nederlandse of
ficiële politiek door Bonn zijn geworden. 

OL'IE EN CHEMIE 

vooR de interessante gegevens over de snelle concentratiebewe
ging in de Euromarkt-staalindustrie en de snelle groei van het 

Westduitse aandeel, verwijzen wij de belangsteilende lezer naar de 
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studie zelf. Wij willen hier slechts de aandacht vestigen op enkele 
verdere zaken, die voor Nederland van belang zijn. 

Zoals hierboven reeds werd vermeld, staat de Kon. Olie/Shell met 
een totale raffinage-capaciteit van 51,6 miljoen ton op de markt van 
EEG en Engeland vooraan, gevolgd door de Amerikaanse Standard 
Oil met 36,6 miljoen ton (cijfers voor 1960). 

De installaties van de Kon./Shell zijn als volgt verdeeld: Shell
Nederland had in 1960 een capaciteit van 15 miljoen ton, de "Deut
sche Shell" in Hamburg bezat ruim 10 miljoen ton. De Franse doch
termaatschappij had een capaciteit van 9 miljoen ton, de Italiaanse 
1,6 en tenslotte de Britse Shell Petroleum Company 15,6 miljoen ton. 
De Kon./Shell blijkt 25 pct van de totale raffinage-capaciteit in 
West-Duitsland te bezitten, waarbij dan nog de belangrijke uitvoer 
naar West-Duitsland vanuit fabrieken in andere landen komt. 

In het hoofdstuk "Chemie" ontmoeten wij allereerst de Unilever, 
die zich vooral na de oorlog steeds sneller op dit gebied is gaan be
wegen. Volgens schatting van het Berlijnse Instituut had van de to
tale omzet der Unilever ten bedrage van circa 22 miljard DM. on
geveer 3 miljard betrekking op chemische producten. Zij neemt 
daarmee in de rangorde der chemische concerns binnen de EEG de 
tweede plaats in na de IG Farben, maar op een grote afstand (de 
totale omzet van de IG Farben bedroeg in 1960 circa 9,5 miljard 
DM). De AKU komt in de lijst op de vijfde plaats. In de lijst ont
breekt het chemische bedrijf van de Nederlandse Staatsmijnen 
(1961 omzet circa 300 miljoen gulden of 330 miljoen DM), evenals 
Kon. Zout-Ketjen 1

). Van het laatste concern wordt in het verslag 
gezegd, dat het ten aanzien van zijn betekenis "ver bij de interna
tionale mammoetconcerns ten achter blijft, hetgeen in de concur
rentiestrijd te meer ondervonden wordt, aangezien circa 50 pct van 
de Nederlandse chemieproductie geëxporteerd wordt". Men moet 
zeggen, dat hiervan nog niets is gebleken, gezien de snel gestegen 
resultaten van het concern en ook gezien het feit, dat het krachtig 
genoeg bleek, om in 1962 nog het Sikkens-concern op te slokken. 
Maar omgekeerd zou men kunnen zeggen dat, gezien het feit dat 
de helft der productie uitgevoerd wordt (voornamelijk naar EEG
landen), de positie van het concern sterk genoeg moet zijn om de 
concurrentie tegen de màmmoets vol te houden. In elk geval heeft 
het concern grote belangen in West-Duitsland en is het financieel 
en anderszins zowel met de Kon. Olie als met de Hoogovens ver
bonden. 

(Een opmerking van critische aard willen wij ook maken ten aan
zien van de scheepsbouw. Als maatstaf voor de beoordeling van de 
positie der diverse ondernemingen is hier de nieuwbouw genomen. 
Het is evenwel bekend, dat juist voor de grote scheepsbouwonderne
mingen in Nederlattd, Verolme uitgezonderd, het reparatiebedrijf 
van uitzonderlijk grote betekenis is. Bij Wilton komt dan nog, dat 

1) Omzetcijfers van Kon. Zout-Ketjen zijn ons niet bekend, het "eigen kapitaal" be
draagt circa één kwart miljard gulden, 
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de omvang van de tonnage nieuwbouw weinig zegt, gezien het gro
te belang van de marine-opdrachten.) 

NAUWE BANDEN MET WEST-DUITSLAND 

UIT het materiaal van het instituut blijkt verder, dat Philips, het 
grootste Westeuropese concern op het gebied van de electra

techniek, 13,5 pct van de totale omzet van deze bedrijfstak binnen 
de EEG beheerst. Zijn voornaamste concurrenten zijn de Siemens 
A.G., de A.E.G., Grundig en enkele andere. Geschat wordt dat de 
Westduitse dochtermaatschappijen tn 1960 een omzet van rond een 
miljard DM boekten en de Franse van ruim 700 DM. • 

Philips heeft zowel overeenkomsten met Siemens als met het 
Franse concern Generale Electricité fmet de laatste voor de produc
tie van halfgeleiders). Voorts bestaat samenwerking tussen Philips 
en de A.E.G. in de "SETEL", waarin zoals bekend ook firma's uit 
België, Frankrijk en Italië deelnemen en die in 1959 werd opgericht 
voor de bouw van Amerikaanse Hawk-raketten. 

Al deze gegevens vestigen nog eens de aandacht op twee kanten 
van de EEG: 

Ten eerste onderstrepèn de cijfers ten aanzien van het aandeel 
van een reeks Nederlandse concerns in de EEG-markt het grote be
lang van deze ondernemingen in de EEG. Zij verklaren, waarom de 
concerns ook in ons land als motoren voor de EEG zijn opgetreden 
en nog optreden. 

Ten tweede blijkt, dat de verstrengeling van het grote Nederland
se kapitaal met de meest agressieve krachten in West-Europa - de 
Westduitse monopolies - buitengewoon nauw is, dat de omvang 
van de financiële belangen der grote Nederlandse financiers en con
cerns in West-Duitsland veel groter is dan velen tot dusver geloof':. 
den. Wij herhalen, dat het centrum van deze financiële belangen in 
de Amsterdamse Bank en de Nederlandse Handel Maatschappij te 
vinden is, die beide de nauwste betrekkingen met de grote mono
polies (Kon. Olie, Hoogovens, AKU, Zout) onderhouden, alsmede 
Unilever en Philips voornamelijk door de Rotterdamse Bank. 

Het Instituut is van opvatting, dat de concentratiebeweging in 
West-Duitsland langzamer verloopt dan in de overige EEG-landen, 
hetgeen echter voornamelijk wordt veroorzaakt door het feit, dat de 
concentratie en centralisatie van het kapitaal in West-Duitsland 
reeds een hoge graad had bereikt vóór het tot stand komen van de 
EEG. Het vervolgt: "De maatregelen tot integratie (van de EEG
organisatie) hebben het proces van verstrengeling tussen de onder
nemingen van de zes landen buitengewoon versneld. De vormen 
zijn van zeer uiteenlopende aard. Tegenwoordig overheersen nog 
talloze losse verbindingen als licentie-overeenkomsten, afspraken 
omtrent gemeenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, over ge
meenschappelijke verkoop en productie op deelgebieden ... " Het is 
echter van mening, dat de golf van fusies en vervlechtingen tussen 
de ondernemingen van de afzonderlijke landen alsook binnen de 
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EEG in gelijke mate zal groeien, als de douane-barrières worden af
gebroken. 

Het vestigt er de aandacht op, dat de concurrentiestrijd tussen de 
EEG-monopolies zich in toenemende mate in de leidende organen 
van de EEG afspeelt, dus bv. in het "supra-nationale" Hoge Commis
sariaat te Brussel. Hier wordt strijd gevoerd om het aandeel in de 
productie, de stillegging van overbodige installaties en de omvang 
der staats-subsidies, vooral ten aanzien van de bedrijfstakken, die nu 
economische moeilijkheden hebben. De overige kunnen het nog wel 
zelf af. 

Hoe zeer de grote monopolies profiteurs van de EEG zijn, blijkt 
tenslotte uit het volgende rekensommetje: De totale industriële pro
ductie· binnen de EEG steeg van 1957 tot 1961 met 33 procent, terwijl 
die van de 35 grootste ondernemingen binnen de EEG in hetzelfde 
tijdvak met 49 pct steeg. 
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Critische notities: 

Terugval in de koude oorlog 

pRoF. mr. B. V. A. Röling is voor-
. stander en organisator van de 

wetenschap van de vrede in ons land. 
Hij staat bekend als aanhanger van 
de politiek van vreedzame coëxisten
tie. Van de •koude oorlog moet hij 
niets weten, op het .gebied van de 
betrekkingen tussen Nederland en In
donesië, speciaa.l ten aanzien van 
Nieuw-Guinea, heeft hij niet pas 
sinds gisteren vooruitstrevende denk
beelden verkondigd. Kort en goed, te
genover de officiële lijn van het par
tijbestuur van de PvdA, waarvan hij 
lid is, heeft hij een zelfstandig geluld 
laten horen. Hij verdient een serieuze 
overweging van zijn denkbeelden. 

Maar juist de positie die hij voor 
zich opeist, maakt het ook noodzake
lijk hem critisch op zijn pad te vol
gen. 

Tegen het einde van het jaar 1962 
heeft hij, evenals in 1961, voor de 
VPRO een reeks lezingen gehouden 
over de vraagstu'kken van oorlog en 
vrede. Hij heeft daar verstandige en 
- zacht gezegd - zeer onverstandige 
dingen ·verkondigd. Wij zouden zelfs 
zeggen: dingen die aan zijn status 
van wetenschapsman ernstige afbreuk 
doen. 

Verstandige dingen: Prof. Röllng is 
van opvatting, "dat het atoomwapen 
een gevaar [is) voor de vrede, voor 
de democratie en voor de morali
teit''. •) Hij zegt: "Aan de Sowjet
Unie worot een buitenlandse politle·k 
toegedicht - van er op uit te zijn 
met militaire macht de wereld te ver
overen - die, zoals Oe Thant onlangs 
verklaal'de, volstre·kt in strijd is met 
de werkelijkheid." 

Hij keert zich tegen de Amerikaan
se politici, die zeggen "dat de com
munistische revolutie slechts me•t mi-

•) Citaten ontleend aan "Friese 
Koerier", 29 dec. 1962. 

litaire macht kan wol.'den tegengehou
den". Hij constateert, dat men "a,b
jecte", verachtelijke reger1ngen -
waarmee hij de Amerikaanse satel
lieten als Tsjang op Taiwan, in Zu~d
Korea, Zuid-Vietnam, Franco-Spanje, 
de diverse diotaturen in Zuid-Amer1ka 
bedoelt - slechts "een tijdje" met 
militaire midd·elen in het zadel kan 
houden, maar: "men houdt daar op 
den duur de sociale revolutie niet 
mee tegen". Dergelljke uitspraken 
leggen getuigenis af van reaUteltszln 
en van begrip voor de historische 
wetmatigheden van onze tijd. 

Röling is - zoals bekend - een 
overtuigd voorstander en aanhanger 
van het kapitalistische stelsel. Hij 
verkiest onze "eigen le·venswljze" bo
ven die van het socialisme. Maar de 
strijd voor behould van dit stelset 
moet volgens hem "met economische 
middelen" gevoel'd worden en met de 
"·Wel'Vingskracht van het democrati
sche voolJbeeld". Hij .is van opvatting, 
dat de militaire politiek van Amerika 
"zich moeilijk veroraagt met de ge
dachte van ontwapening", ja dat deze 
politiek "het communisme in de hand 
werkt." 

ZONDEN TEGEN DE LOGICA 

AL deze uitlatingen zijn ontleend 
aan zijn del'de lezing, waarin hij 

een samenvatting van zijn denkbeel
den geeft en zijn gedachten over de 
toekomst formuleert. 

Maar men kan niet zeggen, dat ihij 
zijn denkbeelden consequent uit
werkt, noch dat hij aan de wetten 
van de logica gehoorzaamt, en vooral 
dit laatste moet toch bij een geleeroe 
heel zwaar wegen. 

Het loont de moeite daar wat na
der op in te gaan. 

Wanneer hij de inhoud van de kou-

83 

--- ~-----------------



de oorlog als een strijd tussen demo
cratie en idlatatuur beschrijft, djan 
zouden we zeggen dat dit op zich 
zelf een terugval in de taal van de 
koude oorlog is, maar we zullen hem 
dit soort ontspor,ingen niet te zwaar 
aanrek,enen. 

Toch komt hij - uitgaande van der
gelijke ,stellingen - tot <redenerin
gen, die zich moeilijk met de logica 
laten verenigen. 

Zeer terecht merkt Röling op, dat 
de Veren1gde Staten om redenen van 
staatsbelang geen ogenblik aarzelden 
"zich te verbinden met dictatoriale 
regeringen en feodale regimes in 
Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, 
Spanje en Portugal". 

Terloops beschuldigt hij ook de 
Sowjet-Unie ervan, precies dezelfde 
poli~iek te voeren, die volgens hem 
gekenmerkt wordt door 'het laten pre
valeren van eigen staatsmacht en 
staatsveiligheld boven de "ideolo
gie". 

Als bewijs voor deze stelling voert 
hij aan: "Tot Mao de overwinning 
had behaald, werd Tsjang Kai Sjek 
door de Sowjet-Unie gesteund en niet 
Mao Tse Tung. De Gaulle werd méér 
steun verleend dan de Algerijnse op
standelingen". 

Een eminente kenner van de mo
derne staatkunde als prof. Röling 
hoorde :beter te weten. Als hij meent, 
dat het onderhouden van diplomatie
ke betrekkingen met een bestaand re
gime, zoals het regime van De Gaulle 
of van Tsjang (tot 1 oktober 1949, de 
dag van oprichting der Chinese Volks
republiek] als "steun" beschouwd 
moet worden, dan hoeven we niet 
verder te praten. 

Het is bekend, ook Röling weet het, 
dat communisten en de CPSU voorop, 
zich verzetten tegen de export van 
contra-revolutie. Maar ook export van 
rB<volutie wovdt door hen verworpen 
en dit middel heeft nimmer tot de 
staatkunde van de socialistische lan
den behoord. 

Wat China betreft, heeft de Sowjet
Unie zich in de gehele na-oorlogse 
period"ê verzet tegen Amerikaanse po
gingen tot export van contra-revolu
tie en hevhaaldelij'k geprotesteerd te-
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gen ~de openlijke en n!et-openlij,ke 
Amerikaanse inmenging in de binnen
landse strijd van China ten gunste 
van het (toen nog officieel erkende] 
regiem van Ts,jang. Elvenmin heeft 
het bestaan van normale diplomatie
ke betrekkingen met F!rankrij k, de 
Sowjet-Unie ervan kunnen weerhou
den de voorlopige Algerijnse regering 
te erkennen, zijnde een regering die 
de facto gezag in haar land uitoe
fende. De bewering, dat de Sowjet
Unie De Gaulle "meer steun" verleen
de dan de Algerijnse opstandelingen, 
is dus in dubbel opzicht onjuist: Zij 
heeft zich nimmer in de binnenland
se zaken van Algerije gemengd. 
"Steun" aan De Gaulle têgen het Al
gerijnse volk heeft zij nimmer ver
leend. 

Wie normale betrekkingen op het 
staatkundige vlak als zodanig wenst 
te beschouwen, die komt niet alleen 
in conflict met het beginsel van de 
vreedzame coëxistentie, maar die 
wovdt 'in feite aanhanger van de the
orie van de onvermijdelijkheld van 
oorlog. Volgens dit recept moet de 
Sowjet-Unie haar ambassade in Wash
ington maar opheffen! 

Politiek kan men dan in elk geval 
niet meer bedrijven, men kan dan 
alleen nog maar schieten. 

Wat Algerije verder betreft, merken 
wij nog op, dat het streven van de 
Sowjet-Unie naar verbetering van de 
betrek'kingen met een land als het 
Frankrijk van De Gaulle, haar rege
ring er nimmer van weerhouden 
heeft, in de UNO consequent de zaak 
van het Algerijnse volk te verdedi
gen. Alle resoluties ten gunste van 
dat volk en tot beëindiging van de 
Frans-Algerijnse oorlog werden door 
haar gesteund, hetgeen men van de 
bondgenoten van De Gaulle niet kan 
zeggen. Dit is Röling allemaal bB<
kend. 

Ook zijn karakterisering van de 
Sowjet-houding ten tijde van de con
tra-revolutie is een terugval in de 
taal van de koude oorlog. Hongarije 
is volgens hem een "satelliet", die 
zioh toen door middel van een "revo
lutie" wilde bevrijden. Maar ja, ter
wille van de "Russische staatsve!l!g-



heid" werd toen het Hongaarse volk 
neergeslagen. 

We moeten zeggen, dat Röling het 
op deze wijze wel erg moeilijk maakt, 
een zakelijk gesprek te voeren over 
belangrij'ke kwesties. Wij verlangen 
geenszins van hem, dat hij ónze 
zienswijze aanvaardt, nóch over de 
Hongaarse-kwestie, nóch over wel
ke andere kwestie uit het verleden 
ook - maar in dit soort uitlatingen 
kan men met de beste wil geen po
ging tot zakelijke beoordeUng ont
dekken. 

WELKE IDEOLOGIE VERDEDIGT 

AMERIKA? 

WIJ zouden er trouwens in het ge-
heel niet op in zijn gegaan, in

dien de Hongarije-kwestie, evenals 
zijn zienswij ze inzake China en Alge
rije, niet als argumenten zouden zijn 
aangevoerd voor de stelling, dat zo
wel de SQwjet-Unie als Amerika ter
wille van hun staatsbelang telkens 
bereid zijn verraad te plegen aan de 
ideologie die zij vertegenwoordigen. 

Wat de Sowjet-Unie betreft, hoe
ven we hier niets meer te zeggen. De 
vraag is, welke "ideologie" Amerika 
vertegenwoordigt? Prof. Röling zegt, 
dat de Verenigde Staten het als hun 
"missie" beschouwen, het "democra
tische kapitalisme" te verdedigen. 

Nu goed, onze mening is, dat in 
Amerika het monopolistisch georga
niseerde, uit de aard der zaak aan 
de democratie vijandige monopolisme 
heerst. Onze mening is, dat de op
eenvolgende regeringen ditzelfde mo
nopolisme vertegenwoordigen en dat 
veranderingen in het regeringsappa
raat uitdrukking zijn van de antago
nistische verhoudingen binnen het 
Amerikaanse monopolisme; dat de 
soms tegenstrijdige politiek van Ken
nedy eveneens uitdrukking is van de
ze strijd. 

!'V!aar daar gaat het hier niet om. 
Prof. Röling heeft zich kennelijk 
nimmer de vraag voorgelegd, hoe het 
kómt dat het Amerikaanse "democra
tische 'kapitalisme" in de "verdedi-

ging" van dit stelsel stee·vast aan
sluiting heeft gezocht bij "dictatoria
le regeringen en feodale regimes in 
Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, 
Spanje en Portugal". Hij heeft zich 
ook kennelijk niet afgevraagd hoe 
het komt, dat hetzelfde Amerika de 
voornaamste verantwoordelijkheid 
draagt voor de wedergeboorte van de 
Westduitse monopolies, van het West
duitse militarisme en revanchisme. 

Wij zijn trouwens van opvatting, 
dat het bondgenootschap van Ameri
ka met de meest reactionaire krach
ten in West-Europa - nl. die van 
Bonn - nóg kenmerkender is dan de 
trouwe steun van Washington aan di· 
verse dictatoren in Zuid-Amerika, het 
Nabije Oosten en Zuid-Oost-Azië. 

Aan de andere kant zou Röling zich 
ook eens möeten afvragen, hoe het 
te verklaren valt, dat de Sowjet-Unie 
nimmer haar toe-vlucht heeft geno
men tot dergelijke bondgenootschap
pen-met-de-duivel, maar altijd de 
eerste is geweest om de regeringen 
van diverse volkeren ,te erkerrmen, 
die zich zojuist van de feodale vrien
den van yvashington hebben onMaan. 

Hoe komt het, dat Washington sys
tematisch aan de kant van anti-de
mocratische, feodale, corrupte, dic
tatoriale regeringen staat, terwij 1 de 
Sowjet-Unie juist de meest vriend
schappelijke diplomatieke betrekkin
gen met niet-communistische regerin
gen onderhoudt, die •in de wereldpoli
tiek op de een of andere wijze een 
progressieve rol spelen en vreedzame 
coëxistentie als een noodzaa·k be
schouwen? 

Bij de beantwoording van dit soort 
vragen, laat hem de logica in de 
steek. En dat beschouwen we als on
vergeeflijk. 

Maar het is te begrijpen. Want het 
zal hem moeilijk vallen, de door hem 
zelf gesignaleerde steun van de op
eenvolgende Amerikaanse regeringen 
aan alle mogelijke fe-odale antiqui
teiten in diverse werelddelen, enige 
,,wervingskracht" voor "het democra
tische voorbeeld" toe te schrijven 
(om nog eens zijn eigen woorden te 
gebruiken), 
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EEN FUNDAMENTELE STELLING 

ZAKT IN ELKAAP 

DE zaak is dat hij hier zwijgt, om-
dat anders zijn fundamentele 

stelling in el,kaar zakt, die luidt: 
nóch van Amerika, nóch van de Sow
jet-Unie, valt in de strijd voor ont
wapening en coëxistentie enig heil te 
verwachten. De rol van de Sowjet
Unie in de strijd voor ontwapening 
noemt hij nihil. "Wellicht dat beide 
staten (nl. de Verenigde Staten en 
de Sowjet-Unie, schr.) zich reeds. zo 
in het militaire machtspatroon heb
ben vastgesloten, dat ze niet op eigen 
kracht een nieuwe koers zouden kun
nen inslaan", zegt hij. Maar hoe wil 
hij deze stelling verzoenen met het 
juiste inzicht, dat de Amerikanen en 
anderen de Sowjet-regering een bui
tenlandse politiek toedichten, die 
volstrekt in strijd is met de werke

Îljkheid", - hoe wil hij deze stelling 
verzoenen met zijn juist inzicht, dat 
aan de buitenlandse politiek van de 
Sowjet-Unie elke agressiviteit en ver
overingszucht vreemd is? 

En wat het "militaire machtspa
troon" betreft - op de diverse Pug
wash-conferenties, die prof. Röling 
heeft bezocht, had hij voldoende ma
teriaal kunnen opdoen tot bewijs van 
het tegendeel. 

Wij zijn van opvatting, dat de Gro
ningse geleerde op geen enkele wijze 
de zaak van vreedzame coëxistentie 
en vreedzame economische wedijver 
tussen de twee stelsels dient, door 
g.oedikope concessies aan het anti
communisme te doen. Of hij het goed 
vindt of niet, hij zal door de voor
standers van de koude oorlog als ge
tuige opgeroepen worden. Zij zullen 
zich van zijn eigen argumenten be
dienen om te bewijzen dat vreedzame 
coëxistentie onmogelijk is. 

WAT NODIG IS 

WIJ zijn het met Röling eens als 
hij zegt, dat voor de kleinere 

landen in de strijd v.oor algemene 
ontwapening een grote taak is weg-
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gelegd. Men kan het alleen betreu
ren, dat hij op dit belangrijke punt 
niet nader en concreet is ingegaan. 
In dit verband willen wij een opmer
king maken over het vraagstuk van 
eenzijdige ontwapening. 

Prof. Röling zegt: "Eenzijdige ont
wapening woDdt gepredikt als metho
de om te komen tot algemene ont
·Wapening . . . Maar de vraag is, of 
het de zaak - de algemene ontwape
ning - dient. Als het Westen een
zijdig zou ontwapenen is het hoogst 
twijfelachtig of de Sowjet-Unie dat 
voorbeeld zou volgen . . . Eenzijdige 
ontwapening leidt tot een machts
vacuum en dat is altijd een beden
kelijke zaak geweest. De gelegenheid 
maakt de dief." Anders gezegd: De 
Sowjet-Unie zou er gebruik van ma
ken om te doen, wat zij volgens Rö
ling juist niet wil - agressie plegen. 

Wij zouden zeggen: áls het Westen 
eenzijdig zou ontwapenerr, zou he't 
gevolg alleen zijn dat de socialisti
sche landen dat ook doen. 

Maar eenzijdige ontwapenings-
maatregelen van de zijde der Sowjet
Unie (zoals het inkrimpen van de 
omvang der strijdkrachten, het een
zijdig afstand doen van buitenlandse 
militaire bases in Finland, China en 
Cuba, het eenzijdig stopzetten van de 
kernproe-ven) zijn totdusver niet ge
volgd door soortgelijke maatregelen 
van Amerika, het tijdelijk stopzetten 
van de kernproeven (tijdelijk I uitge
zonderd. 

Wij hebben hier te maken met een 
typerend voorbeeld v~n het overtrek
ken van een vraagstuk. Wij verwach
ten van "eenzijdige ontwapening"van 
Amerika niets dan goeds. Maar een
zijdige ontwapening van de Westerse 
grote mogendheden is niet aan de 
orde. 

Aan de oDde zijn heel andere za
ken. Er is een grote strijd gaande 
om algemene en totale ontwapening 
onder internationale controle en het 
is de waarheid tekort doen als men 
daarbij de leidende rol van de Sow
jet-Unie verzwijgt, die geenszins 
vastgeroest is in een of ander "mili
tair machtspatroon". Herhaaldelijk 
hebben haar verantwoordelijke staats-



lieden, met name Chroestsjow, erop 
gewezen dat de bewapeningslasten 
alleen maar vertragend we·r'ken bij 
de uitvoering van de grote conceptie 
op het gebied der binnenlandse po
litiek - de op,bouw van het Commu
nisme. Hoe ee!lder zij raketten en 
atoombommen kunnen opruimen 
hoe liever het hun is. 

Aan de orde is - wat ons zelf be
treft - de vraag welke bijdragen wt; 
kunnen le.veren tot de algemene en 
gecontroleerde ontwapening. Hie'r, 
bij dit punt, komt eenzijdige ontwa
pening wél aan de Ol'de. Nederlandse 
maatregelen tot uitv-oering van zulk 
een politiek zouden kunnen ,zijn: ver
wijdering van de atoomkoppen van 
Volkei en Soesterberg, opzegging van 
de overeenkomst inzake legering van 
Westduitse troepen in Budel, ingrij
pende verlaging van de militaire uit
gaven en verkorting van de dienst
tijd, uittreding uit de NAVO, aanvaar
ding van het Rapacki-plan. Prof. Rö
ling moest eens overdenken welke 
vérstrekkende gevolgen dit soort 
maatregelen op de wereldpolitiek 
zouden kunnen hebben. 

Het is volkomen duidelijk, dat zij 
niet alleen e.en rem zouden zijn voor 
de huidige Westerse politiek van hé
wapening - zulke onaanvaardbare 
plannen als het uitrusten van West-

Duitsland met ·kernbommen onder de 
naam van "NA VO.Jkernmacht" inbe
grepen. Maar ook, dat hiermee aan 
de zaak der algemene en wederzijdse 
internationale ontwapening een gro
te dienst zou worden bewezen. Zij 
die tegen beter weten in bewe.
ren, dat een dergelijke Nederlandse 
politiek van eenzijdige ontwapening 
onze "levenswijze", onze "bescha
ving" bedreigt, antwoorden wij müt 
prof. Röling, dat het atoomwapen een 
gevaar voor de vrede en de democra
tie is, ónze vrede en ónze democra
tie. 

Wij onderschrijven de stelling van 
de PvdA-minderheid die zegt, dat de 
NAVO-politiek de onveiligheld van 
Nederland heeft vergroot. De jongste 
ervaringen - het eenzijdige optreden 
van Washington rondom Cuba) h"et 
Amerikaanse plan voor een NAVO
kernmacht - hebben dat ten over
vloede nog eens onderstreept. Ver
der meedoen aan de bewapen'ings
wedloop, kan dus alleen maar de on
veiligheid van Nedarland vergroten 
en de ds.moeratle meer in gevaar 
brengen. 

Waar het derhalve nu om gaat, dat 
is een gemeenschappel!j1k platvorm te 
vinden voor het uitvoeren van de gro
te taak, die een land als Nederland 
kan volbrengen. 
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Boekbespreking 

Uit de geschiedenis van het denken 

DE strijd voor de verdediging van de ideologie van het marxisme-leninisme 
krijgt in het tijdperk van de vreedzame coëxistentie een bijzondere bete

kenis. In de mate waarin de tegenstanders van het socialisme zich ervan ove·r
tuigen, dat de "politiek van het wapen" hun eigen ondergang versnelt, zullen 
zij hun inspanningen verg'roten om het wapen van de politieke en de ideologi
sche strijd handiger en offensiever te hanteren. 

Er doet zich eühter ook een ander verschijnsel voor, dat zowel zijn poSiitieiVe 
als zijn negatievil kanten heeft: Het aantal burgerlijke ideologen dat de nood
zaak tot bestudering van de ideologie der arbeidersklasse verdedigt en zich 
zelf tegelijkertijd als "objectieve deskundigen" op het gebied van de marxistische 
filosofie, sociologie, economie enz. aanprijst, neemt met de dag toe. Terwijl 
deze groep zich meestal tot doel stelt, om nieuwe wapens tegen het socialisme 
te smeden, versterkt ·zij de idee onder de massa - ongewild natuurlijk - dat 
het reeds zo vaak begraven marxisme-leninisme een wel zeer levende en ernstig 
te nemen zaaik moet zijn. 

Er melden zich echter ook in toenemende mate burgerlijke aanhangers van 
algemene ontwapening en vreedzame coëxistentie, die op grond van hun poli
tieke inzichten tot de overtuiging komen, dat de periode, waarin men meende het 
zonder enige kennis van de ideologie van het socialisme te kunnen stellen, voor
bij is. 

Deze ontwikkelingen plaatsen ons vanzelf voor de noodzaak onze eigen kennis 
steeds verder uit te breiden en te verdiepen, evenals steeds méér kaders met een 
grondige kennis van onze ideologie uit te rusten. Daa11bij komt tenslotte dat, 
naarmate het anti-communisme afslijt, in de meest uiteenlopende kringen ook 
de behoefte groeit, over het communisme niet door anti-communisten, maar door 
vertegenwoordigers van de communistische partij te worden voorgelicht. 

Het is daarom een gelukkig verschijnsel, dat de laatste jaren - vooral in de 
Sowjet-Unie - een grote reeks belangrijke marxistische werken is verschenen, 
die ons bij de uitvoering van de nieuwe taken op ideologisch gebied behulpzaam 
kunnen zijn. Een belangrijke bijdrage tot deze literatuur is de monumentale 
"Geschiedenis der Filosofie", ·waarvan inmiddels vier delen in een Duitse ver
taling zijn verschenen 1). 

De eerste drie delen hebben in dit tijdschrift reeds ruime aandacht gehad. 
Thans willen wij enkele opmerkingen over deel IV maken, dat evenals het voor
gaande de geschiedenis van het dertken in de tweede helft van de vorige eeuw 
behandelt. 

Bij een vroegere gelegenheid hebben wij reeds opgemerkt, dat de overheersende 
rol, die de idealistische filosofie en daarop berustende reactionaire maatschappij
theorieën gedUrende een groot deel van de eerste helft der twintigste eeuw heeft 
gespeeld, tegelijkertijd de legende in de hand werkte, dat de materialistische 
filosofie in wezen nooit een rol van betekenis heeft gehad. 

Het was een legende, inderdaad, en vooral de vorige eeuw is er om dat te 
bewijzen. We spreken dan nog niet eens over de om zo te zeggen uitdagende rol, 
die de ideeën van Marx en Engels toen hebben gespeeld. Het behoorde in die tijd 
voor vele vooraanstaande gélee'rden om zo te zeggen tot de "goede toon" om 
zich materialist te noemen. E1en ·belangrij•k voo1.1beeld is onze Nederlandse schei-

l) "Geschichte der Phllosophie", deel IV, Akademie der Wissenschaften der 
USSR, Deutscher ''erlag der Wissenschaften, Berlin 1962. 
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kundige J. H. van 't Hoff (1852-1911), wiens ideeön over de opbouw van de 
rnalekuien door Lenin onmiddellijk met instemming werden begroet als een ·b~

vestiging van de materialistische opvattingen. 

* 
JN dit vierde deel vindt men o.m. een geschiedenis van de wijsgerige stromin

gen in Rusland en Amerika. 
Bijzonder ,belangwekkend is het hoofdstuk, dat aan het werk van Plechanow is 

gewijd, die zich tegen het eind van de vorige eeuw zeer verdienstelijk heeft ge
maakt voor de verspreiding van marxistische idee!!n in zijn land en die, zoals 
bekend, belangrijke bijdragen tot de uitwerking van de marxistische filosofie 
heeft geleverd. De bodem was trouwens reeds voorbe'reid door het werk van zulke 
grote figuren a,ls Tsjernysjewski, Bjel!nski, Alexander Herzen en Dobroljoebow. 

Al deze persoonlijkheden, die een leidende rol speelden in de maatschappij
critiek en die actlef deélnamen aan de strijd tegen het feodale tsarisme, vestig
den in het Rusland van de vorige eeuw een traditie van het materialisme, die 
een diepgaande invloed uitoefende op de Russische natuurkundigen van die tijd. 

In de critlek op de heersende idee!!n vonden zij gedeeltelijk ook steun bij aan
hangers van het idealisme. In dit verband vestigen wij de aandacht op de waar
dering van de auteurs voor het werk van TolstoL ,,Alle filosofische en politieke 
theoriel!n", zo schreef hij, "die het bestaande stelsel rechtvaardigen", !berusten 
op de theologische en filosofische theorie!!n over het "onvermijdelijke leed van 
het aardse leven". Hij karakteriseerde deze theoriel!n als in strijd met het leven, 
maar - zoals men weet - heeft Tolstol tot aan het einde van zijn leven vast
gehouden aan de opvatting, dat het zedelijk leven van ieder mens afzonderlijk 
het enige middel tot strijd tegen 'de sociale euvelen was. 

Zoals gezegd, oefenden de Russische materialisten grote invloed uit op het 
denken van de brede laag der natuurkundigen, maar omgekeell'd droegen deze 
laatsten door hun werk ook bij tot de verdere ontwikkeling van het materialis
tische denken. 

De omvang hiervan wordt in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven. 
De auteurs wijzen o.m. op het werk van de bioloog I. M. Setsjenow (1829-

1905) die uitgaande van zijn eigen onderzoekingen bewees, dat onze gewaar
wordingen afbeeldingen van de werkelij'kheid zijn. 

De biologen Metsjnikow (1845-1919, ontdekker van de bacterie!!n, die de witte 
bloedlichaampjes vernietigen), Kowalewsky (1842-1883), Timirjasew (1843-1920, 
schepper van de leer der fotosynthese), Dokoetsjajew (1846-1903, grondlegger 
van de bodemkunde), de antropoloog Mikloetsjo-Maclay en vooral de scheikun
digen Boetlerow en Mendelejew (1834-1907) behoorden tot de g'rote groep ge
leel'den, die aan de kant van het materialisme stonden. Mendelejew behoorde tot 
de 'kring rond Alexander Herzen, de auteurs noemen hem een "strijdbare mate
rialist". 

"Ik prijs me gelukkig", zo schreef eens de Boheemse sèheikundige Braune'r 
aan Mendelejew, "een der eerste scheikundigen te zijn, die de diepe filosofische 
betekenis van Uw wetten herkend hebben". '(,blz. 307). 

De auteurs wijzen er op, dat een der grondleggers van de moderne elect'ro
techniek, A. G. Stoletow (1839-'96), JZich tegen de verzoening van de natuur
kundig.en met de godsdienst keerde. Zij zijn van opvatting, dat het grote aantal 
vooraanstaande natuurkundigen, biologen en scheikundigen uit het Rusland van 
de tweede heift der vorige eeuw een ontzagwekkende hoeveelheid materiaal tot 
ondersteuning van de ,progressieve fiiosofische idee!!n hebben bijgedragen, waar
aan men nog kan toevoegen, dat het wetenschappelijke werk van deze zeer 
brede groep onderzoekers een traditie vestigde, waarop de moderne onderzoe
kers in de Sowjet-Unie voort konden bouwen. 
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HET is bekend, dat Rusland een der eerste landen was, waar de werken van 
· Marx in vertaling verschenen. De Russische vertaling van "Het Kapitaal" 

was de eerste niet-Duitse editie. Dit gebeurde niettegenstaande de bar'rière, ·die 
de tsaristische censuur opwierp en die blijkens een ironische opmerking van 
Lenin van het standpunt uitging, dat hetgeen niet officieel hlnne111 werd ge
laten, "ook niet !bestond". 

Onwillekeurig maakt men een vergelijking met de huidige tijd. In de opvat
ting, die de Amerikaanse politie-agenten over de Monroe-leer hebben, bestáán de 
ldeel:!n ·van het marxisme-leninisme niet in eigen land en ook niet in Latijns
Amerika, omdat het niet mágl Maar niet alleen Cuba, het hele continent bewijst 
dat voor ideei!n geen grenzen bestaan. 

Het is trouwens niet toevallig, dat de laatste jaren vooral in de Zuid-Ameri
kaanse landen hernieuwde belangstelling is ontstaan voor hun progressieve den
kers uit de vorige eeuw, waaraan In dit vierde deel veel aandacht wordt be
steed. Gedurende lange tijd waren ,zij, evenals de Amerikaanse en Westeuropese 
materialisten "vergeten". Met de vestiging •van het kapitalisme en het imperia
lisme ging immers het verval hand in hand. De Franse filosofie brak met de tra
ditie van de "verlichting", in Engeland trad tegen het einde van de vorige eeuw 
eveneens een scherpe terugslag In, de ontwikkeling van de filosofie in de Ver
enigde Staten werd gekenme'rkt "door de strijd tegen de progressieve tendenties 
der Amerikaanse verlichting van de 18-de en de eerste helft van de 19-eeuw" 
[•blz. 537). Tot 1870 waren de leerstoelen aan de universiteiten door theologen 
bezet [blz. 339), daarna werden zij geleidelijk en onder invloed van de nieuwe 
behoeften der bourgeoisie door "vakfilosofen" vervangen. 

E'r kwam een hele nieuwe school sociologen op, die de grondslag legde voor 
de moderne uit Amerika overgewaaide theorie!!n, waarmede hedentendage nog 
het marxisme wordt .bestreden. 

Maar tegelij'kertijd begon vooral in West-Europa een nieuwe groep progres
sieve denkers [zoals Haeckel in Duitsland, Bernard in Frankrijk en Asa Gray 
In de Verenigde Staten) de oude lijn weer op te vatten. 

Men moet dus nooit vergeten, dat zelfs in de tijd van het diepste verval van 
het burgerlijke denken, in tijden van de zwartste politieke reactie, de strijd der 
idee!!n altijd· zijn voortgang heeft gevonden. 

Dit is van groot belang voor het begrip van onze moderne tijd. De ldee!!n van 
Marx, die tegelijkertijd een voortzetting én een principi!!le omkering van het 
werk zijner voorgangers waren, zijn In het hart van het kapitalisme ontstaan. 
Ook daaraan moet men denken, wanneer sommige vervalsers van de politiek der 
vreedzame col:!xistentie verlangen, dat de strijd der idee!!n gestaakt dient te wor
den. 

Wij zouden zeggen, dat juist dit vie'rde deel van de "Geschiedenis der Filosofie" 
de lezer een schat ·van argumenten verschaft, niet alleen ter verdediging van de 
zegevierende gedachten van Marx, Engels en Lenin, maar ook voor de steUing, 
dat de st'rijd voor de vreedzame col:!xistentie met verscherpte klassenbotsingen én 
met verscherpte strijd op ideologisch gebien gepaard moet gaan. 

P. B. 
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Partij-documenten 

Communiqué Dagelijks Bestuur 
HET Dagelijks Bestuur van de CPN heeft zich in zijn vergadering van 2 januari 

uitvoerig bezig gehouden met het vr,aagstuk van de lonen. 

De halsstarrige weigering van de ondernemers om te voldoen aan de loone~sen 
van de vakbonden heeft er toe geleid, dat aan het begin van dit nieuwe jaar 
voor 700.000 arbeiders een contractloze periode Is aángebroken. Dit betekent dat 
aan honderdduizenden arbeiders de rechtmatige loonsverhoging, die per 1 ja
nuari zou hebben moeten ingaan, wordt onthouden. 

De enige oorzaak hle'I'van Is de tomeloze winsthonger v,an de ondernemers, i'n 
het bijzonder van de grote monopolies. Terwijl zij in jaarverslagen en nieuw~ 
jaarstoespraken op onbeschaamde wijze hun winsten uitstallen en nog g:rotere 
voorspellen voor de komende periode, weigeren zij In de metaalindustrie de mt" 
nrmaal noodzakelijke loonsverhoging van zeven cent per uur te betalen. Ook in 
andere industrietakken blijven Zij de vakibondselsen afwijzen. 

Deze ontwikkeling heeft reeds aangetoond, dat deze halsstarrigheid van de 
ondernemers alleen gebroken kan worden door de actie van de arbeiders en hun. 
vakbonden. De strijd voor de verwezenlij'king van de vakbandseisen is des te 
meer noodzakelijk nu de a'bnorrnaal strenge winter nieuwe financi'~le problemen 
sohept voor de arbeidersgezinnen. 

Er kan niet langer worden gewaoht. In de metaalindustrie moet van de on· 
dernemers ge~ist worden: onmiddellijke uitbetaling van de zeven cent loonSIVer
hoglng per uur, die zolang de CAO niet tot stand fs gekomen als voorschot kan 
worden geg€'ven. Op deze manier kan krachtige steun gegeven worden aan de 
onderhandelingspositie van de vakbonden, die door het voorbereiden en zonodig 
doorvoeren van de staking het beslissende woord kunnen spreken. 

Ook In de andere bedrijfstakken kan door het vastberaden optreden voor in
wflllglng van de looneisen succes worden behaald. 

Het Dagelijks Bestuur is van mening, dat tegenover de brutale onwil van de 
ondernemers de eenheid van de a!'beiders moet worden gesteld. Het Dagelijks 
Bestuur besloot over nit vraagstuk :binnen enkele dagen een manifest te doen 
verschijnen, dat massaal zal worden verspreid. 

(Waarheid, 3 tanuari '63). 
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MANIFEST 
Voor ontwapening nu! 

Nederland neutraal en atoomvrij! 
Werkers van NederlandT 

Mannen, vrouwen, jongeren 1 
WIJ gingen langs de afgrond van de ATOOMOORLOG. 

Nooit was het gevaar zo groot en tastbaar als in de oktober-dagen van het 
vorige jaar. 

Terwijl het leven schijnbaar z'n gewone gang ging, terwijl onze kinderen speel
den, pakten de donkere wolken 2lioh samen. 

De Verenigde Staten s<tonden klaar iVoor de ~,invasie van Cuba. 

Zij kondigden de blokkade van het eiland af om het van de buitenwereld af te 
snij den en hulp te verhinderen. 

Wat ,brachten zij voor dit d.oel op de been? 
Alle Amerikaanse strifdkrachten, die in staat van paraatheid werden gebracht. 

Daal'bij Inbegrepen de Amerikaanse troepen in Europa,de Zesde Vloot in de Mid
dellandse Zee en de Zevende Vloot bij Fol'ffiosa. 

100.000 man aan luchtland~ngs-, infanterie- en tankdivisies, klaargemaakt voor 
!Ie eerste operaties. 

183 oorlogsschepen, met een bemanning van 85.000 koppen stoomden op naar 
Cuba's kust. 

Twintig procent van de Amerikaanse atoom-luchtmacht, die dag en nacht op 
patrouille was en met waterstofbommen boven onze hoofden ,vloog. 

Troepen van de Navo-"bondgenoten", e,veneens In parate toestand. 
De Sowfet-Unie stond klaar om het kleine Cuba te beschermen. En met haar 

dè andere socialistische landen van het Warschau-Pact. 

Welke maatregelen werden van die kant genomen? 
Het gehele miltoenen-leger van de Sow;et-Unie kwam i'n staat van paraatheid. 
De legeronderdelen, die de lanceerinrichtingen van intercontinentale en stra-

tegische raketten bedienen, stonden gevechtsklaar. 
De onderzeeboot-vloot, waaronder atoomduikboten, nam haar posities in. 
Afzwaaiers bif de raket- en luchtafweer-eenheden bleven onder de wapenen. 
De strifdkrachten van de andere Warschau-Pact-landen stonden eveneens ge-

reed. 

Zo zag de wereld er aan het eihde van het vorige jaar uit. 

Twee enorme machten - tot de tanden gewapend tegenover elkaar. 

Laat tot U doordringen wat dat betekende. Als de fatale loop d,er gebeurtenis
sen niet op het laatste ogenblik ,gestopt was, dan zouden er miljoenen doden in 
de eerste uren van een conflict zijn gevallen. Dat is de ijzeren wet van de 
atoomoorlog. 

Maar er kwam een keerpunt - het gevaar werd afgewend! De Sowjet-Unie en 
haar minister-president Chroestsjow redden de vrede! Op basis van wederzijds 
toegeven werd de oorlogs'lireiging gekeero. 
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Mi,joenen konden zich overtuigen: 
He"t communisme f»il geen oorlog, maar een vreedzame samenleving van alle 

staten, vrij van buitenlandse inmenging. , 

Eén vraag heeft de Cuba-crisis bij ons achtergelaten: 

Zijn wij gedoemd te blijven leven aan de rand .van de afgrond? Moeten pnze 
kinderen, onze jeugp, plijven opgroeien in ide schaduw van de atoomdreiging? 

Wij zeggen: neen/ 
Wij eisen daarom: stopzetting van de bewapentngswedloop - afschaffing van 

de atoomproeven - een vreedzame samenleving der volkeren. 
De oorlogszuchtige kringen in de Verenigde Staten, in West-Duitsland en 

Frankrijk gebrutken alle middelen om de bewapeningswedloop te verscherpen. 
Zij willen van geen overleg horen, maar geven -mHjal'den uit voor vei'nietigings' 
wapens. 

* IN Europa is een nieuwe dreiging ontstaan: 
De "As" Bonn-Parijs, Westduitse nazi's en Franse Gaullisten werken koortsach

tig aan een eigen Westduits-Franse atoomstrijdmacht. 
Om het volksverzet hiertegen te •Ondel'drulkken, gaan zij over tot afbraak van 

de laatste resten der democratie en der parlementaire instellingen. Zij drijven in 
de richting van het fascisme. 

De generatie van vóór de oorlog zei: fascisme is oorlog. 
Dat is ook nu weer waar! 
Een Westduits-Franse atoommacht levert Europa uit aan het risico van een 

alles verwoestende atoomoor·log. 
Het kabinet-De Quay vaart in het kielzog van de Westduitse ex-nazi's en de 

Franse Gaullisten. 
Het is al militarisme wat \de klok slaat. 
De oorloogsbegroting van ons kleine land beloopt meer dan twee miljard gul-

den. 
Tezelfdertijd be·veelt de regering een loonstop en de prijzen blijven stijgen. 

De loondictatuur van Roolvfnk en Veldkamp beknot de rechten van de arbeiders 
en hun vakbonden en holt de democratie uit. 

* HET kabinet-De Quay moet verdwijnen! 

Vier jaar geleden kwam het aan het bewind na de verkiezingswinst van de 
VVD. Maar bij de jongste Provinciale Staten- en later ook bij de gemeente
raadsverkiezingen heeft de VVD verloren. Volgens democratische regels had het 
ké!!binet reeds in maart van het vorige jaar moeten aftreden. Het verlies van de 
VVD en de klinkende nederlaag in Nieuw-Guinea zijn een veroordeling van deze 
regering. 

WAT nu wil de CPN? 

De bewapeningswedloop gaat verder. 
Wat kan een klein land als Nederland onder deze omstandigheden doen? 
Er de brui {lan geven - zelf beginnen te ontwapenen. 
Het is nodig: 

- De bewapeningsultgaven tot de helft te verminderen en het geld te gebruiken 
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voor sociale voorzieningen, loonsverhoging voor arbeiders en ambtenaren, 
voor steun aan de kleine boeren en voor ·belastingverlaging. , 
De atoomwapens van Volkei en Soeste11berg te verwijderen en elke atoom
bewapening af te wijzen. 
Ons onwrikbaar te verzetten ~egen de oprichting van een Westduits-Franse 
atoomstrijdm&cht in Europa en tegen alles wat hiertoe leiden kan. Géén 
Wehrmacht-troepen in Budel. 
De democratie te verdedigen: geen discriminatie van de CPN bij de voorlich
ting via radio en te-levisie, handhaving •en vernieuwing van de democratie in 
ons lanid. 

Nederland moet zichzelf veilig stellen en tegelijkertijd een actieve bijdrage 
leveren tot de wereldvrede. 

Daarom is onze leuze: Voor een neutraal en atoomvrij Nederland. 
De kampioenen van de bewapening dreigen: Als Neder·land zich neutraal ver

klaart, wordt het een "Sowjet-kolonie". Als Nederland ontwapent, wordt het 
"door de Russen bezet". Sinds vijftien jaar heeft' de CPN dit uit diepgegronde 
overtuiging ontkend. 

Nu zegt een rapport van e·en minderheid in de PvdA (in de zogenaamde com
missie-Ruygers] hetzelfde: De bewering, dat de Sowjet-Unie een militaire bedrei
ging vormt, was een fatale vergissing. 

Maar de PvdA-leiding heeft sinds vijftien jaar ons volk aan ~e oorlogswagen 
van Amerika en West-Duitsland geketend op grond van deze "fatale vergissing". 

Een meerderheid ·n de PvdA-leiding wil hiermee doorgaan. Ook nu nog. Zij 
zegt vast te houden aan de "Westelij'ke solidariteit" en daarmede aan de be
wapening. 

Wat is dat voor solidariteit? Een solidariteit met Westduitse nazi-generaals en 
Franse Gaullisten, die de vinger aan de atoomtrekker willen houden? SoJi.dal'iteit 
met de Westduitse vervolgers van iedere oppositie en met de Franse slopers van 
de volksvertegenwoordiging? 

Wij zeggen: geen valse solidariteit, maar Neutraliteit - Nederland los van 
militaire blokken. 

* DE vraag is gerechtvaardigd, hoe staat de Sowjet .unie daar tegenover? Deze 
vraag heeft de CPN in november j.l. gesteld aan de leiding van de Communis

tische Partij van de Sowjet-Unie. Het antwoord hierop is te vinden in een ge
meenschappelijk communiqué, dat na de besprekingen tussen beide partijen werd 
gepU!bliceerd. 

De Sowjet-Unie is het eens met de CPN, dat neutraliteit beantwoordt aan de 
levensbelangen van het Nederlandse volk. 

Dit bete•kent: 
Indien Nederland zich .neutraal ,zou verklaren, zou .de Sowjet-Unie deze neu

traliteit eerbiedigen. 

Méér nog - het bestaan van liet machtige kamp van socialistische staten op 
één derde van de wereldbol is een verzekering, dat niemand zou kunnen wagen 
Nederland ooit nog te overvallen. 

Deze gedachte wint veld en zal verder ons hele volk gaan bezielen. Het feit, 
dat een minderheid in de PvdA-commissie herziening wil van de gehele koude
oorlogspolitiek, die deze partij sinds 1945 heeft gevoerd, is een teken van diep
gaande veranderingen, die in de ·rij en van avbeiders en Lntellectuelen plaats 
hebben. Frankrijk geeft het voorbeeld, waartoe zulke veranderingen kunnen lei
den. Dáár treden communisten en socialisten gezamenlijk op voor de democratie. 

Wie in Nederland een andere koers wil, moet •daden stellen. Het kan (liet bij 
woorden blijven. 
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Wie moet daarbij (ie kop 'nemen? 
De Nederlandse arbeidersbeweging! 
Eenheid van alle richtJngen, parti;en en vakbonden van de arbeidersbeweging 

- voor ontwapening en vrede, voor een Nederlandse biidrage hiertoe. 
Géén terugkeer van een regeringscoalitie van de PvdA met de KVP en andere 

reactionaire partij en. 
De CPN stelt een praktische stap aan de orde: 
De Quay weg '- Vorming van een regering van de arbeidersbeweging. 
Een dergelijke regering zou zich tot taak moeten stellen: uitvoering van de 

eisen, waarover de Nederlandse socialistische werkers van diverse stromingen 
het eens zijn. Met voorop loonsverhoging en verlaging van de militaire lasten! 

* 
DE CPN komt bij de verkiezingen met een eigen ·verkiezingsprogram. 

Zij is echter bereid haar volledige steun te geven aan een regering zonder 
reactionairen, aan een regering van de arbeidersbeweging. , 

In de afgelopen vier jaar is de CPN in de Tweede Kamer met kracht opge
komen voor de levensbelangen van de we11kende bevolking en voor de vrede. Zij 
voerde acties voor lotsverbetering. Zij trad op voor hogere 'kinderbijslag (ook 
voor zelfstandigen] en voor steun aan de kleine boeren. In en buiten het parle
ment bestreed zij de reactionaire politiek en de oorlogsavonturen. 

Het optreden van de CPN, die zich in verbinding stelde met de PKI (CommunisH
sche Partij van Indonesië) - grootste regeringspartij van Indonesië -, toonde 
aan dat een vreedzame oplossing van het Nieuw-Guinea-conflict kon worden 
bereikt, ondanks de oorlogswil van de Nederlandse regering. 

Tienduizenden Nederlandse militairen hebben het aan het welslagen •van die 
vreedzame oplossing te danken dat zij levend terugkeerden en voor Kerstmis 
weer thuis waren. 

De CPN is deel van de grote internationale vredesmacht die steeds meer de 
toon gaat aangeven in de wereld. 

Het communisme brengt vrede, welvaart, vrt;heid voor alle vo~keren/1 Maar 
daarvoor ts ook: nodig: 
UW STEUN - UW STEM BIJ DE A.S. VERKIEZINGEN! 
HET GAAT OM DE TOEKOMST! 

Communistische Partij van Nederland 
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Verkiezingsprogram van de C.P.N. 

Ter verdediging uan het leuenspen der werkers: 

Onmiddellijke• algemene V!lrhoging van de lonen. 
Afschaffing van de loondictatuur van Roolvink:. 
Verkorting van de werkdag tot 8 uur bij een vijfdaagse werkweek. 
Belastingverlaging voor de werkende bevoLking. 
Verhoging van de A.O.W.-uitkering. 
De bouw van tenminste 50.000 woningwetwoningen. 
Geen verdere huurverhoging. 

Weg met de landbouwpolitiek van Marijnen - bevriezing van de schulden van 
de kleine boeren en financiële ondersteuning van de kant van de overheid. 

VooF de democratie: 

Verlaging van het passieve kiesrecht tot 21 jaar. 
Radio- en televisie-zendtijd voor de communisten. 

Geen aantasting, maar uitbreiding >Van de gemeentelijke autonomie. 
Onverkorte handhaving van het stakingsrecht. 

Voor een Jneutraal ,en Yltoomuri; Nederland: 

Geen "Europese" atoommacht. 

Onmiddellij>ke ingrijpende vermindering van de Nedèrlandse bewapening. Ver
laging van de oorlogsbegroting. 

Verwijdering van de atoomkoppen uit Volkei en Soesterbe.rg. 
Geen Westduitse Wehrmacht in Budel. 

Verwerping van het door Bonn gedicteerde en door Luns getekende Nederlands
Duitse verdrag. 

Verkorting van de diensttijd. 
Goede betre,kkingen met Indonesië. 

Herstel en vevbetering van de betrekkingen met de Sowjet-Unie - erkenning, 
van de Duitse Democratische Republiek. 
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BRUILOFT OP 

HET EILAND 

een nieuwe roman in de ntliaA4:t1 van 
Herbert Nachbar. 

Een stoer en sterk geslacht 

woont op een klein 

visserseiland in de Oostzee. 

gehard in de avontuurlijke 

strijd tegen het water. En op 

dit kleine stukje grond, 

ontworsteld aan de zee, 

bloeit onweerstaanbaar de 

liefde op, die sterker en 

machtiger is dan de tradities 

van het verleden. 
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23e jaargang no. 3 maart 1883 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 

marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c:.p.n. 

ENKELE KANTTEKENINGEN 
BIJ EEN CONGRES 

HET belangrijkste vraagstuk van ons tijdperk is dat van oorlog en 
vrede. Het is tegelijk "het beslissende, kardinale vraagstuk dat 

de arbeidersbeweging verdeeld hield en houdt", zo wordt gezegd in 
de Stellingen van de ·CPN, die in november van het vorige jaar zijn 
gepubliceerd. 

Ontegenzeggelijk vond het inzicht, dat de wereld en de arbei
dersbeweging in het bijzonder voor dit beslissende vraagstuk is ge
plaatst, zijn weerspiegeling op het jongste congres van de PvdA. 
Alle overige vraa&stukken van binnen- en buitenlandse aard wer
den erdoor verdrongen. De discussie over "oorlog en vrede" over
heerste alles en die groeperingen binnen de PvdA, die het wellicht 
gaarne anders hadden gezien, moesten wel met zoveel woorden er
kennen, dat dit terecht zo was. 

Maar ook was het congres een bevestiging van het inzicht, dat 
dit vraagstuk de arbeidersbeweging verdeeld hield en houdt. Terwijl 
tot voor kort deze verdeeldheid in ons land tot uiting kwam in de 
twee aan elkaar tegengestelde opvattingen van de communisten aan 
de ene kant en die van de officiële inzichten der PvdA aan de an
dere kant, openbaarde zich thans voor het eerst sinds vele jaren 
publiekelijk binnen deze partij een scheiding der geesten. Van het 
bestaan der diepgaande meningsverschillen was men natuurlijk 
reeds langer op de hoogte. Eenheid van inz,icht over het vraagstuk 
is er in de PvdA trouwens nooit geweest. Er is altijd een ongeorga
niseerde oppositie geweest, waarvan de omvang slechts te gissen 
viel. De oppositie kwam ook tot uiting door de oprichting van de 
PSP, buiten de sociaal-democratische partij. Maar het is thans voor 
het eerst, dat zij binnen de partij een min of meer georganiseerde 
en duidelijke uiting vond. 

Hoewel Ruygers, de hoofdinleider op het congres en spreker voor 
het meerderheidsstandpunt, anders gewild had, was hij gedwongen 
de PvdA te confronteren met het feit, dat deze oppositie geen voor
bijgaand verschijnsel zal blijken te zijn. Het rapport over oorlog en 
vrede, zo zei hij meteen in de aanhef van zijn inleiding, is "tot 
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meningsvorming en discussie neergelegd in de partij en in ons volk. 
Niemand kan verhinderen dat daarmee wordt voortgegaan, ook 
wanneer dit congres is afgelopen". 

De discussie zal voortgaan. Dat is zeer juist en al meende hij, dat 
de PvdA geen twee soorten politiek kan voorstaan, - voortaan zul
len er binnen deze partij wèl twee soorten politiek verdedigd wor
den. Al zal dit, zo voegen wij er meteen aan toe, na dit congres niet 
in de officiële politiek van de partij, in haar daden tot uiting ko
men.1] Derhalve heeft men in de politieke werkelijkheid met het feit 
rekening te houden, dat de inzichten van de minderheid geen weer
spiegeling vinden in de officiële lijn van de partij. Wie bij de komen
de verkiezingen bv. als aanhanger van atoom-ontwapening en te
genstander van de NAVO-politiek op de PvdA wil stemmen, in de 
hoop daardoor de minderheid te steunen, die steunt in feite de te
genstanders van deze richting. Versterking van de CPN daarentegen 
is de beste dienst die men de zaak van de vrede kan bewijzen. Wiant 
dit verzwakt niet alleen die NA va-aanhangers binnen de PvdA, 
maar versterkt ook de beweging naar links binnen die partij. 

* 
DE minderheid ging zowel in het rapport over oorlg en vrede, als 

op het congres van het inzicht uit, dat de NAVO-politiek en de 
politiek van het "evenwicht van de terreur" de veiligheid van Ne
derland niet vergroot, maar verminderd heeft. Zij constateerde, dat 
de bewapeningswedloop van de NAVO de democratie heeft uitge
hold en niet versterkt. 

Zij keerde zich - en dit is één van de belangrijkste nieuwe ver
schijnselen - tegen de officiële opvatting van de PvdA, dat het 
Westen met "militaire agressie" door de Sowjet-Unie wordt bedreigd 
en noemde dit een "fatale vergissing". Zij stelde zich op het stand
punt, dat een "zelfstandige socialistische politiek inzake oorlog en 
vrede nodig is en verdedigde de opvatting, dat voortzetting van de 
politiek van het "atoom-evenwicht" en de koude oorlog de kansen 
op ontwapening vermindert. 

"Het systeem van de koude oorlog, de innerlijke logica daarvan, 
... de wetmatigheid van het proces waarin wij ons bevindea ... 
leidt tot oorlog", zo verklaarde J. Koopman namens de minderheid. 
"Men moet daarom een belangrijke wijziging aanbrengen in dit 
proces, als men de vicieuze cirkel wil doorbreken, als men oorlog 
wil voorkomen". 

Dit is de achtergrond van de gedachte, die de minderheid naar 
voren heeft gebracht: eenzijdige ontwapening. 

Ruygers keerde zich tegen dit idee en verklaarde o.m. dat het 

1) Naschrift: De illusie dat er binnen de PvdA slechts "één" politiek mogelijk is en 
geduld mag worden, bleek overigens duidelijk bij de stemming in de Tweede Kamer, toon 
de helft van de fractie onder aanvoering van vooN.;itter Vondeling het verdrag met Bonn 
afwees, juist op grond van een diepgaand vel'schil van mening met Patijn cs over de te 
voeren politiek jegens het naar politieke, militaire en economische o~perheerschappij stre
vende Bonn. De meerderheid, die voortzetting van de NAVO-politiek nastreeft, is dus in 
tweeën gesplitst. 
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ervan getuigt, dat de minderheid zich buiten de politieke werke
lijkheid plaatst. 

Daarop antwoordde de spreker namens de minderheid: "De wer
kelijkheid is, dat de weerstand en de weerzin tegen de voortgaande 
bewapeningswedloop groeit en geen enkele grote politieke partij 
zich daarvan tot tolk maakt. De werkelijkheid is,_ dat de officiële 
politiek geen enkel perspectief biedt". 

Men kan hieraan toevoegen, dat het verschil van mening tussen 
vóór- en tegenstanders van de NAVO-politiek binnen de PvdA nog 
verder gaat. Afgaande op uitlatingen van Koopman en Franssen 
moet men zeggen, dat het hier al niet alleen meer gaat om de vraag 
of de socialistische landen wel of niet "agressief" zijn, of men vast 
moet houden aan de politiek van de NAVO, of er mee breken moet. 
De logica van het geschil is blijkbaar zo sterk, dat de minderheid 
zich tevens genoodzaakt zag, in feite de discussie over het pas enke
le jaren geleden goedgekeurde beginselprogram te heropenen, waar
in de laatste resten van oude socialistische beginselen over boord 
werden geworpen. 

"De belangrijkste scheidslijn loopt naar mijn mening tussen hen, 
die menen dat wij onder de paraplue van de atoombfiwapening op 
de oude voet kunnen voortleven en diegenen, die inzien dat diep
gaande hervormingen van onze samenleving nodig zijn, willen wij 
het nucleaire tijdperk overleven", zo zei Koopman en hij eindigde 
zijn verdediging van het minderheidsstandpunt met deze verklaring: 
"De erkenning, dat de huidige kapitalistische structuur van onze sa
menleving geen antwoord geeft op de uitdaging waaraan wij zijn 
blootgesteld, zal het Westen zo lang mogelijk willen uitstellen. Maar 
waarom zouden wij socialisten daar moeite mee hebben?" 

Dit laatste was natuurlijk - wat men noemt - een rethorische 
vraag, aangezien Banning en anderen er wel "moeite" mee zullen 
hebben. Zij hebben immers het kapitalisme in het beginselprogram 
dood verklaard. Maar daar gaat het hier niet om. 

De verklaringen van de sprekers der minderheid hielden de er
kenning in, dat de "structuur" van het kapitalisme oorlog in zich 
draagt en als zij over de noodzaak van "diepgaande hervormingen" 
spreken dan bedoelen zij hervormingen in de richting van het so
cialisme. Hoewel dit allemaal ri.og erg vaag is, is het toch typerend 
voor de denkwijze der minderheid en het onderstreept de ernst van 
haar bedoelingen. 

In de huidige situatie en voor de praktische politiek blijft ech
ter de hoofdzaak de wijze, waarop zij een einde wil maken aan de 
vicieuze cirkel van koude oorlog - herbewapening - koude oorlog 
enz. 

Zij gaat daarbij van de gedachte uit, dat een spectaculaire stap 
als haar voor ogen staat, ten eerste een einde zal maken aan het 
niet gemotiveerde pessimisme alsof kleine landen afzonderlijk of 
een groep van kleine landen in het internationale spel niet meetel
len. Zij gaat er verder vanuit, dat zulk een stap als eenzijdige atoom
ontwapening van een land of een groep kleine landen een geheel 
nieuwe situatie zal scheppen in West-Europa, een stap - die een 
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verstrekkende invloed moet hebben op de inzichten van de massa 
der overige landen. Zij is van mening, dat internationale inspectie 
op zulk een eenzijdige ontwapening, waaraan volgens Koopman 
ook door de Sowjet-Unie moet worden deelgenomen, tevens dienst 
kan doen als richtinggevend voor de rest van de wereld. 

* DE minderheid is van mening, dat een dergelijke politiek kan hel-
pen het bestaande wantrouwen te verminderen, dat zij als een 

der belangrijkste obstakels voor algemene ontwapening beschouwt. 
Zij heeft laten weten, dat haar eerste doel zou zijn, indien haar op
vattingen tot grondslag van regeringspolitiek zouden worden ge
maakt, om Skandinavië, België en andere landen te winnen voor 
de gedachte van een "club van anti-atoomlanden". Is dit niet een 
stap in de richting van neutraliteit? In elk geval zijn de sprekers 
van het meerderheidsstandpunt met grof geschut tegen de argu
menten der minderheid te keer gegaan. 

Men kan echter niet zeggen, dat hun argumenten nieuw waren. 
Wel moet men zeggen, 'dat de verklaringen van Ruygers en ook van 
Suurhoff achteraf, in het licht van de gebeurtenissen ná het congres, 
bijzonder ongelukkig zijn uitgevallen. 

Voor we daarop ingaan, willen we echter constateren, dat de 
druk van de minderheid binnen de PvdA zelfs zijn weerspiegeling 
vond in de officiële congres-resolutie over oorlog en vrede. "Ge
poogd moet worden aan de vreedzame coëxistentie werkelijke in
houd te geven", zo heet het daar. 

Hoe vaag de verklaring o·ok moge zijn, het is toch een nieuw 
geluid. Dit kan ons er niet toe verleiden haar te overschatten, vooral 
als men weet hoe in de kring rond Suurhoff over deze kwestie 
wordt gedacht. In dezelfde maand waarin het congres plaatsvond, 
deed de secretaris voor buitenlandse politiek van de PvdA, mr. Van 
der Stoel, in het tijdschrift Socialisme en Democratie nog een be
roep op een verklaring van de Socialistische Internationale van juni 
1962, waarin gezegd wordt, dat de politiek van vreedzame coëxis
tentie die door de Sowjet-Unie wordt voorgestaan, "slechts ... een 
verandering van tactiek is". 

Hierbij moet men zich voor ogen houden, dat mr. Van der Stoel 
zich tegen de politiek van vreedzame coëxistentie uitsprak op een 
moment, dat hij de ontwerp-resolutie reeds in handen had. Nog 
sterker: Als secretaris van het partijbestuur heeft hij ongetwijfeld 
tevoren zijn goedkeuring aan deze passage gehecht. 

Van der Stoel gaat in dat artikel, genaamd "Amerika en het oor
logsvraagstuk" met de meest platvloerse argumenten tekeer tegen 
hen, die de werkelijkheid van het falen van het anti-communisme 
onder ogen willen zien. Als een schoolvoorbeeld noemen we hier 
zijn interessante stelling, dat de Sowjet-Unie op "liquidatie" van 
het "overwegend socialistische" West-Berlijn uit is! 

Van hetzelfde gehalte zijn zijn overwegingen waaruit moet blij
ken, dat. Washington blank als een witte lelie is, dat het hele na-
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oorlogse Amerika als vredesstrijder nummer één dient te worden 
beschouwd. 

Wij kunnen de verleiding niet weerstaan, hem hier nog verder 
aan het woord te faten, ware het alleen maar om te laten zien, hoe 
diep de kloof is tussen hem en zijn geestverwanten én de minder
heid, en zulke tussenfiguren als prof. Röling. 

- De generaals van het Pentagon zien "niet graag" een oorlog 
uitbreken. De bewering, dat de generaals druk uitoefenen op de re
gering-Kennedy ten einde de koude oorlog te verscherpen en de 
bewapeningswedloop verder op te voeren, berust op niets. Bewijs: 
Een radiostation zond op de zondag van het einde der Cuba-crisis 
"impressies" uit het Pentagon uit. "Het bleek dat de opluchting daar 
niet minder groot was dan waar ook". 

- Washington is vredelievend, omdat het de Berlijnse muur niet 
heeft neergehaald! 

- Washington heeft weliswaar de oorlogsbegroting met 10 mil
jard verhoogd. Maar moeten we niet toejuichen, dat een "belang
rijk" deel van die verhoging wordt aangewend voor versterking 
van de conventionele strijdkrachten en dus "voor vermindering van 
de afhankelijkheid van nucleaire afweermiddelen?" "Moeten we 
daar bezwaar tegen maken?" (Ja zeker en vooral, omdat het groot
ste deel van die verhoging voor kernbommen, raketten e.d. was be
stemd en de strategie gericht blij ft op de kernoorlog]. 

- Hebben de wapenindustrieën een gevestigd belang bij voort
zetting van de huidige bewapeningswedloop? Nee, want een senator 
heeft het ze gevraagd en "80 pct bleken voor ontwapening". 

Met dit soort kwajongensachtige, door en door onserieuze "argu
menten" in het "theoretische" tijdschrift van de PvdA tracht Van der 
Stoel de discussie te beïnvloeden. Waarbij dan, zoals gezegd komt, 
dat hij voor de Sowjet-politiek van vreedzame coëxistentie om zo te 
zeggen geen cent geeft. · 

Want niettegenstaande officiële verklaringen van de CPSU en de 
Sowjet-regering is "van een absolute afwijzing van oorlog als mid
del tot verwezenlijking van de communistische doelstellingen ... 
geen sprake". En dit blijkt zonneklaar uit haar steun aan de natio
nale bevrijdingsbeweging, uit haar daadwerkelijke hulp aan de anti
koloniale strijd der onderdrukte volkeren! 

Anders gezegd: de hele idee van de vreedzame coëxistentie is 
onzin. Daar staat dan echter tegenover, dat Ruygers namens de 
meerderheid - waartoe Van der Stoel behoort - op het congres 
verklaarde: "Ik ben overtuigd van de noodzaak van coëxistentie". 

Op wie moeten de aanhangers van de meerderheid binnen de PvdA 
zich nu oriënteren: op de voorstander of de tegenstander van de 
vreedzame coëxistentie? 

Er is echter nog een ander element in het geding. Van der Stoel 
neemt in zijn stuk prof. Röling onder het mes, die het gewaagd had 
te stellen, dat niet alleen de Sowjet-Unie schuldig iS" aan de huidige 
internationale toestand; die met een beroep op Eisenhower had 
aangetoond, dat de invloed van de ijzervreters en atoom-maniakken 
van het Pentagon op de regering in Washington groter in plaats van 
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minder wordt; die zich had aangesloten bij hen die menen, dat de 
gevestigde belangen van de grote wapentrusts één van de voornaam
ste oorzaken van het verzet tegen algemene ontwapening en van 
het instand houden van de vicieuze cirkel is, waarover Koopman 
heeft gesproken. 

In feite richtte Van der Stoel zich tegen de minderheid en trachtte 
hij haar op de beklaagdenbank te zetten. 

Maar Ruygers verklaarde op het congres, dat meerderheid en 
minderheid "het eens" zijn over de hoofdzaak - nl. algemene ont
wapening. Hij verklaarde nimmer getwijfeld te hebben aan de "lo
yaliteit" van de minderheid jegens de partij. Wie moet men dan 
geloven: Ruygers of Van der Stoel, die de minderheid in feite kwade 
trouw verwijt? 

Men kan dit als een academische vraag beschouwen, die niet 
veel ter zake doet. Maar zij is wel van belang. Want weliswaar wa
ren Ruygers, Suurhoff c.s. - ongetwijfeld tegen hun vaste voor
nemen in - gedwongen de legale positie van de minderheid binnen 
de partij te erkennen, door haar opname in een partij-commissie, 
die het vraagstuk van oorlog en vrede blijft bestuderen, maar de 
uitvoering van de buitenlandse politiek van het partijbestuur blijft 
in handen van Van der Stoel. Kan men verwachten, dat hij de op
positie "loyaal" zal behandelen? 

Maar het valt te voorzien dat het optreden van figuren als Van der 
Stoel, uiteraard tegen hun bedoeling in, juist die stroming gaan 
versterken en nieuwe argumenten verschaft aan hen, die de nood
zaak inzien dat de "grote" politieke partij die de PvdA is, zich tot 
tolk maakt van de groeiende weerzin in het volk tegen de voort
zetting van de huidige politiek van volharding In de bewapenings
wedloop. 

Uiteraard hangt deze ontwikkeling in niet onbelangrijke mate 
af van het vastberaden optreden der communisten, van een nieuwe 
krachtsinspanning om de reeds ingedeukte theorie van de "Sowjet
bedreiging" verder terug te dringen, van het mobiliseren van alle 
vredeskrachten en het geduld, dat wij bij de benadering van de 
massa der PvdA aan de dag zullen leggen. 

* 
EEN van de hoofdtaken hierbij is het verder ontzenuwen van de 

beweringen van rechtse PvdA-leiders, die aan de congresreso
lutie inzake oorlog en vrede ten grondslag liggen. 

Wat zijn de voornaamste stellingen van Ruygers? 
1. Het evenwicht van afschrikking moet gehandhaafd worden. 

Wij kunnen geen afstand doen van de collectieve verdediging der 
vrije wereld en dus niet van de NAVO. De politieke en militaire be
tekenis van de NAVO berust op een voorsprong in atoomwapens. 

2. Eenzijdige ontwapening heft het belang van de tegenstander 
bij ontwapening op. 

3. Het aanvaarden van het minderheidsstandpunt leidt tot aan
tasting van en is in strijd met de politiek van Europese Integratie 
en het streven naar Europese eenheid. 
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Laten we deze argumenten nog eens bezien. 
Wij zullen ons hier niet in een discussie van welles en nietes bege

ven over de vraag of het "vrije Westen" inderdaad een "voorsprong" 
in atoomwapens heeft. De controleerbare feiten - en dat zijn vooral 
de Sowjet-prestaties op het gebied van kracht en nauwkeurigheid 
der raketten, de kracht en diversiteit van de Sowjet-kernbommen 
- wijzen in tegengestelde richting. Maar het gaat om de gedachte 
die aan de stelling van de meerderheid ten grondslag ligt. Indien de 
"veiligheid" van het Westen afhankelijk blijft van de beweerde 
voorsprong, dan vloeit daaruit logisch de gedachte voort, dat de 
voortzetting van de atoom-bewapeningswedloop steeds voorranjg 
dient te hebben boven het streven naar ontwapening. Een andere 
conclusie is niet mogelijk. 

De logica der dingen dwingt dan immers om te zeggen: wij zijn 
wel bereid over ontwapening te praten, maar wij gaan door met 
al onze inspanningen te richten op de verdere uitbreiding en ver
betering van ons bommen- en raketten-arsenaal. Dit kan op zijn 
beurt niet zonder het instandhouden en verscherpen van de politiek 
van de koude oorlog, die in zichzelf de drijfveren draagt tot verdere 
versnelling van de bewapeningswedloop, - in het kort: tot het 
instandhouden van de vicieuze cirkel, die volgens Koopman op den 
duur tot oorlog moet leiden en die juist doorbroken dient te wor
den. 

Ruygers spreekt dit trouwens niet tegen. Hij herhaalt de reeds 
lang door de feiten achterhaalde bewering, dat het bezit "van meer 
en betere kernwapens in het Westen ertoe bijgedragen heeft een 
nieuwe wereldoorlog te voorkomen" en hij zegt: "Als ik een atoom
oorlog kan helpen voorkomen door deel te hebben aan de atoom-
bewapening, zal ik het doen". · 

Hier is al van ontwapening in het geheel geen sprake meer. 
Voortzetting van de atoom-race blijkt de weg naar redding van de 
mensheid te zijn. 

Aan wie moet men nu geloof hechten - aan Ruygers die alge
mene en totale gecontroleerde ontwapening als voornaamste taak 
ziet, of aan Ruygers die alle heil verwacht van voortzetting van de 
heilloze atoom-race? 

Wat is het waarheidsgehalte van zijn bewering, dat het bezit van 
kernwapens door het Westen een wereldoorlog heeft helpen voor
komen? 

Geen enkele. Het omgekeerde is echter wél waar. Wij hebben in 
1954 op de drempel van een verwoestende atoomoorlog gestaan, 
toen Foster Dulles op het laatste moment ervan af moest zien, 
atoombommen te gebruiken ten einde een beslissing ten gunste 
van de handhaving der koloniale heerschappij in het voormalige 
Indo-China [Vietnam) af te dwingen. 

Wij zijn nimmer dichter bij een atoomuitbarsting geweest dan ten 
tijde van de Cuba-crisis eind vorig jaar, toen de hoofdmacht van 
de Amerikaanse strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht gereed 
stond voor de sprong naar dit eiland. Washingtón heeft de Sowjet
Unie toen blootgesteld aan de meest brutale en misdadige provo-
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catie. De dreiging van het kapen van Sowjet-schepen in open zee 
had onvermijdelijk tot de catastrofe op wereldschaal geleid, - in
dien de Sowjet-Unie zich had láten provoceren! 

Washington heeft kernwapens niet alleen in ons land, in Turkije 
en elders geplaatst, maar ook in West-Duitsland. Is dit een daad 
van vrede of is het een pand in handen van de revanchisten? 
Washington heeft Bonn zijn "NAVO-atoommacht" aangeboden. Wat 
is dit anders dan aanmoediging van de verwilderde aspiraties der 
nazi-generaals? 

De wedloop in kernwapens, die verontschuldigd wordt met de 
valse bewering dat het bezit ervan het Westen in staat heeft gesteld 
om een wereldoorlog te voorkomen, heeft met ijzeren consequentie 
tot uitbreiding van het aantal atoomlanden geleid. De sabotage van 
kernontwapening heeft ertoe geleid, dat Frankrijk in het bezit van 
zijn eigen bom kwam. Het heeft uiteindelijk tot de toestand geleid, 
die thans tot diep in de rijen van de PvdA-meerderheid de grootste 
verontrusting wekt, nl. het vooruitzicht van een Frans-Westduitse 
atoommacht De valse theorie van Ruygers heeft in de praktische 
politiek tot de grootste crisis binnen het NAVO-kamp geleid, zij 
heeft de diverse imperialistische mogendheden, West-Duitsland en 
Frankrijk voorop, aangemoedigd hun eigen nationaal-chauvinisti
sche doeleinden na te jagen, ongeacht de "eenheid" van het Atlan
tische verbond. Dit was het directe gevolg van de Cub~-crisis. 

Is er trouwens een beter indirect bewijs voor de vredelievendheid 
van de Sowjet-Unie? Indien er iemand was in de leidende kringen 
van het Westen, die de bewering van de Sowjet-bedreiging serieus 
opvatte, zouden zij dan zo openlijk tegen elkaar in botsing zijn 
gekomen? 

* 
WAT is er waar van de bewering, dat de "veiligheid" van Europa 

afhankelijk is van onze trouw aan de NAVO? En wat is waar 
van de bewering, dat wij alleen nog bestaan dankzij het "evenwicht 
van de afschrikking"? 

Het antwoord op deze laatste vraag is in feite al gegeven. Maar 
er is een andere kant aan deze zaak. 

De vraag, hoe het argument van het "evenwicht van de terreur" 
gehanteerd wordt, hangt nl. niet van Ruygers af, maar van degenen 
die de vinger aan de trekker van de "terreur" hebben. 

Of Ruygers dat wenst of niet - de onvermijdelijke consequentie 
van de "theorie" is de volgehouden campagne tot het aanvaardbaar 
maken van de atoomoorlog. Men moet immers instemmen met die 
aan~langers van het "evenwicht van de terreur" die zeggen, dat de 
hele theorie nutteloos is als men de tegenstander niet duidelijk 
maakt dat men bereid is tot de kernoorlog. Het gevolg hiervan was 
en is de beruchte BB-campagne, die het Nederlandse volk wijs wilde 
maken, dat men zich zonder massale atoomschuilkelders, zonder 
massale evacuatie (trouwens waarheen?) en met een keukentafel-
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tje boven zijn hoofd, reeds aanzienlijke bescherming tegen een bom 
kan verschaffen. 

Het gevolg ervan is ook, dat de inzichten van de natuurkundigen 
die tot de kring rond de PvdA behoren, over de verwoestende gevol
gen van een kernoorlog, waar geen afdoende bescherming tegen 
mogelijk is, stelselmatig uit de PvdA-pers en natuurlijk de regerings
pers geweerd werden. 

Niettemin bevelen wij Ruygers de lezing van zulke geschriften 
als die van de Amerikaanse geleerden Brown en ReaP) aan, waarin 
zij een beeld ontwerpen van een kernexplosie boven het gebied van 
Los Angeles met haar directe en indirecte gevolgen als een alles 
verslindende vuurstorm, verstikking door gebrek aan zuurstof en 
radioactiviteit, die zelfs het overleven in een schuilkelder tot een 
buitengewoon twijfelachtige zaak maakt. · 

De theorie van de "evenwicht van de terreur" verzet zich uiter
aard - of Ruygers dat wenst of niet wenst - tegen massale mo
bilisatie van de bevolking tegen die terreur. Want wie wenst er on
der de "atoomparaplue" te blijven leven, als vaststaat dat hij of zij 
in ons dichtbevolkte Nederland in elk geval niet tot de overlevenden 
zal behoren, indien die paraplue mocht gaan "lekken", indien door 
welke onvoorziene omstandigheden dan ook de fatale drempel over
schreden zou worden? 

Kort en goed: de hele theorie is in strijd met het mobiliseren van 
alle vredeskrachten voor ontwapening en zij moet tot gevolg heb
ben, dat de pogingen worden voortgezet om de beslissende factor 
in de strijd voor ontwapening - de massa-actie - te verlammen. 

Hoe staat het met de veiligheid onder de vleugels van de NAVO? 
Wij behoeven de tegenargumenten van Röling, Koopman es. hier 

niet te herhalen. Ze spreken voor zich zelf. Het is waar, dat de 
NAVO die als verdedigingsorganisatie voor het handhaven van de 
democratie heette te zijn opgericht, de anti-democratische krachten 
in Bonn en Parijs heeft versterkt, dat zij geleid heeft tot uitholling 
van de parlementaire democratie, tot voortdurende aanslagen op het 
levenspeil der arbeidersklasse. 

Het is waar, dat de NAVO een oefenterrein van "nationale be
langen" en "overtrokken nationalisme" is, zoals Koopman het uit
drukte. Hier komen we aanstonds op terug. Maar het voornaamste 
resultaat van de NAVO-politiek was het herstel van het Westduitse 
imperialisme, de aanmoediging van het Duitse "revisionisme" dat 
op herstel van de Hitler-grenzen uit is en dit is zo duidelijk gewor
den, dat Vondeling nog dezer dagen een dikke streep moest halen 
door de stroom van artikelen in Paraat en Socialisme en Democratie, 
waarin getracht werd aan te tonen, dat de democratie bij Adenauer 
en zijn groep in veilige handen is. 

Onze onveiligheid onder de NAVO-paraplue is groter geworden 
in plaats van kleiner. 

* 
1) Prof. dr. H. Brown en prof. dr. J. Real, Community of Fear, Santa Bal.ibara, 1960. 
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HOE staat het met het argument dat eenzijdige ontwapening het 
belang van de "tegenstander" bij ontwapening opheft? 

Wij hebben het in dit tijdschrift al gezegd en wij herhalen het 
hier: de hele theorie wordt door de feiten weerlegd. Elke eenzijdige 
maatregel van de Sowjet-Unie tot ontwapening - en dit waren er 
in het verloop van de na-oorlogse tijd vele - werd in het bijzonder 
door Amerika beantwoord met eenzijdige maatregelen tot uitbrei
ding van zijn bewapening. Het argument keert zich dus tegen Ruy
gers zelf. Het wordt tot een aanklacht tegen de leidende kapitalis
tische mogendheid. Het legt de schuld voor het voortduren van 
koude oorlog en kernwedloop daar waar zij hoort: bij Amerika en 
zijn bondgenoten. Zij zijn de koude oorlog begonnen, en wel reeds 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben door middel van het 
reeds bijna vergeten Marshall-plan de besluiten van Potsdam van 
1945 doorkruist en de grondslag gelegd tot herleving van de West
duitse oorlogstrusts, die Hitier aan de macht hebben gebracht; zij 
hebben de vernietiging van de resten van het fascisme verhinderd 
en de sfeer geschapen, waarin lieden als Strauss, Oberländer, 
Globke, Seebohm, Foertsch, Heusinger en Speldel weer "salonfähig" 
werden. Zij hebben de verdragen van Parijs doorgezet onder het 
voorwendsel van de dreigende Sowjet-agressie, die achteraf een 
"fatale vergissing" blijkt te zijn. 

Men kan het argument van Koopman alleen maar onderstrepen, 
dat de "huidige kapitalistische structuur" van onze maatschappij 
zich volgens zijn natuur verzet tegen ontwapening. Het is juist, dat 
de atoomparaplus "voor het dichtbevolkte Europa eerder een ge
vaar dan een bescherming" betekent. Het is niet juist, dat eenzijdige 
ontwapening bij de Sowjet-Unie het verlangen naar ontwapening 
zou opheffen. Het gevolg ervan zou alleen zijn, dat zij stappen in 
die richting met soortgelijke stappen zou beantwoorden. Dat volgt 
uit het bovenstaande en het wordt door de feiten bewezen. 

De bewering van Ruygers kan alleen de bedoeling hebben, de 
discussie van de hoofdzaak af te leiden. Dit=J hoofdzaak is, dat het de 
Sowjet-Unie ernst is met de politiek van vreedzame coëxistentie. 
Die hoofdzaak is, dat de door het Westen in stand gehouden vicieuze 
cirkel van· koude oorlog en bewapeningswedloop doorbroken moet 
worden. 

Ruygers zegt, dat Amerika en de Sow~t-Unie een gemeenschap
pelijk belang hebben om een atoomoorlog te voorkomen. Dit is ob
jectief gesproken juist, maar het is niet "het enige realistische ver
trekpunt voor een constructieve ontwapeningspolitiek" zoals hij 
zegt. 

Objectief heeft Amerika er belang bij dat oorlog wordt vermeden .. 
Maar dit betekent niet, zoals Ruygers beweert, dat de uitvoerders 
van de Amerikaanse politiek in overeenstemming daarmee han
delen! 

Inderdaad, de voornaamste verantwoordelijkheid voor het in
standhouden van de vrede ligt bij de grootste mogendheden. Maar 
kan een land· als Nederland zich aan de verantwoordelijkheid voor 
eigen veiligheid en die van de mensheid onttrekken, ziende dat de 
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krachten van de oorlog in Amerika, in West-Duitsland en ook in ons 
eigen land, de kringen rond De Quay-Luns, zich verzetten tegen een 
breuk in de traditionele politiek? 

Ook Ruygers zegt, dat een klein land een grote rol kan spelen, 
maar dan bedoelt hij o.a. de rol die Nederland volgens hem hoort te 
spelen in de voortzetting van de "integratie-politiek" en niet de 
taak waar het hier om gaat. 

"De grote machtsvragen worden over onze hoofden heen beslist", 
zegt hij en daarmee veroordeelt hij Nederland tot de rol van pas
sieve toeschouwer. 

Maar moeten we ons daar iets van aantrekken? Nee, het is niet 
waar I Het is wel waar dat onze veiligheid bij het voortduren van de 
huidige toestand steeds meer in het gedrang komt. Hieruit volgt dan 
omgekeerd, dat onze veiligheid alleen maar vergroot kan worden 
als Nederland zich eenzijdig losmaakt uit de bewapeningswedloop. 
Maar afgezien hiervan, zou het verstrekkende gevolgen voor de ge
hele internationale situatie hebben. Een ontwapend, neutraal Ne
derland zou een levende weerlegging zijn van de theorie van het 
"evenwicht van de terreur", het zou ver over onze grenzen heen de 
opvatting duidelijk maken, dat de NAVO-politiek het gevaar van 
oorlog niet verkleint, maar vergroot. Dit laat zien, welk een grote 
en actieve rol Nederland internationaal kan spelen. 

Natuurlijk is het waar, dat Ruygers bij zijn standpunt kan steunen 
op de leugenachtige theorie die door zekere PSP-leiders verkondigd 
wordt en die luidt: liever slaaf dan dood, liever Russische bezetting 
dan de bom op ons hoofd. Dit is het pendant tot de bewering dat 
eenzijdige ontwapening voor de Sowjet-Unie een prikkel zou zijn 
tot bewapening, dat er een "vacuum" zou ontstaan, waarvan de 
Sowjet-Unie gebruik zou maken. 

Dit soort schijnargumenten, die speculeren op de uitwerking van 
een ideologisch bombardement van vijftien jaar, dienen tot niets 
anders dan tot het in stand houden van de legende van de "agressi
viteit" der socialistische landen en de bewapenaars van Bonn tot 
Washington te verontschuldigen. 

Hoe men de zaak ook bekijkt, iedere overweging leidt tot de con
clusie, dat een beslissende stap tot eenzijdige ontwapening een ze
gen voor Nederland en een doorbreking van de wedloop naar meer 
en volmaakter vernietigingsmiddelen zal kunnen zijn. 

* 
DE verdedigers van het meerderheidsstandpunt hebben tenslotte 

nog een argument naar voren gebracht, dat onze aandacht ver
dient. 

Ruygers merkte op, dat de keuze ten gunste van eenzijdige ont
wapening en ten ongunste van de "collectieve verdediging" "in onze 
buitenlandse politiek de gedachte van de integratie aantast". Met 
Suurhoff verklaarde hij de integratie "als voorwaarde ... voor het 
voortbestaan van ons volk in vrijheid en welvaart" te beschouwen. 

Suurhoff onderstreepte dit met de opmerking, dat de economische 
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integratie "een machtig hulpmiddel" voor het bereiken van "meer 
politieke eenheid" is en hij meende dat de Euromarkt de "econo
mische kracht" van de zes landen reeds "aanzienlijk" heeft versterkt. 

Dit alles werd ruim vier weken geleden gezegd. Maar het doet 
reeds thans als een verhaal aan uit een ander tijdperk. 

Voorop moet men hierbij stellen, dat Ruygers c.s. met hun ver
klaring ongewild het ware karakter van de Euromarkt hebben ont
huld. De economische integratie is het middel tot het bereiken van 
het politieke doel. Maar wat dit politieke doel is, dat hebben de ge
beurtenissen na het congres voldoende duidelijk laten zien. 

In de huidige werkelijkheid vertaald, komt het argument van 
Ruygers tegen het standpunt van de minderheid hierop neer: Wij 
kunnen niet aan eenzijdige on~wapening beginnen, omdat dit in 
strijd met de belangen van de as-Bonn-Parijs is, omdat het een 
slag zou zijn tegen het voornemen van Bonn, om de leider van een 
"Verenigd Europa" tegen het Oosten te worden. 

Ruygers en Suurhoff zullen deze stelling ongetwijfeld verontwaar
digd van de hand wijzen. Maar men moet de feiten onder ogen zien. 
De politiek van economische integratie werd door Bonn en Parijs 
nimmer anders gezien dan als een middel, om de overige leden van 
de Euromarkt tot aanhangsel van hun militaire en politieke doel
stellingen te maken. Niet de kracht van de Euromarkt is "aanzien
lijk" toegenomen, zoals Suurhoff zegt, maar die oorlogs-aspiraties 
van Bonn en Parijs. De politiek van economische integratie heeft 
niet tot een "verenigd Europa" van politiek gelijkgerechtigde lan
den geleid, maar tot een blok binnen het blok. De as-Bonn-Parijs 
zal voortaan - in overeenstemming met het door Adenauer en 
De Gaulle getekende oorlogsverdrag - binnen de Euromarkt haar 
politiek jegens de resterende "vier" coördineren en haar wil aan 
hen trachten op te leggen. 

Niets is verhelderender voor de aard van de integratie dan de 
omstandigheid, dat Adenauer én De Gaulle hun oorlogsbondgenoot
schap als de grootste bijdrage tot de "eenwording" van Europa heb
ben aangeprezen. En nogmaals: het zijn niet de wensdromen van 
Ruygers, die gewicht in de schaal leggen, maar de reële machts
verhoudingen in West-Europa en Nederland. 

* 
DE ene kant ervan is, dat Bonn en Parijs onder "integratie" en 

politieke eenwording de vestiging van hun heerschappij be
schouwen. En wie daarbij aan het langste eind trekt, is duidelijk: 
niet De Gaulle, maar de militaristische kliek in Bonn. Zelfs Vonde
ling - fractievoorzitter van de PvdA - moest erkennen, dat de 
bedoeling van Bonn is door middel van het Parijse verdrag aan 
kernbommen te komen (in zijn toespraak van 18 febr. jl. in Am
sterdam). Van de integratie - "Voorwaarde voor het voortbestaan 
van ons volk in vrijheid en welvaart" (Ruygers) - naar de atoom
bewapening van West-Duitsland is blijkbaar slechts één stap. 

Maar wat betekent de atoombewapening van Bonn anders dan 
een rechtstreekse bedreiging voor ons voortbestaan, onze vrijheid 

108 

~ 



en onze welvaart? Dit echter onderstreept op zijn beurt de betekenis 
van het verband dat door Ruygers gelegd wordt tussen de opvat
tingen van de PvdA-minderheid en de strijd tegen de voortzetting 
van het NAVO-lidmaatschap en tegen de gehele Euromarkt-politiek. 

Inderdaad, de "gràndslagen" van een politiek die haar verderfe
lijkheid in deze weken van de bezegeling van de as-Bonn-Parijs en 
de "zwarte dinsdag" heeft laten zien, worden door de nieuwe idee
en binnen de PvdA aangetast. Maar wie het ernstig meent met de 
strijd tegen het militaristische Bonn en zijn autoritaire secondant 
De Gaulle, die kan daar niet rouwig om zijn. 

En thans de andere kant: 
Men zou bijna kunnen zeggen, dat het optreden van de PvdA

minderheid een vooraf-schaduwing was van de diepe crisis binnen 
NAVO, Euromarkt en KSG, die ná het congres van deze partij in de 
openbaarheid is getreden. De politiek van "Europese eenheid" heeft 
tot verdieping van de onverzoenlijke tegenstellingen geleid en ob
jectief gesproken dus tot verzwakking van de reactie. Het onderlinge 
wantrouwen is gegroeid, zozeer zelfs dat de Westduitse "trouw" 
aan de NAVO-beginselen, d.w.z. aan de erkenning van het Ameri
kaanse leiderschap in twijfel wordt getrokken. 

De "Atlantische" crisis schept gunstige voorwaarden voor de ont
plooiïng van de strijd der krachten van de vrede. Zij is een voedings
bodem voor versterking van de positie van diegenen binnen de 
PvdA, die met de traditionele politiek willen breken. Zij verzwakt de 
positie van de groep rond Suurhoff en Ruygers. Want het zal hen 
thans moeilijk vallen hun "integratie"-politiek te blijven aanprijzen. 
Verdere "uitbouw" en versterking van de Euromarkt betekent "uit
bouw" van de positie van hen die de dienst uitmaken - Bonn en 
Parijs. Het betekent steun aan het Duits-Franse streven van verlen
ging der as-Bonn-Parijs tot Madrid en Lissabon. 

Wie wensen Suurhoff en Ruygers daarvoor te winnen? 
Maar de houding van de PvdA-minderheid was niet alleen een 

weerspiegeling van de thans gebleken innerlijke zwakte van het 
stelsel. Er is bv. geen enkele reden om in paniek te geraken over 
het tot stand komen van de as-Bonn"Parijs. Want dit tijdelijke bond
genootschap draagt nóg meer dan Euromarkt en soortgelijke ver
enigingen de kie.m van onverzoenlijke tegenstellingen in zich. We 
hebben dat hierboven al aangeduid. Hoe sterk zal die "as" blijken 
te zijn, als de leidende Franse politici voor het feit geplaatst wor
den, dat Bonn zijn eigen doeleinden nastreeft en in dit bondgenoot
schap de baas zal willen spelen? 

De houding van de PvdA-minderheid was een afspiegeling van de 
diepgaande veranderingen in het denken van ons volk, een bewijs 
voor de heroriëntatie die in alle gelederen van de massa plaats
vindt. Alle zekerheden beginnen weg te vallen: het geloof in de 
agressiviteit van de Sowjet-Unie, het geloof in de superioriteit van 
het kapitalistische stelsel. De onoverwinnelijke macht van het so
cialistische stelsel en zijn overwegende invloed op de gang van 
zaken in de wereld blijkt steeds duidelijker. De "zekerheid" van 
"Europese eenheid" is weggevallen. Het resultaat van een jarenlange 
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campagne tot het "democratisch aanvaardbaar" maken van Bonn, 
was alleen maar de herleving van het besef dat een verenigd front 
tegen Bonn noodzakelijk is. 

Maar overeind is blijven staan te midden van de rulnes de rege
ring-De Quay-Luns. Er was geen beter schouwspel te bedenken dan 
tijdens het debat in de Tweede Kamer over het Nederlandse-West
duitse verdrag, toen zowat de gehele regering opmarcheerde - De 
Quay, Luns, Zijlstra en van Houten - om met de pink aan de naad 
van de broek voor Adenauer in de houding te gaan staan en te ver
dedigen, wat door het gehele volk wordt afgekeurd. 

Het heeft nogeens de aandacht gevestigd op de noodzaak van 
eenheid der Nederlandse arbeidersbeweging. Het heeft de ziens
wijze van de Communisten onderstreept, dat in de strijd tegen het 
systeem-De Quay de vereniging van alle krachten nodig is, dat niet 
voorop moet staan wat communisten en socialisten scheidt, maar 
wat hen verenigt. En dat is vooral het bewustzijn, dat De Quay 
moet verdwijnen, als eerste stap naar heroriëntatie van de politiek 
van ons land, in overeenstemming met de wensen van het volk en 
de nieuwe inzichten, die on vermij delijk baan breken. 

F.BARUCH 

Noot: Alle aanhalingen uit redevoeringen op het Pvd-A-congres zijn ontleend aan de 
teksten van deze toespraken, die gestencild ter beschikking werden gesteld. 
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Nederland tussen NA V 0- scheuren 

HET NAVO-blok, waarin Nederland veertien jaar geleden werd 
vastgevroren, vertoont diepe scheuren. 

In de Noordamerikaanse pijler ervan is een ernstige breuk ont
staan door de weigering van Canada om atoomwapens van de Ver
enigde Staten op zijn grondgebied toe te laten. In de andere pijler, 
West-Europa, is.volop be,weging. 

Eind vorig jaar sloten de Verenigde Staten en Groot-BrittannU~. 
buiten de andere NAVO-leden om, een overeenkomst inzake de vor
ming van een NAVO-atoomstrijdmacht. Een maand later sloten 
Frankrijk en West-Duitsland, eveneens buiten de NAVO om; een af
zonderlijk militair-politiek verbond dat zelfs formeel geen band 
met de NAVO bewaart. 

Er is geen spvake van de opheffing van de onderlinge tegenstel
lingen tussen de imperialisten, maar van een verdieping daarvan. 
Op politiek gebied verscherpten zij zich vooral door de Cuba-crisis, 
op economisch gebied met het oog op de stagnatieverschijnselen in 
de conjunctuur. 

Eerst enkele notities bij de vraag waar de krachten schuilen, die 
de scheuren in de NAVO-eenheid teweeg brengen. 

] De voornaamste oorzaak van de barsten in de NAVO is de druk 
· die uitgaat van de snel groeiende krachten van het socialisme. 

De vooruitgang wel!<:e door de Sowjet-Unie en de andere socialisti
sche landen tot stand wordt gebracht, betekent een vernauwing van 
de invloedssfeer van het imperialisme - dat geldt op economisch, 
wetenschappelijk, militair en politiek terrein. 

Van de economische en wetenschappelijke successen en vooral 
van de vredespolitiek van de Sowjet-Unie gaat een grote invloed 
uit op het denken van de bevolking in de NAVO-landen zelf, die de 
grondslagen van de anti-communistische propaganda vernietigt. 
Dit maakt het de heersende imperialistische groeperingen voort
durend moeilijker om van deze volkeren de offers los te krijgen 
die, vooral op sociaal gebied en door aantasting van de democra
tische rechten, voor de NAVO-politiek worden geëist. 

Dankzij het bestaan van de Sowjet-Unie en het socialistische 
kamp en de toenemende economische, politieke en zonodig militaire 
steun en beveiliging, die de jonge staten in Azië, Afrika en Latijns
Amerika geboden wordt, verliezen de imperialisten veel van hun 
vroegere bewegingsvrijheid op het internationale toneel en ver
scherpt zich de onderlinge strijd om de nog resterende koloniale 
buit. 

De buitenlandse politiek van de imperialistische mogendheden be
rust op het beginsel van het oerwoud, van "the survival of the fit
test - de sterkste overleeft". Maar sinds enige jaren voelen de im
perialisten zich zowel tegenover het socialistische kamp als de na
tionale bevrijdingsbeweging en de arbeidersbeweging in eigen land, 
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terecht "the fittest" niet meer. Zodra zij voornemens koesteren de 
oude koers van militair geweld te volgen, dringt zich het vraagstuk 
van "the survival - het overleven" op. 

Op Amerikaanse universiteiten en militaire hogescholen bestu
deert men dan ook al enige tijd een wetenschap en een strategie, 
die in de lugubere massamoord-taal van verstokte ijzervreters inder
daad de wetenschap van "the survival" wordt genoemd. 

"Zelfs als we onze (atoom-) strijdkrachten verdubbelen en verdrie
voudigen, zouden we niet in staat zijn om snel alle of bijna alle 
lanceerplaatsen voor inter-continentale ballistische raketten te land 
te vernietigen. En zelfs als we dat zouden kunnen, kennen we geen 
manier om tegelijkertijd de onderzeeboten van de vijand, die raket
ten kunnen afvuren, te vernietigen", verklaarde de Amerikaanse mi
nister van Oorlog McNamara - de voornaamste denker in de "sur
vival"-wetenschap voor de Commissie voor de Strijdkrachten van 
het Huis van Afgevaardigden. 

Inderdaad, alle wegen van het "survival"-denken lopen uit op de 
conclusie, dat een aanval op het socialistische kamp zelfmoord be
tekent. Het wordt dan ook hoog tijd, dat men daar de praktische 
conclusie uit trekt en instemt met een politiek van algemene en 
totale ontwapening. 

2 In het afgelopen jaar is de strijd die tussen de imperialisten 
om de afzetmarkten wordt gevoerd, bijzonder verscherpt. 

Eén van de redenen daarvoor is de stelselmatige inkrimping van 
de handel tussen de industrieel ontwikkelde kapitalistische landen 
en de economisch minder ontwikkelde gebieden. Dit gaat gepaard 
met een handelsembargo tegenover de socialistische markt en heeft 
tot gevolg, dat de handel tussen de imperialistische mogendheden 
zelf in betekenis toeneemt. 

In de ontwikkeling van de wereldhandel weerspiegelt zich de on
gelijkmatige ontwikkeling welke het imperialisme wetmatig eigen 
is. De uitvoer van de Westeuropese landen groeide veel sterker dan 
die van de Verenigde Staten. Toen de omvang van de kapitalistische 
wereldhandel tijdens de recessie van 1958 met 5 pct daalde, daalde 
die van West-Europa met slechts 0,5 pct. In de daarop volgende 
jaren lagen de groeitempi van de Westeuropese handel in doorsnee 
anderhalf maal zo hoog als het algemeen gemiddelde in de kapi
talistische wereld. West-Europa heeft een peil bereikt, waarop het 
rond de helft van de totale invoer en de totale uitvoer van de kapi
talistische landen voor zijn rekening neemt. 

Het buitentarief van de Europese Economische Gemeenschap 
heeft tot doel de Brits-Amerikaanse concurrentie op de EEG-markt 
te bemoeilijken, terwijl West-Duitsland en Frankrijk zelf een offen
sieve politiek op de traditionele Amerikaanse en Britse markten 
voeren. 

Tegen deze achtergrond moet men de versterkte pogingen van 
de Amerikaanse imperialisten zien om Engeland in de EEG opge-. 
nomen te krijgen en tot wederzijdse verlaging van invoertarieven 
met de EEG te komen. De Amerikaanse plannen gaan zelfs zo ver, 
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dat men de Europese "gemeenschappelijke markt" wil opnemen in 
een Atlantische "gemeenschappelijke markt" die dan de vorm van 
een vrijhandelszone zou moeten hebben. Daarbij gaat het er natuur
lijk niet om de Amerikaanse markt toegankelijker te maken voor 
de Westeuropese concerns. Het gaat er om, dat het Amerikaanse 
monopoliekapitaal het zich gemakkelijker wil maken op de West
europese markten en in elk geval wil voorkomen, dat zij het er 
moeilijker krijgt, vooral nu, nu de uitbreiding van de vraag naar 
Amerikaanse goederen, zowel in eigen land als in de economisch 
achtergebleven landen, steeds verder achterblijft bij de snelle ont
wikkeling van het productievermogen van de Amerikaanse onder
nemingen. 

Dit Amerikaanse streven stuit op toenemend verzet van Frank
rijk en West-Duitsland, te meer nu de wittebroodsweken van de 
Europese Economische Gemeenschap voorbij zijn. 

Het economische groeitempo vertoont voor de EEG-landen de 
laatste jaren een dalende lijn, vooral voor West-Duitsland en de 
Benelux-landen. De handelsbalans verslechtert door sterke toene
ming van de import uit landen buiten de EEG en vermindering van 
de export. Dit geldt in het bijzonder voor Frankrijk en West-Duits
land .. In het afgelopen jaar was de importstijging van Frankrijk 
11 pct, de exportstijging 2 pct. Ook de ontwikkeling van de handel 
tussen de EEG-landen onderling bleef bij die van voorgaande jaren 
ten achter. Volgens het economische overzicht van de Europese 
Commissie valt te verwachten, dat de economische ontwikkeling dit 
jaar eenzelfde beeld vertoont. 

Kenmerkend voor de toestand is, dat de Amerikaanse export in 
1961 met 1,4 pct steeg tegenover die van de EEG-landen met 8,7 pct. 
In 1962 steeg echter de export van de Verenigde Staten evenals die 
van de EEG met 5,7 pct. Vooral West-Duitsland en Frankrijk zijn dus 
minder dan ooit bereid het de Amerikaanse en Britse concurrenten 
op hun "gemeenschappelijke markt" gemakkelijker te maken. 

Bovendien liggen er scherpe tegenstellingen tussen de grootste 
en de kleinste van de grote imperialistische mogendheden, de Ver
enigde Staten en Frankrijk, in de strijd om de graanhandel. 

President De Gaulle zette in zijn bekende persconferentie van 
14 januari uiteen wat één van de voornaamste Franse bedoelingen 
met de EEG is: "Het systeem van de Zes bestaat erin een pool te 
vormen van de agrarische producten van de gehele gemeenschap, 
hun prijzen strikt vast te stellen, subsidies te verbieden, hun con
sumptie onder alle leden van de gemeenschap te verdelen en het 
verplicht te stellen, voor ieder van de leden, om alle besparingen af 
te dragen die ze zouden hebben gemaakt door voedsel van buitenaf 
in te voeren, in plaats van datgene te gebruiken wat ze door de Ge
meenschappelijke Markt krijgen aangeboden". De Gaulle bedoelt 
" ... wat ze door ons krijgen aangeboden", want Frankrijk is het 
enige lid van de EEG dat graan uitvoert - een graansoort, die vol
gens Europese maatstaven laag in prijs is, maar die duurder is dan 
het Amerikaanse graan dat naar Europa wordt uitgevoerd. 

Als de EEG een Franse landbouwpolitiek tegenover derde landen 
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gaat voeren, betekent dat een ernstige bedreiging van de Ameri
kaanse landbouw, die een groot deel van zijn export op West-Europa 
richt. Het vergroot de crisis die er in deze bedrijfstak toch al ge
ruime tijd heerst. 

3 Voor de Verenigde Staten is het belangrijkste instituut om zijn 
invloed in West-Europa te verdedigen en om invloed op de 

grote imperialistische concurrenten uit te oefenen, de NAVO. Van
daar, dat de plannen voor de schepping van een Atlantische vrij
handelszone gepaard gaan met eisen de NAVO te versterken, in de 
eerste plaats door de bewapeningsuitgaven van de Europese NAVO
leden - en dan vooral van West-Duitsland - belangrijk te verho
gen, in elk geva:l nog meer te verhogen dan de Amerikaanse bewa
peningsuitgaven. 

Men wordt er zich in Washington maar al te zeer van bewust, 
dat de na-oorlogse politiek om West-Europa te verenigen tot een 
stormram tegen het socialistische kamp, de uitwerking van een 
economische boemerang gaat krijgen nu er van een zegevierende 
stormloop niets terecht kan komen. Men zag geen kans om de be
wapeningswedloop en de financiële injecties aan de nooddruftige 
Westeuropese bondgenoten anders te financieren dan door de dol
larbankbiljettenpers harder. te laten draaien, diitn voor het behoud 
van de waarde van de dollar toegestaan was. Deze geldontwaarding 
heeft de kracht van de dollar , ernstig aangetast. Op het ogenblik 
is de direct opeisbare, kortlopende schuld van de Verenigde Staten 
aan het buitenland vier miljard dollar groter dan de gehele goud
reservel 

W!est-Duitsland en Frankrijk toonden in die jaren van ontkrach
ting van de Amerikaanse dollar een economische groei, die twee
maal zo snel was als de Amerikaanse. Zij vergrootten hun aandeel 
in de kapitalistische wereldhandel ten koste van het Amerikaanse. 
Een groot deel van de Amerikaanse goud- en valuta-reserves werd 
overgeheveld naar de kluizen van de Westeuropese bankiers: tussen 
1951, een beginjaar van de NAVO, en het derde kwartaal van 1962, 
daalde de Amerikaanse reserve van 22.873 tot 16.532 miljoen dollar, 
maar steeg de reserve van de Westeuropese vastelandmogendheden 
van 7.445 naar 24.420 miljoen dollar. 

Frankrijk besloot vorig jaar zijn laatste termijn van de Marshall
plan-schulden demonstratief voortijdig af te lossen - achttien jaar 
eerder dan volgens de overeenkomst nodig was. Het beschikt over 
één miljard Amerikaanse dollars die het in principe bij de Ameri
kaanse wereldbankier in baar goud kan gaan inwisselen. Als het 
dat inderdaad zou doen, zou het daarmee andere Europese landen 
kunnen aanzetten ook hun dollarreserves snel tegen goud te gaan 
inwisselen. Dan zouden de Amerikanen tegenover een run op hun 
goudvoorraad komen te staan, die hen zou dwingen te bekennen 
dat zij niet meer aan dergelijke betalingsverplichtingen kunnen vol
doen. De grondslag van de huidige Amerikaanse wereldpolitiek -
vorig jaar door Kennedy kernachtig geformuleerd als "ons vermogen 
om te betalen" - is dus zeer kwetsbaar geworden. 
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Het gaullistische 'weekblad Nouveau Candide meent, dat "de Ver
enigde Staten niet meer in staat zijn economische druk op een Eu
ropees land uit te oefenen" - een uitspraak waar wel op valt af te 
dingen, maar die laat horen hoe men er in deze kringen over is 
gaan denken. 

Het tweede punt op het Amerikaanse program "ter versterking 
van de NAVO" is de vorming van een NAVO-atoomstrijdmacht. Een 
vraagstuk waarover nu al bijna drie jaar, achter de NAVO-schermen, 
verwoed wordt gestreden. 

4 Het lijdt geen twijfel, dat het voornaamste doel dat de Ameri-
kanen op dit punt voor ogen staat de handhaving van de mo

nopoliepositie is, welke zij binnen de NAVO innemen, waar het de 
ontwikkeling en het gebruik van kernwapens betreft. Omgekeerd 
is het voornaamste doel van hun Westeuropese concurrenten dit 
monopolie te breken. "In de politiek en de strátegie lijkt het mo
nopolie, net als in de economie, natuurlijk het best mogelijke sys
teem in de ogen van degene die het bezit", smaalde De Gaulle, toen 
hij op zijn persconferentie in januari meedeelde, dat Frankrijk zijn 
eigen atoomstrijdmacht zou blijven ontwikkelen en zich niet onder 
de Amerikanen in een NAVO-atoomstrijdmacht zou schikken. 

Ook Engeland en vooral West-Duitsland zijn op zeggenschap over 
kernwapens uit. In deze strijd over atoom- en raketwapens gaat het 
om grote directe belangen van de bij de opbouw van de atoom
strijdkràchten betrokken monopolies. Bovendien. wordt de interna
tionale concurrentiestrijd in· belangrijke mate beslist door de resul
taten, die men op datzelfde wetenschappelijk-technische gebied 
weet te boeken, dat men ook voor de ontwikkeling van kern- en 
raketwapens moet kennen. 

Het voornaamste doel is echter van politieke aard. Eén der spreek
buizen van het Franse grootkapitaal heeft dat in Cambat vrij duide
lijk uitgesproken: "Europa is weer een politieke grootheid gewor-· 
den, een speler die zelf zijn inzet wil bepalen en voor zijn eigen 
belang wil spelen. Als de Verenigde Staten dat niet erkennen, is het 
dus uit met het bondgenootschap, want dan zal Amerika als de 
vijand van Europa verschijnen". 

Maar een bijzondere moeilijkheid vormen de hoge kosten van 
de opbouw van een atoomstrijdmacht De Amerikaanse vergt jaar
lijks een bedrag dat - zoals Kennedy begin januari onthulde -
even groot is als de totale bewapeningsultgaven van alle Europese 
NAVO-landen bij elkaar. Engeland noch Frankrijk worden in staat 
geacht dit op eigen krachten tot stand te brengen. Ook daarom werd 
de discussie, die vorig jaar binnen de NAVO werd gevoerd dan ook 
geruime tijd beheerst door de vraag of er niet een "Europese atoom
macht" moest komen. Dit Europese karakter kan· niets anders be
tekenen dan het inschakelen van het economische, wetenschap
pelijke en militaire vermogen van West-Duitsland. Met Duitse "me
dezeggenschap" als tegenprestatie. 

Volgens de ene serie blauwdrukken zou deze Europese atoom
macht een onderdeel worden van een Amerikaanse atoomstrijd-
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macht, volgens de andere zou hij los van de Amerikaanse komen 
te staan. In beide gevallen waren er dan Brits-Franse, Brits-Frans
Duitse en Frans-Duitse combinaties. 

Tegen het einde van het vorige jaar kwam er beweging in de 
fronten. De Amerikanen kregen haast - naar zij zeggen, omdat de 
Cuba-crisis geleerd heeft hoe belangrijk het voor hen is, dat de Ver
enigde Statem onder geen beding door een der andere imperialisti
sche mogendheden in" een oorlog betrokken kunnen worden, omdat 
zij, zoals dat in hun eigen termen wordt gezegd door Walter Lipp
mann, "het recht om een oorlog te beginnen niet willen afstaan aan 
Frankrijk". (Hij zei het tijdens een lezing in Parijs, vandaar dat 
alleen Frankrijk wordt genoemd). 

Washington zette in december de bouw van de Skybolt-raket 
stop, wat in feite het einde betekende van de Britse plannen voor 
een zelfstandige atoomstrijdmacht Premier Macmillan reisde eerst 
naar Parijs om met De Gaulle over de Britse toetreding tot de EEG 
en de Europese atoommacht te spreken, daarna naar Kennedy in 
Nassau op de Bahama-eilanden. Het resultaat was een Amerikaans
Brits accoord over de levering van Amerikaanse Polaris-raketten 
aan Engeland en Britse toetreding tot een door de Amerikanen ge
controleerde NAVO-atoomstrijdmacht. 

De Gaulle kreeg achteraf een uitnodiging om onder dezelfde voor
waarden als de Britten mee te doe-n, maar het blad La Nation van 
de gaullistische UNR-partij schreef onmiddellijk na bekendwording 
van het Nassau-accoord: "Frankrijk accepteert deze nieuwe aankle
ding van het atoommonopolie van Washington zeker niet". 

De Gaulle zelf bevestigde dit op zijn persconferentie 14 januari: 
"Het blijft een Amerikaanse atoommacht ... Beginselen en werke
lijkheid brengen Frankrijk ertoe zich van een atoomstrijdmacht te 
voorzien, welke hem zelf toebehoort". 

Een week later ondertekenden Adenauer en De Gaulle het Ver
drag inzake Frans-Duitse samenwerking, dat terecht onmiddellijk 
de naam As-verdrag kreeg. Weer een week later kreeg de Britse 
regering-Macmillan de rekening voor zijn toetreding tot de atoom
gemeenschap met de Amerikanen in Brussel gepresenteerd, waar 
de deur van de Europese Economische Gemeenschap voor Enge
land werd dichtgeslagen. In Parijs noemt men Engeland sindsdien 
openlijk "het paard van Troje", dan weer "de handelsreiziger" van 
de Amerikanen. 

De Europese atoommacht tekent zich nu af als een Frans-Duitse 
combinatie, los van de Amerikanen en Britten. 

5 In de Britse pers werd de ondertekening van het As-verdrag 
door Adenauer en De Gaulle terecht beoordeeld als het begin 

van "een militaire hergroepering van Europa". Volgens de bepa
lingen van dit verdrag behoeft de NAVO niet eens op de hoogte te 
worden gesteld van de onbeperkte militaire en politieke samenwer
king tussen Frankrijk en W1est-Duitsland - beide lid van de 
NAVO ... - waarvoor het verdrag is opgesteld. De voorbereidingen 
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om deze as te verlengen tot Madrid, welke op de ondertekenings
plechtigheid volgden, duiden ook op een "militaire hergroepering". 

De met historische, rassistische en culturele kolder versierde "hei
lige alliantie" van de zwartste reactie in West-Europa, verenigt de 
twee imperialistische grootmachten, die de zwaarste klappen kre
gen in de storm der veranderingen welke sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog over het internationale toneel blies. 

Het Franse imperialisme verloor de lange reeks koloniale oor
logen, die het met grote offers voerde. Het Duitse imperialisme 
verloor de wereldoorlog die het in 1939 begon en staat nu machte
loos tegenover de opbouw van een socialistische staat op een derde 
van het Duitse grondgebied. Daardoor is ook de binnenlandse po
sitie van het monopoliekapitaal in beide landen verzwakt en hebben 
juist zij het meest te vrezen van de voortgaande verschuiving van 
de internationale krachtsverhoudingen ten gunste van socialisme 
en democratie. 

In Frankrijk vordert de eenheid van socialisten en communisten, 
en verloor De Gaulle zelfs bij de meest demagogische zwendel
verkiezingen miljoenen stemmen. In West-Duitsland heeft de 
Adenauer-partij alle verkiezingen sinds 1961 verloren: nu beschikt 
zij zelfs niet meer over een parlementaire meerderheid of een sta
biele coalitieregering. In Engeland, Nederland en andere Westeuro
pese landen ziet men een stroming baan breken, vooral binnen de 
arbeidersbeweging, voor vreedzame coëxistentie de door 
Adenauer zo gevreesde "neutralistische krachten". 

Het Franse en Westduitse imperialisme zijn echter niet alleen de 
meest kwetsbare, maar ook de meest avontuurlijke reactionaire 
groeperingen. Het één hangt met het ander samen. Zoals ook hun 
revanchistische koers in de buitenlandse politiek samenhangt met 
de dictatoriale uitzonderingstoestanden, welke zij in eigen land po
gen te scheppen. 

West-Duitsland is de zwaargewicht van het tweetal en met zijn 
agressieve doeleinden ten aanzien van de Duitse Democratische 
Republiek, Polen en Tsjechoslowakije, bovendien de gevaarlijkste. 

De Westduitse industrie legt met 12,5 miljoen arbeiders, 9 pct van 
de wereldproduktie en 45 pct van de EEG produktie, meer gewicht 
in de schaal dan de Franse met 5 miljoen industrie-arbeiders en 
5 pct van de wereldproduktie. De Westduitse valuta-reserves bedra
gen 6,5 miljard dollar tegenover de Franse 3,5 miljard. Dit zwaar
dere gewicht doet de balans in de As Bonn-Parijs naar Bonn door
slaan. Het betekent in de buitenlandse politiek, dat Bonn zal trach
ten om via Frankrijk in nog sterkere mate internationale ontspan
ning te saboteren. In dat verband is er al een bepaling in het as-ver
drag opgenomen, waarin dit verdrag van toepassing op West-Berlijn 
wordt verklaard. Hierdoor maakt Frankrijk zich zelfs formeel los 
van de stelling, die altijd door de drie Westelijke bezettingsmogend
heden in West-Berlijn is ingenomen, namelijk dat West-Berlijn geen 
deel uitmaakt van West-Duitsland. 

Op militair gebied is het hoofddoel van Bonn de zeggenschap over 
kernwapens te verkrijgen. Dat het As-verdrag niet met zoveel woor-

117 

' 
i 

I 
f 

! 
~· 

,, 
: 



den over kernwapens spreekt, betekent geen garantie dat het daar 
niet om gaat. Het verdrag legt vast, dat beide regeringen samen
werken bij de vervaardiging en financiering van "passende wapen
rustingen" - en daar passen de atoomwapens zeer goed in. 
De Gaulle heeft zelf op zijn persconferentie in januari verklaard, dat 
West-Duitsland zelf moet uitmaken welke wapens het wil hebben en 
welke militaire politiek het wil volgen. Als de atoombewapening 
van de militaire samenwerking zou zijn uitgesloten, zou er in dit 
verdrag een bepaling dienaangaande moeten staan, zoals de zgn. 
"garantiebepaling" tegen Duitse atoombewapening, welke in de Ac
coorden van Londen en Parijs van 1954 werd aangebracht.l) 

6 Bonn blijft bovendien een dubbele rol spelen. Het maakt ge-
bruik van de Frans-Amerikaanse tegenstellingen. Terwijl in 

het verdrag met Frankrijk de deur naar een Duits-Frans,e atoom
macht open gezet wordt,begroet Bonn tegelijkertijd de Amerikaanse 
plannen voor een NAVO-atoomstrijdmacht. 

Niet alleen Parijs, ook Washington is bereid bij de duivel te biecht 
te gaan. De New York Times bericht in een van zijn analyses van 
de recente oqtwikkeling, dat de politiek van Washington is: "Zo 
snel mogelijk de NAVO-atoommacht te organiseren om in het bij
zonder West-Duitsland te bewijzen, dat de weg naar grotere diplo
matieke en militaire invloed niet via Parijs, maar via Washington 
loopt". 

Er zit voor Bonn bov,endien nog een Britse kaart in het spel. De 
Sunday Telegraph stak na het accoord van Kennedy en Macmillan 
over de NAVO-atoomstrijdmacht zijn licht op in de kring van Britse 
ministers en vernam, dat een aantal leden van het kabinet uit het 
accoord van Nassau de conclusie trokken a. "dat de "speciale be
trekkingen" tussen Engeland en Amerika (op voet van gelijkheid) 
ten einde waren" en b. "dat de Britse toegang tot Europa en de 
ontwikkeling van een onafhankelijke Europese strategische atoom
strijdmacht met Frankrijk en Duitsland samen nu een dringende 
noodzaak is". 

In al dit soort uitlatingen, aanbiedingen, toezeggingen steekt na
tuurlijk een. belangrijk poker-element, iedereen zet iedereen onder 
druk en lokt tegelijkertijd de andere spelers. Het feit blijft, dat er 
geen compromis mogelijk is gebleken en de scheur in de NAVO zich 
verdiept. 

Een feit is ook, dat het gevaar van Duitse vingers aan een NAVO
atoomtrekker groter wordt. Vooral dàt is reden om de vraag te 
stellen, welke gevolgtrekkingen er uit deze nieuwe situatie voor de 
Nederlandse politiek voortvloeien. 

* 
1) Men zie verder de beschouwing over Euratom in dit nummer. 
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NU de NAVO en de Europese integratie zich zo geheel anders ont-
wikkelen, zo'n geheel andere uitkom!i!: krjjgen, dan vele Neder

landers verwachtten, probeert de verontruste en gedemoraliseerde 
Nederlandse bourgeoisie - zoals alle verontruste en gedemorali
seerde bourgeoisiaën in de NAVO- en EEG-landen - de "nationale 
eenheid" te herstellen achter ... de voortzetting van de NAVO- en 
EEG-politiek. Voor de arbeidersbeweging echter is er reden om na 
te gaan, in welk opzicht de strijd voor de vrede versterkt kan wor
den. 

I Meer dan ooit is strijd voor ontwapening nodig. Alle onderlinge 
gekrakeel in de NAVO mag de aandacht niet afleiden van het 

voornaamste feit: de bewapeningswedloop woedt met onverminderde 
kracht en gevaren voort. Met het verstrijken van de tijd en vooral 
met de spreiding van atoommacht wordt het steeds ingewikkelder 
om tot een regeling van het vraagstuk van de ontwapening te ko
men. Bijdragen van kleine landen om te helpen de noodlottige 
kringloop van de bewapening te doorbreken en het eigen volk te 
beveiligen tegen de consequenties van de NAVO- en de EEG-politiek, 
zijn dringender dan ooit. 

De mogelijkheden om dergelijke bijdragen tot stand te brengen 
zijn groter geworden, omdat er gunstiger voorwaarden zijn ont
staan om de oorlogskrachten in eigen land - de regering, de poli
tieke partijen en de vooraanstaande politici, die in ons land de 
dragers van de NAVO en de EEG-politiek zijn - te bestrijden. De 
crisis in de NAVO en de mislukking van de Europese "eenwording" 
veroorzaken onder hen verdeeldheid, verwarring en paniek. Hun 
politiek aanzien onder de bevolking is ernstig aangetast en zal met 
het verder doorvreten van deze crisis verder aangetast worden. 

11 Als het ooit duidelijk is gebleken, dat het geloof in "de drei-
gende Sowjet-agressie" een "fatale vergissing" is, zoals de 

minderheid in de PvdA het noemt, dan is dat juist in deze tijd het 
geval. De herrie binnen de NAVO voegt een reeks argumenten toe 
aan de vele die door de vredespolitiek van de Sowjet-Unie zelf wor~ 
den verschaft. 

Washington verwijt Parijs dat een zelfstandige Franse atoomstrijd
macht geen enkele versterking van de militaire kracht van het 
Westen betekent tegen de achtergrond van de nu reeds bestaande 
militaire atoomkracht van de Verenigde Staten. Parijs ontkent dat 
niet, maar, zo verklaarde minister Couve de Murvllle tijdens het 
debat over de buitenlandse politiek in de Nationale Vergadering, de 
door jullie verlangde NAVO-atoommacht betekent evenmin vergro
ting van de atoomkracht (dat kan Washington niet tegenspre
ken - G.V.], "terwijl ze Frankrijk geen politieke voordelen biedt". 
Het gaat dus om "politieke voordelen", niet om "dreigende Sowjet
agressie" I 

In de laatste zitting van de NAVO-raad werd vastgesteld, dat geen 
enkele lid-staat in Europa had voldaan aan de miiltaire verplichtin-
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gen die de Amerikaanse opperbevelhebber had vastgesteld op grond 
van wat hij "militaire behoefte" voor de afweer van "dreigende 
Sowjet-agressie" noemt. 

Buiten de Nederlandse regering maakt niemand in de NAVO aan
stalten die "behoeften" te bevredigen. Minister Thorneycroft van 
Engeland zei laconiek: "Het is niet realistisch generaals op louter 
militaire gronden te laten uitmaken hoeveel strijdkrachten het Wes
ten moet hebben. Men moet omgekeerd nagaan wat elk land kan 
doen zonder zich te ruïneren ... " Een Amerikaanse Senaatscom
missie onder leiding van de Democratische fractieleider Mansfield, 
beval de regering in Washington eind januari aan, om krachtige 
tegenmaatregelen te nemen, indien de Europese bondgenoten niet 
genoeg divisies op de been brachten om Europa tegen "dreigende 
Sowjet-agressie" te beveiligen; Amerika moest dan geen extra-divi
sies naar Europa zenden - zoals men zou geloven als men werkelijk 
dacht dat het in de NAVO om verdediging tegen "dreigende Sowjet
agressie" gaat - nee, de Amerikaanse divisies moesten dan maar 
teruggetrokken worden, anders ging het de Verenigde Staten te 
veel kosten in vergelijking met de Europese kosten ... 
· Toch is Nederland, op het motief dat er "dreigende Sowjet-agres

sie" zou zijn, in de NAVO gesleept en in de "Europese integratie" 
betrokken. Het resultaat is, dat ons volk het gevaar boven het hoofd 
hangt bij elk NAVO-atoomavontuur onmiddellijk te zijn betrokken, 
dit te meer nu ons land tot atoomopslagplaats voor de Amerikanen 
is gemaakt en er een Westduitse militaire bases dreigt te komen. 
Deze "fatale vergissing" moet meer dan ooit onder de aandacht 
worden gebracht van diegenen dié haar nog niet ontdekten. 

Het verzinsel van de "dreigende Sowjet-agressie" wordt gebruikt 
om de werkelijke dreiging van het herleefde Westduitse revanchis
me te bemantelen - een dreiging die zich ten aanzien van Neder
land juist in deze maanden, waarin het Algemeen Verdrag en de 
legering van de Westduitse troepen aan de orde zijn, duidelijk ma
nifesteert. 

111 Parijs en Bonn hebben er nooit een geheim van gemaakt, dat 
hun As-verdrag een politiek bondgenootschap is, dat zich ook 

tegen de onwillige EEG-partners richt. De Franse minister van Bui
tenlandse Zaken, Couve de Murville, heeft het tijdens het reeds 
genoemde debat in de Nationale Vergadering onomwonden gezegd: 
eerst wilden we een Europese politieke Unie van alle zes EEG
landen, maar - "Nederland en België hebben een accoord niet ge
wild, zich tegen de wil van de meerderheid gekeerd en benutten het 
vetorecht dat zij ons verwijten nu te gebruiken". Met andere woor
den: wie niet horen wil moet voelen - wij zullen onze vetorechten 
laten gelden. Nu de EEG de derde fase van de uitvoering van het 
Verdrag van Rome nadert, waarin de vetorechten worden opgehe
ven en de as in elk geval van een meerde\heid Bonn-Parijs-Luxem
burg verzekerd blijkt, heeft dit voor Nederland bijzonder dreigende 
betekenis. Het onderstreept, dat in de huidige situatie het grootste 
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onmiddellijke gevaar voor ons land van de zijde van de Frans-Duitse 
as komt. 

Nederland zou dus juist nu een politiek moeten voeren, die ons 
tegen deze as beveiligt, een politiek van neutraliteit en eenzijdige 
ontwapening, die steunt op de wijziging van de internationale 
krachtsverhoudingen, op de bereidheid van de Sowjet-Unie de staat
kundige neutraliteit van Nederland te erkennen en op de verdeeld
heid in het NAVO-kamp, die voor die neutraliteit ook betere moge
lijkheden schept_ 

Deze strijd valt samen met de strijd voor een regering zonder 
reactionairen, een regering, die de steun van de arbeidersbeweging 
kan genieten_ Dat de voornaamste reactionairen in de KVP-hoek 
gezocht moeten worden, de partij waartoe zowel minister-president 
De Quay als minister Luns behoren, kan men lezen in het Algemeen 
Staatkundig Program, dat toont dat de KVP "krachtig streeft naar 
Europese, waar mogelijk Atlantische samenwerking" en dit in haar 
Werkprogram 1956-1964 verduidelijkt door te streven naar "bevor
dering van de vriendschap tussen Frankrijk en Duitsland, hoeksteen 
van iedere duurzame Europese samenwerking"_ 

Een regering, die ons land tegen de as Bonn-Parijs beveiligen wil, 
kan de gevaren helpen bezweren door te helpen een verbod op 
atoomproeven tot stand te brengen, de vorming van een atoomvrije 
zone in Midden-Europa (Rapackiplan) te ondersteunen1 ) en mee 
te werken aan de totstandkoming van een vredesverdrag met beide 
Duitse staten, dat de huidige grenzen van Duitsland vastlegt en het 
revanchisme de wind uit de zeilen neemt. De voornaamste bijdrage 
zal zijn, Nederland los te maken uit de boeien van NAVO en EEG. 

IV In de Stellingen van de CPN over de eenheid van actie van de 
arbeidersbeweging, aangenomen op de partij conferentie no

vember 1962, werd vastgesteld, dat de EEG "niet alleen een economi
sche bedreiging voor de massa van ons volk is, zij wordt door de 
NAVO en in het bijzonder door het agressieve Westduitse militarisme 
gehanteerd als een middel om Nederland aan zijn militair-politieke 
doeleinden te binden. Het is daarom noodzakelijk, dat Nederland 
ook op economisch gebied een zelfstandige politiek voert, dat er 
een einde wordt gemaakt aan de blinde gehoorzaamheid jegens de 
autoriteiten van de Euromarkt en dat er gestreefd wordt naar sa
menwerking op de grondslag van gelijkberechtiging en wederzijds 
voordeel met alle landen, ook met de landen van het socialistische 
gemenebest". 

De communisten waren, van het begin af aan, de enigen die de 
illusies bestreden welke, met name door de leiding van de Partij 
van de Arbeid, over de zegeningen van de Atlantische en Europese 

1) Op het PvdA-congres heeft de inleider over "Oorlog en Vrede in het atoomtijdperk", 
Ruygers, verklaard dat Rapacki dit plan zelf niet ernstig meer neemt. Dit is in strijd met 
de feiten. Het is 25 maart 1962 in een Pools memorandum voorgelegd aan de Ontwa
peningsconferentie in Genève. In het Britse tijdschrift "International Affairs", januari 1963 
heeft Rapacki dit voorstel nogmaals aanbevolen in het licht van de jongste internationale 
gebeurtenissen. 
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eenheid werden verspreid. De CPN-fractie in het parlement was de 
enige die bij monde van Paul de Groot tegen de opsluiting van Ne
derland in NAVO en EEG optrad. Een reeks citaten uit uiteenzet
tingen in het parlement van PvdA-leiders naast die van de CPN
woordvoerder, zou in het licht van de ontknoping der laatste maan
den een treffende belichting van he_t verschil in politiek inzicht aan
tonen. 

De tijd is rijp om in de arbeidersbeweging af te rekenen met il
lusies over Atlantische en Europese integratie, niet naar "Europese 
eenheid" te haken, maar de arbeiders-eenheid tot stand te brengep 
en een regering zonder reactiónairen af te dwingen. Een regering, 
die ons land niet in het zog van één of andere binnen- of buiten
landse groepering grootkapitalisten over de slagvelden van Atlan
tische en Europese eenheid sleept, maar in de eerste plaats met de 
belangen van het Ned8rlandse werkende volk rekening houdt. 

10 februari 1963 G. VERRIPS 
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"HERWAARDERING" VAN MARX? 
NU in het huidige tijdsbestek, het voor zeer velen duidelijk begint 

te worden, dat het enige alternatief van een verwoestende 
atoomoorlog vreedzame coëxistentie tussen "Oost" en "West", tus
sen staten met verschillende maatschappelijke stelsels is, blijken 
talrijke ideologen uit de kapitalistische wereld nieuwe belangstel
ling te krijgen voor de bronnen, waaruit de communistische wereld
beweging haar krachten put. Een uiting van deze stroming is "De 
jonge Marx" van prof. dr. Bernhard Delfgaauw, waarin hij voor het 
innemen van een meer realistisch standpunt tegenover de USSR, het 
communisme in het algemeen pleit. 1 ) 

Delfgaauw, een katholieke ideoloog, behorende tot de kring van 
intellectuelen rond de PvdA, is tot zijn meer realistische opvattin
gen over actuele vraagstukken gekomen door politieke overwegin
gen. 

Hij behoort tot de exponenten van de "dynamische richting" bin
nen het Nederlandse katholicisme. Zowel het één als het ander 
heeft hem ertoe gebracht, bijzondere belangstelling voor het bestu
deren van het marxisme te tonen. 

Dr. Delfgaauw zegt in zijn voorwoord: 
"Alleen op de beslissende plaatsen hebben wij ons als cri

tische beoordelaar in de discussie met Marx ingelaten. Daarbij 
was centraal de volgende vraag - die op haar beurt ook weer 
door de problematiek van onze eigen tijd is geïnspireerd - · 
hoe moet ik hier tegenover staan als Christen?" 

Het gaat de schrijver dus om een critische benadering van het 
marxistische denken als inspirerende bron van "het wereldverschijn
sel Communisme" en hij beschouwt zijn boek als een bijdrage tot 
vermindering van de spanning, tot verbreiding van de idee van 
vreedzame coëxistentie. Dit verdient onze sympathie, maar het spoort 
ons ook aan zijn "critische benadering" critisch te onderzoeken. 

Bij herhaling is van communistische zijde betoogd, dat het begrip 
vreedzame coëxistentie niet inhoudt, dat de klassenstrijd inslaapt. 
Integendeel, op het ideologische front zal de strijd der meningen 
zich toespitsen, waarbij uiteraard "het wapen der critiek" een rol 
van de eerste orde zal spelen - en waarbij "de c.ritiek der wapenen" 
tot uitdrukking komt in de economische wedijver tussen de beide 
wereldstelsels - in overeenstemming met de belangen van de in
ternationale arbeidersklasse, van alle werkende mensen en van het 
leven zelf. 

"Vreedzame coëxistentie van staten met uiteenlopende maatschap
pelijke stelsels betekent geen verzoening van de socialistische met 
de burgerlijke ideologie. Veeleer veronderstelt zij juist een versterk
te strijd van de arbeidersklasse en van de communistische partij en 
voor de triomf der socialistische ideeën", zo wordt in de Verklaring 
der Conferentie van 81 partijen van 1960 gezegd: "Ideologische en 

1) Prof. dr. B. Delfgaauw, De jonge Marx, Uitgeverij Het Wereld venster, 1962. 
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politieke strijd tussen staten mag echter niet door oorlog worden 
beslecht". 

Daar is Delfgaauw het kennelijk mee eens. Aan de andere kant 
moet de ideologische strijd echter niet worden opgevat als een uit
nodiging om pogingen tot toenadering, op gebieden waar reeds een 
begin van overeenstemming bestaat, maar te staken. 

In de ideologische strijd zal uiteindelijk de waarheid overwinnen. 
Een critische beschouwing van zijn boek kan dan ook geen an

dere bedoeling hebben dan de posities, die Marx werkelijk heeft in
genomen, te verdedigen en te verduidelijken. Bovendien zal ieder
een moeten begrijpen, dat wij niet bereid zijn water in onze ideolo
gische wijn te doen. 

Delfgaauw zegt: 
"Een fundamentele kritiek van Marx zal moeten beginnen 

met de erkenning van het vele waardevolle en grootse, dat in 
Marx' gedachten ligt. . . . Eerst daarna kan gevraagd worden, 
of er wezenlijke punten zijn, waarop een Marx-kritiek moge
lijk is. Er wordt veel kritiek naar voren gebracht, die op een 
verkeerde interpretatie van Marx berust. 

Er wordt ook veel kritiek naar voren gebracht, die het we
zenlijke niet raakt. Voor een groot gedeelte is dit laatste het 
geval met al die kritiek die meent, dat de ontwikkeling der 
maatschappij Marx' analyses logenstraft. 

Gaat het echter om een wezenlijke kritiek, dan zoeken wij 
die op twee punten, die reeds kort aangegeven zijn: de ana
lyse der vervreemding en de verhouding tussen onderbouw en 
bovenbouw .... " (blz. 18) 

Een ander belangrijk vraagstuk, dat door Delfgaauw aan de orde 
wordt gesteld, is het probleem van de verhouding van determinisme 
(de opvatting dat in de geschiedenis van de mensheid objectieve 
wetmatigheden heersen, die haar verloop bepalen) en de vrijheid. 

Wij beperken ons hier tot een· beschouwing van dit vraagstuk en 
dat van onder- en bovenbouw. 

* 
ENKELE algemene opmerkingen vooraf zijn echter wel nodig. De 

vraag rijst allereerst, wat de speciale belangstelling van Delf
gaauw voor de "jonge Marx" heeft gewekt. Wij zouden kunnen zeg
gen, dat Delfgaauw hiermede een mode volgt, die bij de hedendaag
se Marx-critici een zekere populariteit heeft verkregen. Banning 
zegt bijv. dat bij Marx "voor 1848 de economische theorieën met de 
analyse van de bewegingswetten der kapitalistische productie een 
veel geringere rol spelen ... , en vooral dat de idealistische, althans 
de humanistische motieven het daarbij behorende voluntarisme do
mineren." 1 ) 

Deze "humanistische" jonge Marx, die bovendien in de "vrijheid 
van de wil" heet te geloven, is voor Banning aanvaardbaar, vooral 
omdat hij niet alleen een humanist heet te zijn, maar ook geen 
echte materialist, doch veeleer een "realist". 

1) Prof. Dr. W. Bannoing - Karl Marx - Aulaboeken 1961, blz. 124. 
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Delfgaauw neigt tot dergelijke opvattingen. Dit "verfijnde" woord
gebruik heeft geen çmdere bedoeling, dan het grondvraagstuk van 
de filosofie weg te redeneren en Marx uiteindelijk als een objectief 
idealist voor te stellen, welke richting immers ook de objectieve 
natuur van de wereld niet loochent en haar realiteit erkent. 

Maar zoals men weet, gaat ook het objectieve idealisme uit van 
het primaat van de idee, de geest, en leidt op deze wijze terug naar 
het mysticisme. 

Delfgaauw, als aanhanger van Teilhard de Chardin, deelt diens 
opvatting dat de materie - ook in oorspronkelijkste vorm - met 
geest begiftigd is, een opvatting, die uit de mond van Spinoza nog 
als progressief en waarlijk revolutionair kon worden aangemerkt. 
Maar wij hebben het pantheïsme van Spinoza niet meer nodig, nu 
het dialectische materialisme als beproefde, uitgewerkte leer tot on
ze beschikking staat, die tegelijkertijd een afdoende antwoord geeft 
op de vraag naar het ontstaan en de plaats van de idee en de geest. 

In feite doet Delfgaauw een stap terug ten opzichte van zijn col
lega Kwant, die van opvatting was, dat de uiteindelijke zin van 
Marx' jeugdwerken openbaar wordt "in de werken van de rijpe leef
tijd en niet omgekeerd" 1

) Delfgaauw meent, dat het omgekeerde 
evenzeer waar is en dat de z.in van de latere werken van Marx 
"somtijds eerst openbaar (wordt) in het licht van de jeugdwerken", 
hetgeen zijn gevolgen heeft voor de "Marx-interpretatie" (blz. 28/ 
29). Wat dit betreft kunnen wij om te beginnen naar het bovenstaan
de verwijzen. 

Het streven om de "jonge Marx" tegenover de "oude" te plaatsen 
vindt zijn logische voortzetting in de opvatting van Delfgaauw, dat 
wat wij onder marxisme-leninisme verstaan geen marxisme, maar 
de leninistische uitleg van Marx is. Van deze opvatting naar de be
wering, dat zulk een handboek over de beginselen van de marxisti
sche filosofie als de "Grondslagen van het marxisme-leninisme" 
geen enkele betekenis heeft voor de bestudering van het marxisme, 
is maar een stap. Handboeken zijn dood, zegt Delfgaauw. Volgens 
hem betekent dus een collectief werk van Sowjet-filosofen als 
"Grundlagen der Marxistischen Philosophie" even weinig als een 
handboek over Thomas van Aquino. "Wie Thomas of Marx wil leren 
kennen, moet hun eigen geschriften lezen" zegt hij (blz. 49). 

Dit is ongetwijfeld juist, maar aangezien Marx en Engels er nooit 
toe gekomen zijn een uitgewerkt en afgerond beeld van hun filoso
fie te geven, is het toch wel gemakkelijk voor de aankomende stu
dent van het marxisme om over een dergelijk handboek te kunnen 
beschikken. 

Deze poging om een scheiding te maken tussen Marx en het he
dendaagse marxisme-leninisme enerzijds, en anderzijds tussen de 
jonge en de oude Marx, kan als een schoolvoorbeeld worden be
schouwd van het streven in onze tijd ideologische verwarring bin
nen de rijen van de aanhangers van het marxisme-leninisme te 

1) Prof. dr. R. C. Kwant "De Wijsbegeerte van Kar! Marx". Het Spectrum 1962, 
(blz. 13 ). 
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zaaien, nu steed~ duidelijker wordt, dat de in de praktijk vertaalde 
theorie van Marx aan de winnende hand is. 

* 
BEZIEN wij thans hoe Delfgaauw Marx' conceptie van onder- en 

bovenbouw beoordeelt: 
"Hierin kunnen niet-Christelijke humanisten en Christenen 

dezelfde gedachtengang volgen. - Er ligt veel waarheid in dit 
onderscheid van Marx, maar de fout is, dat Marx het verabso
luteert. 

Als de ontwikkeling der geschiedenis afhangt van de ont
wikkeling der productie-middelen en Marx daarmee wil aanto
nen, dat de bovenbouw afhankelijk is van de onderbouw, ja 
zelfs daardoor gedetermineerd wordt, dan schiet Marx zijn 
doel voorbij, omdat de ontwikkeling der productie-middelen op 
haar beurt weer door de bovenbouw wordt bepaald. Het is 
juist in het kapitalisme duidelijk, dat de ontwikkeling der pro
ductie-middelen afhankelijk is van de techniek en de techniek 
van de wetenschap 

Op deze wijze wordt omgekeerd de onderbouw afhankelijk 
van de bovenbouw. En hetzelfde ziet men ook, als men verder 
teruggaat. 

Ook de ontwikkeling van het ambacht wordt bepaald door 
het technisch kunnen en door de maatschappelijke structuur, 
die in haar moderne vorm ook eerst de wetenschapsbeoefening 
mogelijk maakt. En ook bij de meest primitieve mens is het de 
techniek, de bovenbouw, die de vooruitgang in de productie
middelen, de stenen gereedschappen van de primitieve mens, 
bewerkt." (blz. 19) . 

De vraag rijst dus allereerst - hoeveel waarheid ligt er in het on
derscheid dat Marx maakt tussen onderbouw en bovenbouw, en in 
hoeverre verabsoluteert Marx, als dialectisch-materialist, de tegen
stelling boven- en onderbouw. Alvorens deze vraag te beantwoorden, 
citeren wij nogmaals Delfgaauw en wel uit zijn par. 9: "Het Marx
isme als Sociaal-Economische Politiek" (blz. 72/73]: 
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" ... Marx ziet in de productie-krachten de drijvende kracht 
der geschiedenis. Productie-kracht is primair de menselijke ar
beid. Het veranderen van de productie-kracht betekent een 
vooruitgang in de techniek, waarmee deze menselijke arbeid 
opereert. Het gaat derhalve bij Marx om de technische vormen, 
waarin de menselijke arbeid zich realiseert. Deze technische 
vormen vereisen op hun beurt een bepaalde maatschappelijke 
organisatie .... Een werktuigen-techniek bv. leidt tot ambacht 
en een machinale techniek tot industrie. In een door het am
bacht beheerste maatschappij zijn de productie-verhoudingen 
anders dan in een door de industrie beheerste maatschappij en 
in aansluiting daaraan is ook de bovenbouw, de organisatie 
van politiek, recht, wetenschap enz. anders .... " 



Het volgende is dan de critiek van dr. Delfgaauw op deze visie 
van Marx: 

" ... Dit alles kan, lijkt mij, moeilijk ontkend worden. Maar 
toch leidt het tegelijk tot een zeer principiële kritiek op Marx, 
die ook Q,ikwijls door Westerse marxisten naar voren is ge
bracht. 

Het is nl. onhoudbaar, dat er alleen inwerking zou zijn van 
van de onderbouw, de productie-verhoudingen, op de boven
bouw en niet omgekeerd. 

Tot de onderbouw behoort de mensalij ke arbeid, tot de bo
venbouw de techniek. Maar arbeid en techniek zijn niet van 
elkaar los te maken. Menselijke arbeid begint eerst daar, waar 
techniek is. Waar het betreffende wezen zelf zijn gereedschap 
maakt, begint de mens. Techniek is realisatie van de mense
lijke ratio ... " 

Wij moeten de stelling van Delfgaauw, dat het onhoudbaar is uit
sluitend inwerking van de basis op de bovenbouw en niet tevens een 
terugwerking van bovenbouw op de basis te veronderstellen, als 
juist onderschrijven. 

Niet, omdat wij vallen binnen de door hem bedoelde categorie 
"Westerse marxisten", maar op gezag van Marx en Engels zelf. 

Een van de meest uitgewerkte uiteenzettingen over het vraagstuk 
van basis en bovenbouw vindt men in een brief van Engels aan 
J. Bloch van 21122 sept. 1890. 

Hij zette toen zijn standpunt en dat van Marx als volgt uiteen (en 
wij vragen hier excuus voor het tamelijk lange citaat): 

"Volgens de materialistische geschiedenisopvatting is het 
uiteindelijk beslissende element in de geschiedenis de produc
tie en reproductie van het WERKELIJKE leven. 

Meer dan dit hebben Marx noch ik ooit beweerd. Indien men 
dit nu verdraait door te zeggen, dat het economische element 
uitsluitend bepalend is, dan verandert men de bedoelde stel
ling tot een abstracte zinloze phrase. 

De economische situatie is de basis, maar de onderscheiden 
elementen van de bovenbouw zoals politieke vormen van de 
klassenstrijd en haar resultaten, nl. constituties ingesteld door 
de zegevierende klasse na een succesvolle strijd, enz., juridi
sche vormen en zelfs de weerspiegelingen van deze feitelijke 
strijd in de hoofden ... van de deelnemers, politieke, juridi
sche, filosofische theorieën, godsdienstige inzichten en hun 
successieve ontwikkeling tot dogmatische systemen, oefenen 
eveneens hun invloed uit op het verloop van de historische 
strijd en hebben in vele gevallen zodanig overwicht, dat zij de 
vorm van die strijd bepalen. 

Er is een wisselwerking van al deze elementen, waardoor, 
temidden van een oneindig groot aantal toevalligheden ( dwz. 
van dingen en gebeurtenissen, waarvan de innerlijke samen
hang zo verwijderd of onmogelijk te bewijzen is, dat we hen 
als niet bestaand mogen aannemen - als te verwaarlozen mo-
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gen beschouwen - de economische beweging zich tenslotte als 
noodzakelijk doorzet." 

Men zie, hoe lang vóór de cybernetica als wetenschap werd ge
boren, de dialectische materialist Engels een toep:asselijk voor
beeld geeft van het begrip "terugkoppeling" bij zijn historisch-ma
terialistische beschrijving van het geschiedkundige gebeuren in zijn 
volle gecompliceerdheid! Maar dit voorlopig terzijde. 

Engels zegt verder o.m. 

" ... Wij maken zelf onze geschiedenis, maar in de eerste 
plaats onder zeer bepaalde verhoudingen en condities, onder 
welke de economische tenslotte - uiteindelijk - beslissend 
zijn. Maar de politieke elementen, enz. en metterdaad zelfs de 
tradities, rondspokende in het menselijke bewustzijn, spelen 
een rol, ofschoon niet de beslissende." 

Terzake zegt Engels nog het volgende: 

" ... Maar in de tweede plaats wordt geschiedenis op zoda
nige wijze gemaakt, dat het uiteindelijke resultaat altijd te 
voorschijn komt uit de wilsconflicten van vele individuen, wel
ker wil elk op zijn beurt is gegroeid tot wat zij is tengevolge 
van een menigvuldigheid van bijzondere levensvoorwaarden. 

Aldus zijn er een ontelbaar aantal elkaar kruisende krach
ten, een oneindige reeks van krachtenparallelogrammen, die 
uiteindelijk één resultante hebben ... de historische gebeur
tenis. 

Op zichzelf genomen kan men dit weer beschouwen als het 
product van een kracht, welke in zijn totaliteit onbewust en 
onopzettelijk werkt . 

. . . Op deze wijze heeft tot nu toe de geschiedenis zich ont
wikkeld als een natuurlijk proces en is op essentiële wijze 
onderworpen aan dezelfde bewegingswetten. 

Maar uit het feit, dat de onderscheidene wilsuitingen van 
individuen, van wie een ieder wenst, wat hij genoodzaakt is te 
wensen door zijn fysieke constitutie en uiterlijke - in laatste 
instantie economische - omstandigheden (hetzij zijn eigen 
persoonlijke omstandigheden, of die van de maatschappij in 
het algemeen) niet bereiken wat zij wensen, maar verenigd 
zijn of worden tot een samengesteld doorsnee-algemeen re
sultaat, mag men niet concluderen, dat zij - de onderschei
dene wilsuitingen - gelijk nul zijn. Integendeel, ieder draagt 
bij tot deze resultante en is zo in het geheel besloten." 

Deze brief-fragmenten van Engels tonen duidelijk aan, dat Marx 
en Engels dus het terugwerken ook van boven- op onderbouw niet 
ontkennen. 

Eénrichtingverkeer op dit gebied wijzen zij volstrekt van de hand. 
Met nadruk wijzen wij erop, dat terug~werking en wederzijdse be

ïnvloeding tot de grondbegrippen van het dialectische materialisme 
behoren. 

Een der hoofdwetten van de dialectiek luidt: Eenheid en strijd 
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der tegenstellingen, waarbij deze tegenstellingen elkaar wederzijds 
doordringen en beïnvloeden. 

Het beroemde gezegde van de jonge Marx: "Tot dusverre hebben 
de filosofen de wereld slechts geïnterpreteerd, het komt er echter 
op aan haar te veranderen!" - kan de conclusie slechts onderstre
pen, dat Marx wel een terugwerking van bovenbouw op basis aan
neemt. En kan men veronderstellen dat een man die zegt: "Een idee 
wordt tot materiële kracht als zij bezit neemt van de massa's" -
alleen invloed van basis op bovenbouw en niet omgekeerd aan
neemt? 

Tot verheldering van het probleem, hoe een dergelijke misvat
ting over het inzicht van Marx op dit punt kon ontstaan, is het goed 
nog eens na te lezen wat Engels hierover zegt, en wel in dezelfde 
reeds boven geciteerde brief aan J. Bloch. 

"Marx en ik zijn er ten dele zelf verantwoordelijk voor, dat 
de jongeren soms meer nadruk leggen op de economische zij
de dan deze zij de feitelijk toekomt. 

Wij waren genoodzaakt tegenover onze tegenstanders het 
hoofdprincipe [hetwelk door hen werd ontkend] naar voren te 
brengen en hadden niet altijd de tijd, de plaats of de gelegen
heid de juiste importantie toe te meten aan de andere elemen
ten, die bij de wisselwerking (dus tussen baSlts en bovenbouw] 
betrokken zijn. 

Maar als het er om ging een bepaald deel van de geschiedenis 
te ontleden, dat is dus een practische toepassing van genoemd 
principe, lag de zaak evenwel anders en zou een fout onver
geeflijk geweest zijn. 

Ongelukkigerwijze echter gebeurt het te vaak, dat de men
sen denken een bepaalde nieuwe theorie ten volle te hebben 
begrepen en in staat te zijn haar toe te passen zonder enige 
verdere moeite, vanaf het moment dat zij de fundamentele 
principes hebben "verteerd" - en zelfs deze niet altijd juist. 

En dit verwijt geldt ook ten aanzien van vele "marxisten" 
van meer recente datum, gezien de meest verbazingwekkende 
rommel die door deze groep werd geproduceerd." 

Nogmaals, wij verontschuldigen ons voor de vermoeiend lange ci
taten, maar h~t is aan te nemen, dat Engels iets meer af wist van 
de jonge en oude Marx dan schrijver dezes en Delfgaauw en boven
dien is het voor hen, die de door Delfgaauw verworpen handboeken 
gelezen hebben wel aardig, om de lange aanhalingen uit de brief van 
Engels te vergelijken met hetgeen in deze handboeken gezegd 
wordt! 

* 
0ELFGAAUW zegt, dat de scheiding tussen onder- en bovenbouw 

niet te handhaven is. Voor hem is het alles één onontwarbare 
hoeveelheid verschijnselen, waarbij de scheiding tussen onderbouw 
en bovenbouw haar "zin" verliest. 

Deze stelling moet voor hem alleen de stap terug naar het idea
lisme voorbereiden. Immers hij concludeert eruit, "dat de term bis-
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torisch materialisme ofwel niets betekent of een materialisme aan
duidt, dat eigenlijk geen materialisme is, maar er alleen op wijst, 
dat het menselijke denken zich praktisch realiseert in de arbeid." 
(blz. 73). 

Anders gezegd, dat de idee primair is. 
Maar waarom blijft de indeling in onder- en bovenbouw wel van 

principieel belang? 
Het gaat hier om het fundamentele verschil, de onverzoenlijke te

genstelling tussen idealisme en materialisme. Erkent men het be
staan ener objectieve werkelijkheid, onafhankelijk van het bewust
zijn van de mens of erkent men deze werkelijkheid niet? 

De marxisten-leninisten gaan van het eerste standpunt uit. 
Zij houden vast aan de opvatting van de jonge en oude Marx en 

Engels over de onderbouw en de bovenbouw, die er de directe en 
logische consequentie van zijn. Wij verhalen - er is wisselwerking, 
maar daarom is de indeling nog niet zinloos, aangezien het geheel 
van de produktieverhoudingen, de produktiekrachten - mensen, 
machines enz. - uiteindelijk de beslissende, de revolutionaire fac
tor in de geschiedenis zijn. De ervaring heeft aangetoond, dat de 
produktieverhQudingen - het geheel van de betrekkingen der men
sen tot de produktiemiddelen - in laatste instantie afhankelijk 
zijn van de stanS der produktiekrachten. De moderne grootindus
trie is niet denkbaar onder de feodale verhoudingen van de middel
eeuwen, maar niet vanwege deze feodale verhoudingen, doch om 
het eenvoudige feit, dat de bestaande produktiekrachten het bestaan 
van een dergelijke industrie ondenkbaar maakten. De feodale ver· 
houdingen daarentegen zijn niets anders dan de ideologisch-poli
tieke weerspiegeling [bovenbouw) van het toen bestaande geheel 
van produkti!=Jkrachten en -verhoudingen. 

Zeker, er is wisselwerking. Bij voorbeeld is het een feit, dat de 
klasse der kapitalisten eens revolutionair was en nu in haar we
zen reactionair. Dat betekent, dat zij een remmende invloed uit
oefent op de ontwikkeling. Maar is dit een beslissende factor? Neen. 
De objectieve ontwikkelingswetten verliezen door de politieke actie 
van laten we zeggen de aanhangers van de koude oorlog, niet hun 
betekenis. De kapitalistische eigendomsverhoudingen zijn niet 
"eeuwig" en zij zullen verdwijnen. 

Marx en Engels laten in hun werken - zowel uit de "jonge" als- . 
ook uit hun "rijpere" periode - geen twijfel bestaan over de vraag, 
wat zij zien als onderbouw. 

De produktiekrachten, mensen en produktiewerktuigen [machines 
dus) vormf.!n ren opzichte van de produktieverhoudingen het revo
lutionaire element, de kapitalistische eigendomsverhoudingen, die 
een grote stap vooruit betekenen t.o.v. de produktieverhoudingen 
b.eersend onder het feodalisme, maakten ru1m baan voor de ontwik
keling van de moderne industrie - na de gewelddadige terzij de 
stelling van de te eng geworden feodale verhoudingen. 

Tot de bovenbouw behoort de techniek, tot de onderbouw de 
menselijke arbeid - zegt Delfgaauw. "Techniek is realisatie van 
de menselijke ratio" - (blz. 73). Volgens zijn oordeel is dus het 
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geheel van de natuurwetenschap een onderdeel van de bovenbouw. 
En de gehele indeling in basis en bovenbouw is volgens hem onzin
nig, omdat de menselijke arbeid pas daar begint "waar het betref
fende wezen zelf zijn gereedschap maakt". Het is dus toch de idee 
de "geest", die de mens tot mens heeft gemaakt. 

Ten aanzien van de menswording van de mens, volstaan wij hier 
met te verwijzen naar de zienswijze van Teilhard de Chardin, die in 
zijn "Het verschijnsel Mens" (men zie vooral deel III, Het Denken) 
veel dichter bij de opvattingen van het dialectische materialisme 
blijkt te staan dan zijn bewonderaar Delfgaauw. 

Maar wanneer men de geschiedenis van de ontwikkeling van de 
natuurwetensch'ap en de techniek overziet, dan wordt men telkens 
weer getroffen door het feit, dat zij een doorlopende illustratie is 
van de beslissende rol, die de stand der produktiekrachten en de 
produktieverhoudingen telkens hebben gespeeld. Natuurwetenschap
pen en techniek ontwikkelden zich overeenkomstig de behoeften 
van de maatschappij - de astronomie bijv. dankt haar ontstaan niet 
aan een mystiek verlangen naar het ontraadselen van de geheimen 
van het heelal, maar aan de behoeften van de herders, landbouwers 
en zeevaarders. Telkens wanneer de stand van de produktiekrachten 
nieuwe eisen aan de wetenschap stelden, maakte zij een grote 
sprong vooruit. De Grieken kenden het verschijnsel electriciteit, 
maar het theoretische inzicht stagneerde, totdat de electriciteirt: 
reeds in de industrie werd toegepast. 

W. Hollitscher vestigt er in zijn "Die Natur im Weltbild der Wis
senschaft" 1

) de aandacht op, dat onder druk van de nieuw-ont
stane kapitalistische marktverhoudingen de middeleeuwse natuur
opvatting in de vijftiende en zestiende eeuw haar overtuigingskracht 
verloor. 

De technische interesse van de jonge bourgeoisie deed nieuwe 
belangstelling voor het natuuronderzoek ontstaan. 

Het werk van Stevin, Galilei, Torricelli, Pascal, Guericke, Boyle, 
Kepler, Gassendi, Halley enz. enz. was van grote "praktische bete
kenis" voor het verplaatsen van lasten, de beweging van lichamen, 
voor de waterbouwkunde, de ventilatie in mijnen, enz. enz. De op
tiek, zo constateert hij, kreeg nieuwe impulsen van de scheep
vaart. Maar tegelijkertijd wijst hij erop, dat een botsing met de ge
vestigde wetenschap, zoals zij op de middeleeuwse universiteiten 
verkondigd werd, onvermijdelijk werd. Zij immers was ideologisch 
aan het feodale tijdperk vastgeklonken. 

Een prachtige illustratie voor de rechtstreekse vérbondenheid van 
de natuurwetenschap met de basis en van de remmende invloed die 
de bovenbouw op de ontwikkeling van de natuurwetenschappen en 
de techniek kan hebben. 

Maar dit toont tevens de onhoudbaarheid van de zienswijze van 
Delfgaauw aan. 

Men begrijpe goed, er is een betrekkelijke zelfstandigheid van het 
natuurwetenschappelijke denken. Er is dus ook wisselwerking, maar 
het punt waar het om gaat is, dat de produktiekrachten en de pro-

l) Globus-Verlag Wenen, 1960, blz. 48 e.v. 
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duktieverhoudingen uiteindelijk de beslissende rol bij de ontwik
keling van de wetenschap spelen. 

* 
OELFGAAUW heeft onoverkomelijke moeilijkheden met dit dialec

tische verband en hij lost ze op door de grondfout naar Marx te 
verschuiven. 

Een zelfde soort moeilijkheid heeft hij ook met het marxistische 
begrip van determinisme en vrijheid. 

Wanneer de mens en de maatschappij onderworpen zijn aan ob
jectieve wetten en de afloop der geschiedenis toch vooraf gedeter
mineerd bepaald is, dan kan er van vrijheid geen sprake zijn. Wie 
de vrijheid van het denken erkent, moet omgekeerd het determinis
me verwer~en. 

Dat er een dialectische eenheid van determinisme en het vrij
heictsbegrip is, ontgaat hem. Zolang de mens geen enkel inzicht 
heeft in de aard der natuurwetten, bezit hij ook geen enkele vrij
heid. Naarmate hij ze leert kennen en gebruiken, groeit zijn vrij
heid. Maar betekent dit dat de natuurwetten niet meer bestaan? 

Het kennen van de noodzakelijkheid, het inzicht in de objec
tieve wetten van de natuur, is voorwaarde voor de vrijheid. De vrij
heid van de mens bestaat daarin, qat hij de mogelijkheid heeft om 
de noodwendigheid te onderkennen en zijn praktische handelen naar 
de objectieve wetten van de natuur en de maatschappij te richten. 

Natuurlijk is de mens "vrij", om welke opvattingen ten aanzien 
van de maatschappij dan ook aan te hangen, maar het succes van 
zijn ideeën hangt af van zijn inzicht in de objectieve wetmatigheden 
van de maatschappij. Hoe beter en nauwkeuriger hij de ontwikke
lingswetten van de maatschappij kent, des te vrijer is hij. 

Volgens de uitleg die Delfgaauw aan het marxistische begrip de
terminisme geeft, is er bijvoorbeeld geen plaats voor grote per
soonlijkheden in de geschiedenis. Aangezien de marxisten de rol 
van de persoonlijkheid niet ontkennen, zoals hij wel weet, moet er 
dus in hun opvatting van het determinisme iets niet kloppen. 

"De werkelijke vraag", zo zei Lenin," die rijst bij de beoordeling 
van het publieke optreden van een persoonlijkheid luidt: onder wel
ke voorwaarden zal dit optreden succes hebben, wat is de garantie 
ervoor, dat dit optreden geen loze daad blijft, ondergaand in een zee 
van elkaar tegengestelde daden?" (In: "Wat zijn de Volksvrien
den".) 

Het antwoord op die vraag luidt, dat een persoonlijkheid méér 
invloed op de gang van de geschiedenis zal uitoefenen, naarmate 
haar inzicht in de ontwikkelingswetten duidelijker en dieper is. 
Of zoals Engels zei: Vrijheid is inzicht in de noodzakelijkheid. 

Het is dus niet onduidelijk wat volgens Marx de "rol van de zaak 
zelf" en wat de rol "van de handelende denker (is], die de bewe
ging van de werkelijkheid ontdekt", zoals Delfgaauw meent (blz. 
115). 

Marx is geen slachtoffer geworden van mode-opvattingen, die vóór 
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hem door de Engelse economen omtrent het vooraf-bepaald-zijn 
van het gebeuren werden verkondigd. Hij ontdeed omgekeerd het 
begrip determinisme van zijn mystieke inhoud en vond de dialec
tische eenheid tussen dit begrip en dat der vrijheid. "Vrijheid van 
de wil betekent ... niets anders dan het vermogen om met kennis 
van zaken te kunnen beslissen", aldus formuleerde Engels het in zijn 
Anti-Dühring. 

Hij citeerde Hegel met instemming, die eens gezegd heeft, dat de 
noodzakelijkheid slechts blind is "in zoverre zij niet begrepen 
wordt". 

Dit houdt dus in, dat de marxistische filosofie het bestaan van de 
"blinde noodzakelijkheid" niet ontkent. Marx en Engels op dit punt 
onklaarheic;l te verwijten, betekent hen in feite verwijten dat er 
nog witte plekken in de kennis van de mens bestaan. 

Overigens heeft Engels eraan toegevoegd: "Niet in de gedroomde 
onafhankelijkheid van de natuurwetten ligt de vrijheid, maar in de 
kennis van deze wetten en in de daarmede gegeven mogelijkheid 
hun werkzaamheid stelselmatig voor bepaalde doeleinden te benut
ten". 

En dit geldt evenzeer voor de problematiek van de maatschappij. 

* UIT het bovenstaande blijkt wel, dat de wijsgerig-ideologische uit-
gangspunten heel ver uit elkaar liggen. Natuurlijk kan deze 

discussie voortgezet worden. Daarbij moet men zich echter reali
seren, dat bijv. Delfgaauw geen afstand wil doen van zijn gods
dienstige idealistische opvattingen. Uiteraard vragen wij zulks niet, 
maar het omgekeerde geldt voor ons ook. Derhalve rijst opnieuw 
de vraag, of het niet beter is de discussie op de vraagstukken van 
de praktische strijd voor vreedzame coëxistentie te richten, zaken 
waarover reeds een bepaalde mate van overeenstemming bestaat. 

Voor ons bestaan er onbegrijpelijke tegenstellingen in de redene
ring van Delfgaauw, terwijl hij - zoals hierboven aangehaald -
volhoudt, dat Marx in gebreke blijft duidelijk te maken wat de rol 
van de ,,handelende denker" is, haalt hij op dezelfde pagina een 
uitspraak van Marx aan, die daar niet alleen een antwoord op geeft, 
maar die haar volledige prachtige betekenis tot op de dag van van
daag heeft behouden. 

Marx schreef in de Rheinische Zeitung: 

"Wij hebben de vaste overtuiging, dat niet de praktischf!i 
poging, maar de theoretische uitwerking der communistische 
ideeën het eigenlijke gevaar vormt, want op praktische pogin
gen, mogen het massale pogingen zijn, kan men met kanonnen 
antwoorden, zodra zij gevaarlijk worden, maar ideeën, die onze 
rede zich heeft eigen gemaakt, die ons gemoed voor zich heeft 
veroverd, waaraan het verstand ons geweten heeft vastgeklon· 
ken, dat zijn de ketenen, waarvan men zich niet losrukt zonder 
zijn eigen hart uü te rukken, dat zijn de demonen, die de 
mens alleen kan overwinnen, wanneer hij zich aan hen onder
werpt". 
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Hier hebben wij de handelende denker Marx in zijn volle groot
heid. 

Nu zijn er natuurlijk mensen, die menen, dat zij de bezielende 
kracht van de ideeën van Marx kunnen verlammen, door de heden
daagse communisten het vrije woord voor radio en televisie te ont
houden, maar toch constateren wij dat zij hun weg vinden en zelfs 
door de geschriften van Delfgaauw e.a. 

Wij hebben het niet nodig geacht om Delfgaauw daar aan te ha
len, waar wij onze instemming met zijn denkbeelden kunnen betui
gen. Wij nemen aan, dat hij dat zal begrijpen. Maar toch willen wij 
hierop een uitzondering maken. 

In de opvatting van Delfgaauw is de geest van het christelijke ge
loof "die van de vrede". Het theoretische materialisme, dat door de 
marxisten beleden wordt, zo zegt hij verder, "is niet de ontkenning 
van de menselijke geest". Aan dit laatste zouden wij willen toe
voegen, dat er maàr één weg tot volledige erkenning van de "mense
lijke geest" is, nl. die van Marx. Maar niet iedere christen is het 
eens met de opvatting van Delfgaauw, dat zijn geloof dat van de 
vrede is. Er is niemand die dat zal zeggen, maar toch is dat zo. Of 
is het soms niet waar, dat ook de meest verwoede aanhangers van 
de koude OQ!'log, de gewapende vrede, de atoomparaplu, enz. enz., 
hun veldtocht in naam van het "christelijke avondland" voeren? Er 
is dus voldoende werkterrein voor Delfgaauw. 

Op onze steun kan hij rekenen! 
J. op 't E'NDE 
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Euratom -een wapen in de 

bewapeningswedloop 
EEN. uitgebreid debat over verschillende aspecten van de Euro-

pese Economische Gemeenschap wordt in de buitenlandse pers 
gevoerd. Het moet ons echter wel opvallen, dat er heel weinig wordt 
geschreven over Euratom - en dan nog maar zeer zelden - hoewel 
deze organisatie, die ten doel heeft een gemeenschappelijke markt 
van kernmaterialen en gespecialiseerde uitrustingen te vormen, te
gelijk met de·EEG werd opgericht. Dit gebrek aan informatie komt 
natuurlijk niet doordat de Euratom niet zou functioneren. In tegen
deel, een groot aantal feiten laten zien, dat de Westeuropese Ge
meenschappelijke Markt grote waarde hecht aan Euratom en deze 
beschouwt als een nuttige hulp bij de bewapeningswedloop. En dit 
verklaart in feite het gebrek aan enthousiasme voor het aanprijzen 
van zijn activiteiten. 

Hoewel de organisatoren, toen Euratom werd opgericht, met na
druk verklaarden dat zijn enige functie was de atoomenergie voor 
vreedzame doeleinden te ontwikkelen, is het duidelijk dat hij van 
het begin af aan bedoeld was als een organisatie, die ten doel heeft 
de bewapeningswedloop te verscherpen. 

Hierbij is het veelbetekenend, dat het verdrag over de oprichting 
van Euratom absoluut niets zegt over een verbod van het gebruik 
van kernmaterialen voor militaire doeleinden. In tegendeel, art. 84, 
hoofdst. VII ( "Veiligheidsbepalingen") legt er de nadruk op, dat 
" de 'controle zich niet uit zal strekken tot materialen die apart 
gehouden worden voor verdedigingsdoeleinden en materialen die 
een speciale bewerking ondergaan voor deze doeleinden, en tot die 
materialen die, na een dergelijke bewerking, geplaatst of opge
slagen worden in een militaire instelling in overeenstemming met 
een operationeel plan". Naar deze bepaling te oordelen wisten de 
opstellers van te voren, dat de bij de Euratom aangesloten landen 
niet alleen de materialen zouden bezitten voor kernwapens, maar 
ook de wapens zelf. 

De bepalingen van het verdrag werden bewust in dubbelzinnige 
termen gesteld, om de voornaamste taak van Euratom te camou
fleren: de taak van het scheppen van zo gunstig mogelijke voor
waarden voor het gebruik van kernenergie voor militaire doelein
den. Buitenlandse verslaggevers zeiden openlijk, dat er naast het 
verdrag geheime overeenkomsten waren die uitsluitend gaan over 
het militaire gebruik van kernenergie. 

Om kort te gaan, het was van het eerste begin af duidelijk, dat de 
heersende kringen in Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek en andere 
EEG-landen Euratom gebruikten als camouflage voor het oprichten 
van een "Europese instelling" die hun gezamenlijke economische, 
wetenschappelijke en technologische hulpbronnen zou gebruiken 
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voor het fabriceren van atoomwapens. Tegen die tijd zouden de 
EEG-landen gemeenschappelijk een voldoend stevige basis schep
pen voor een kernwapenindustrie in het Westen. 

Frankriik had reeds voldoende grondstoffenbronnen ter beschik
king [uranium en grafiet), drie atoom-onderzoekcentra [één in op
bouw), een nationaal instituut voor kernwetenschap en technologie, 
een aantal ondernemingen die splijtbare materialen maken, en een 
goed ontwikkelde machine-industrie, vooral op electratechnisch ge
bied, met een grote ervaring in het bouwen van kèrnreactors naar 
eigen ontwerp. 

West-Duitsland had een machtige chemische industrie, een soe
pele en goed ontwikkelde machine-industrie en de machtigste me
tallurgische basis in West-Europa. Het bezat ook de grootste goud
en deviezenreserves in West-Europa en dat 'stelde het in staat op 
grote schaal nieuwe industrietakken te financieren, de atoomindus
trie daarbij inbegrepen, niet alleen in het binnen- maar ook in het 
buitenland. 

Italië had een goed ontwikkelde machine- en chemische indus
trie. In 1946 was in Milaan een kerninstituut opgericht en in 1952 
het Nationale Kernonderzoek Comité waarin verschillende grote 
firma's verenigd waren. In 1957 werd het instituut in Milaan ge
reorganiseerd tot het Enrico-Fermi-Atoominstituut. 

België bezat enorme uraniumlagen met een buitengewoon hoog 
gehalte aan uraniumoxide ( 3,54 pct] in Afrika (Congo). Het is waar, 
dat België volgens een overeenkomst van 1955 met de Verenigde 
Staten in 1956-'57 90 procent van de uranium- en thoriumertsen en 
concentraten die in de Belgische Congo en België gedolven en ge
produceerd werden en in 1958-'60 75 procent moest leveren aan 
het Gecombineerde Anglo-Amerikaanse Ontwikkelings Agentschap. 
Maar naar mate de behoeften van Euratom aan uranium stegen, ver
minderde België de leveringen aan het Gecombineerde Ontwikke
lings Agentschap, om die aan Euratom te verhogen. 

Nederland had een hoogontwikkelde electratechnische en radio
industrie ( Philips), evenals een klein aantal zeer bekwame onder
zoekers. 

Het ontstaan van Euratom, waarvan de activiteit moest leiden tot 
de vorming van een brede markt voor atoomgrondstoffen en uit
rustingen voor de opwekking van atoomenergie, werd door de leden 
van de "atoomclub" op verschillende wijzen ontvangen. Ziehier hoe 
het Magazine of Wall Street and Business Analyst de houding van de 
Verenigde Staten en Engeland op 12 mei 1956 beschreef, in de tijd 
dat de plannen voor zijn oprichting werden besproken: "De Ver
enigde Staten geven er hun volledige steun aan ... De Engelsen ... 
zijn ... helemaal niet gelukkig met de nieuwe ontwikkeling aan de 
andere kant van het Kanaal. Zij maken zich vooral zorgen over 
Euratom, omdat het bestaan daarvan deze grote potentiële markt 
voor Engelands stel groeiende atoomenergie-industrie zou kunnen 
sluiten". 

De Engelsen prefereerden het Europ_ese Atoomenergie Agent
schap, als onderdeel van de organisatie voor Europese Economische 
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Samenwerking (de oorspronkelijke Marshall-club]l)' die voorzag 
in de vrijwillige combinatie van hulpbronnen en informatie over 
het vreedzaam gebruik van atoomenergie door de leden van de 
OEES, zonder dat zij enige souvereins rechten aan het supra-natio
nale orgaan zouden overdragen. Maar Frankrijk en vooral West
Duitsland vonden het OEES-plan onvoldoende, omdat zij in de aller
eerste plaats streefden naar de eigen fabricage van kernwapens. 
Na de zitting van de NAVO-raad in Parijs in december 1956, waarin 
de grondprincipes van het Euratom-Charter werden goedgekeurd, 
verklaarde een Westduitse regeringswoordvoerder cynisch: "Het 
Westduitse leger zal niet later dan in 1958 over tactische atoom
wapens beschikken". 

De Verenigde Staten knoopten zakelijke betrekkingen met Eur
atom aan, kort nadat het verdrag van kracht werd. Een overeen
komst over de ontwikkeling van een industrie voor· de bouw van 
reactors in Europa werd in het voorjaar van 1958 in Washington 
gesloten, waarbij de Verenigde Staten zekere verplichtingen op zich 
namen om het gemeenschappelijke program te financieren2 ). De 
overeenkomst droeg veel bij tot de versterking van de posities van 
Euratom en de Amerikaanse atoommonopolies op de Westeuropese 
markt. Zij verschafte Euratom kap_itaal en technische informatie 
over de bouw van reactors en het opwekken van kernenergie en 
stelde de Verenigde Staten in staat zijn greep op de kernmarkt van 
Euratom te versterken. 

Deze stap van de Verenigde Staten dwong Engeland zijn houding 
tegenover Euratom opnieuw in overweging te nemen. Om de West
europese markt voor zijn reactors te veroveren, haastte het zich 
een overeenkomst te sluiten met Euratom .. Deze werd in februari 
1959 getekend en daarbij werd speciaal de nadruk gelegd op de 
uitwisseling van informatie en gemeenschappelijke planning van het 
onderzoek3 ). 

Maar de hoop die de Amerikaanse en Britse kernmonopolies 
koesterden op vergroting van hun verkoop in West-Europa liep op 
niets uit. Nadat zij hen lekker hadden gemaakt met schitterende 
vooruitzichten van de kernenergie in de EEG-landen, begonnen de 
Euratomleiders kort na het sluiten van het verdrag te verkondigen, 
dat de energiebronnen van Europa groter waren dan men aanvan
kelijk had gedacht. Euratom-president Hirsch verklaarde bijvoor
beeld begin december 1959, dat "West-Europa geen behoefte heeft 
aan commerciële atoomenergie, nóch nu, nóch gedurende vele jaren 
in de toekomst4

) ". 

De exploitatie van belangrijke olielagen in Frankrijk en Italië, de 
ontdekking van grote olie- en gasvoorraden in de Sahara en de 
overbevoorrading van de kolenmarkt in de EEG-landen in 1960 wa
ren er de oorzaak van, dat zij vrijwel alle belangstelling verloren 

1) Op 1 oktober 1961 omgedoopt in Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) - red. 

2) The Economist, 24 mei 1958, pag. 688; 28 juni 1958, pag. 1175. 
3) Die Atomwirtschaft, No. 5, 1962, pag. 245. 
4) The Economist, 12 dec. 1959, pag. 1094. 
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in een snelle uitbreiding van de produktie van atoomenergie5 ). 

Tegen deze achtergrond heeft· Euratom de laatste tijd zijn re
search-activiteit opgevoerd en wetenschappelijke werkers aange
trokken uit andere landen. Het heeft vier research-centra voor kern
energie opgericht en deze zijn in werking - in Karlsruhe (West
Duitsland], Ispra (Italië], Petten [Nederland) en Mol (België]. 

Daarnaast is een bedrijf voor de winning van plutonium in aan
bouw te Karlsruhe. Om de bestemming van dit bedrijf te camou
fleren is het het Europese Trans-uranium Instituut gedoopt, en zijn 
voornaamste laboratoria zullen, volgens de huidige plannen, in 1963 
in bedrijf gesteld worden6 ). De Euratomleiders hechten veel waarde 
aan het werk dat in dit "instituut" zal worden gedaan. Op het ogen
blik, zeggen zij, moeten de EEG-landen verrijkt uranium importeren 
uit de Verenigde Staten. De uitwerking van verschillende methodes 
oin plutonium te winnen, zeggen de Euratomleiders, zullen het mo
gelijk maken geïmporteerd verrijkt uranium te vervangen door hun 
eigen plutonium. In werkelijkheid echter willen de Westduitse 
atoommaniakken, dat de produktie van plutopium, dit zeer belang
rijke element voor het vervaardigen van kernwapens, op Westduits 
gebied wordt georganiseerd. 

Euratom besteedt ook veel aandacht aan het ontwerpen van atoom
motoren voor schepen. Tot nu toe gebeurt dit onder voorwendsel, dat 
deze nodig zijn voor de koopvaardijvloot. Contracten voor het ont
werpen en testen van deze motoren zijn getekend met de West
duitse Maatschappij voor het Gebruik van Kernenergie bij de 
Scheepsbouw en Navigatie (Hamburg], de Italiaanse Nationale 
Kernonderzoek Commissie [met deelname van de Fiat- en Ansaldo
concerns en het Nederlandse Reactorcentrum7 ). 

Euratom neemt actief deel aan het research-werk van interna
tionale organisaties als de Europese Organisatie voor Kernonderzoek 
en het Europese Kernenergie Agentschap van de OESO en maakt via 
deze gebruik van de resultaten van de research, die door soortgelijke 
organisaties en instellingen gedaan wordt in de landen die niet zijn 
aangesloten bij de EEG. Bijvoorbeeld financiert het het Britse Dra
gon Contract (een DOESD-onderneming) en helpt een grote atoom
centrale bouwen in Halden (Noorwegen) 8 ). Eind 1961 sloot het een 
overeenkomst met Spanje9 ) over de uitwisseling van informatie en 
research-werkers. 

De Westeuropese monopolies achter Euratom trachten hun in
vloed uit te breiden over de grenzen van Europa. In juli 1960 sloot 
Euratom een overeenkomst met Brazilië en eind 1961 met Argen
tinië. Deze overeenkomsten voorzien in een uitwisseling van splijt
bare materialen, informatie en research-werkers. Daarbij heeft Eur
atom op zich genomen deze landen te helpen naar uranium en an
dere soorten atoomgrondstoffen op hun grondgebied te zoeken10 ). 

5) Journal of Commerce, 13 april 1960. 
6) l'Usine Nouvelle, 9 nov. 1961, pag. 18. 
7) Ibid. 9 nov. 1961, pag. 18. 
B) Ibid. 
9) Ibid. 23 nov. 1961, pag. 7. 
10) Ibid. 
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In de vier jaar ( 1958-1961) gaf Euratom 140.850.000 dollar uit 
voor research: 126.870.000 dollar in de EEG-landen; 12.150.000 dol
lar in Engeland, 1.580.000 dollar in Noorwegen en 245.000 dollar in 
Zwitserland (d.w.z. in landen die niet aangesloten zijn bij Eura
tom11). Samen met de uitgaven in de eerste maanden van 1962 komt 
het totaal op 156.000.000 dollar, of ongeveer 60 procent van het to
taal van 215.000.000 dollar, die uitgetrokken waren voor het eerste 
vijf-jarenplan van Eura~ms research12 ). 

Zoals Pierre Chatenet13 ), de nieuwe President van Euratom, kort 
geleden verklaarde, werd het eerste vijfjaarlijkse onderzoekplan voor 
de periode van november 1958 tot april 1962 met bijna 95 procent 
vervuld14 ). 

Het tweede vijfjarenplan voor research 1963-1967) dat kort ge
leden werd goedgekeurd, voorziet in een toewijzing van 425.000.000 
dollar, wat bijna tweemaal zo veel is als voor het eerste vijfjaren
plan. Het nieuwe plan concentreert zich in hoofdzaak op uitbreiding 
van de research van het gebruik van kernenergie en van gecontro
leerde thermonucleaire reacties, gebruik van radio-isotopen, de che
mische verwerking van radio-actieve afval, en verbetering van de 
maatregelen voor bescherming van mensen tegen radio- activiteit15 ). 

Het plan voorziet daarmee in diepgaande wetenschappelijke en 
technische voorbereidingen voor het maken van kernwapens binnen 
het stelsel van Euratom. Met het oog hierop is men van plan de ont
wikkeling van alle vier Euratom-research-centra te versnellen, 
vooral dat in Ispra,.dat reeds een staf van 1100 werkers heeft en in 
staat is gevarieerd onderzoek te verrichten op het gebied van atoom
energie16). Daarnaast is men van plan een aantal gespecialiseerde 
laboratoria te bouwen. Een 12-tal laboratoria, gebouwd ten koste 
van meer dan 25.000.000 dollar, zullen naar men verwacht, in 1963 
in de Euratomlanden in werking zijn17 ). 

In 1961 tekende Euratom een langlopend contract voor onderzoek 
naar gecontroleerde thermonucleaire reacties met het Franse Atoom
energie Commissariaat, de Italiaanse Nationale Commissie voor 
Atoomenergie en het Westduitse Instituut voor Plasma-Physica in 
Garehing (bij München). 

Hier zijn thans in Euratom-verband 224 geleerden werkzaam18 ). 
In maart 1961 onderhandelde Euratom over de deelname van het 
Westduitse atoomcentrum in Jülich [bij Aken). 

Deze concentratie op het onderzoek naar de thermonucleaire re
acties kan verklaard worden door het feit, dat de studie daarvan 
niet alleen vanuit wetenschappelijk, technologisch en economisch 
gezichtspunt zeer belangrijk is, maar ook omdat zij buitengewoon 
belangrijk is voor intensivering van de aanmaak van kernwapens. 

11) Die Atomwirtschaft, april 1962, pag. 201. 
12) Nuclear Engineering, juli 1962, pag. 258. 
13) Hij volgde Hirsch op in februari 1962. 
14) Atomie Industry Reporter, 2 mei 1962, pag. 8: 144. 
15) Die Atomwirtschaft, juli 1962, pag. 371. 
16) Süddeutsche Zeitung, 5 febr. 1962, pag. 6. 
17) Nuclear Engineering, mei 1962, pag. 173. 
18) l'Usine Nouvelle, maart 1961, pag. 7. 
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Men moet hierbij denken aan het feit, dat de Franse regering reeds 
in· 1960 de mogelijkheid overwoog van het maken van eigen water
stofbommen. Vandaag de dag scheppen de Euratomlanden, naast 
hun research-werk, een materiële en technische basis voor de fabri
cage van waterstofbommen. 

De productie van zwaar water, een van de belangrijkste onder
delen daarvoor, is reeds georganiseerd in Frankrijk en de Duitse 
Bondsrepubliek19 ). Frankrijk bouwt nu een a«perimentele lithiumfa
briek (in Miramas in het departement Bouches du Rh6ne) en een 
groot gasdiffusiebedrijf voor de produktie van U-235 [in Pierrelatte 
in het departement Dröme) voor een totaal bedrag van 3.500 miljoen 
nieuwe francs20 ). De eerste moet in 1964 in bedrijf gesteld worden 
en de tweede aan het eind van dat jaar of in begin 1965. Franse 
kranten zeggen dat het bedrijf in Pierrelatte, waarvan de bouw door 
de regering De Gaulle wordt versneld, in staat zal zijn waterstof
bommen te maken21 ). Daarenboven vertelde de minister van Oorlog 
Pierre Mesmer, volgens een verslag van France Presse van 9 juli 
1962, aan journalisten dat het land in 1969-1970 thermonucleaire 
raketkoppen van één megaton zou produceren. 

De bouw van atoomcentrales neemt in het vijfjarenplan een veel 
bescheidener plaats in. Zo zal hun capaciteit in de Euratomlanden 
eind 1966 op 1.600.000 kw komen, en de jaarlijkse produktie op 
8.000-10.000 miljoen kw. Dat is ongeveer 2 procent van de totale 
energieproduktie in de zes EEG-landen22 ) en niet meer dan 11 pro
cent van het oorspronkelijke geplande cijfer van 15 miljoen kw. 

Met andere woorden, de voornaamste inspanningen van Euratom 
werden en zullen in de naaste toekomst gericht worden op consoli
dering van,zijn research-basis en de bevordering van bredere banden 
met de research-instellingen van andere internationale en nationale 
organisaties. Tegelijkertijd moet ons haar verlangen wel opvallen 
een volledige cyclus van atoomproduktie te scheppen, die in de al
lereerste plaats zal dienen voor de fabricage van kernwapens. 

Het Euratomland dat de grootste activiteit vertoont bij het ont
wikkelen van zijn atoomindustrie is de Duitse Bondsrepubliek. Ge
bruik makend van de "Europese integratie" en met de noodzaak 
van een internationale samenwerking in het belang van de "Wes
terse verdediging" als voorwendsel heeft West-Duitsland de sleutel
posities veroverd in Euratom en gebruikt zij deze organisatie voor 
het uitoefenen van invloed op andere internationale atoomorgani
saties. Zij is er in geslaagd alle hinderpalen binnen Euratom te om
zeilen en de voorwaarden te scheppen, om niet alleen Frankrijk, 
maar ook Engeland in te halen bij de studie en het praktische ge
bruik van atoomenergie. 

Het is welbekend, dat de Verklaring van Potsdam West-Duitsland 
verbood een atoomindustrie op te zetten en, wat nog meer is, enig 

19) Kernenergie, no. 12, 1961, pag. 902-903. 
20) Le Figaro, 17-18 febr. 1962, pag. 7. 
21) Economie et Politique, no. 78, 1961, pag. 73. 
22) Atomie lndustry Reporter, 2 mei 1962, pag. 8: 114. 
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kernonderzoek te verrichten. Dit verbod bleek echter alleen maar 
een formaliteit te zijn, want de Westelijke bezettingsautoriteiten 
oefenden geen effectieve controle uit op de naleving ervan. Daarvan 
gebruik makend, begonnen bepaalde particuliere firma's en organi
saties zich bezig te houden met clandestien atoomonderzoek. Dit 
wordt zeer duidelijk aangetoond door feiten als de oprichting in 
1950 in Dusseldorp van de Vereniging voor Bevordering van Onder
zoek in de Atoomphysica (onder de leden ervan waren Krupp, Ruhr
stahl AG en Ruhrgas AG]23

) en de verkoop naar het buitenland in 
hetzelfde jaar van apparatuur voor het verwerken van uranium door 
het mijn- en chemische concern Degussa24

) *) 
De toestand veranderde radicaal na het sluiten van de zogenaam

de Verdragen van Parijs en de toelating van de Duitse Bondsrepu
bliek tot de NAVO in 1954. Toen hij dit verdrag ondertekende, maak
te Adenauer een schijnheilig gebaar door te verklaren, dat zijn re
gering zou beloven geen atoom- bacteriologische en chemische wa
pens te produceren. Desondanks werd het volgende jaar een spe
ciaal-ministerie voor Atoomzaken ingesteld met een Commissie voor 
Atoomenergie, die samengesteld was uit de vertegenwoordigers van 
de betrokken monopolies. 

Sinds 1956 heeft de regering van West-Duitsland speciale fondsen 
uitgetrokken voor de ontwikkeling van de kernenergie, hetzelfde 
deden de Landsregeringen. In tegenstelling tot de Verenigde Sta
ten, Engeland en Frankrijk, waar de atoomindustrie op kosten van 
de staat werd opgezet en formeel aan deze toebehoort, heeft West
Duitsland haar toevertrouwd aan een groep leidende industriële 
concerns - Degussa, de Farbwerke Hoechst AG, de Siemens
Schuckertwerke AG en anderen. De staat heeft op zich genomen 
een research-basis te scheppen, terwijl Bonn de oorlogsmonopolies 
het initiatief liet nemen voor de bouw van proefinrichtingen en in
dustriële bedrijven. De rol van het ministerie voor Atoomzaken 
komt neer op het uitwerken en coördineren van alle maatregelen op 
dit gebied en het subsidiëren van particuliere firma's. 

De bouw van West-Duitslands. eerste research-centrum begon in 
1955 in het gebied van München. Daar werd in 1957 de eerste West
duitse research-reactor, gebouwd door een Amerikaanse firma vol
gens een Alilerikaans-Duitse overeenkomst, in dienst gesteld. Over 
het algemeen gesproJmn kan 1955 beschouwd worden als het jaar 
van intensieve Westduitse research-ontwikkeling op het gebied van 
de kernenergie en de vorming van een grondstoffenbasis voor de 
kernindustrie. 

In het begin moest de Duitse Bondsrepubliek zich wenden tot de 
Verenigde Staten, Engeland en Canada voor financiële, wetenschap
pelijke en technische hulp en kernmaterialen. De reactors en de 

23) Wirtschaftswissenschaft, juni 1961, pag. 52. 
24) Atomkernenergie, no. 10, 1961, pag. 286. 
*) Noot van de r~dactie van P. en C.: Degussa onderhield en onderhoudt op zijn beurt 

al sinds vele jaren nauw contact met het Kistemaker-laboratorium in Amsterdam, dat 
tegenwoordig FOM - (Fundamenteel Onderzoek Materie) Laboratorium voor massa
scheiding heet. Hier wordt de goedkope methode voor het verrijken van uranium door 
middel van ultra-eentrifuges beproefd en ontwikkeld. 

141 



brandstof ervoor 'Yerden geleverd door de Verenigde Staten en En
geland, uranium-concentraten door Canada, Zuid-Afrika en Argen
tinië. Anglo-Amerikaans kapitaal hielp West-Duitsland zijn atoom
industrie tot ontwikkeling te brengen en, wat meer is, maakte het 
de Westduitse firma's mogelijk de rijke ervaring te benutten, die 
door Amerikaanse en Britse maatschappijen was verzameld, bij het 
produceren van bepaalde produkten van de atoomindustrie. 

Het is waar, dat de Verenigde Staten nu stappen doen om hun 
monopolie van atoomwapens in de Westerse wereld te behouden. 
Deze actie echter verergert alleen maar de "kern"-crisis in de NAVO. 
Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek en in zekere mate Engeland 
zullen niet langer de Pentagon-strategen blind gehoorzamen. 

Strijdend voor de hegemonie in West-Europa rekent ieder van 
deze landen op zijn eigen "kern-aanvalsmacht". Wat Frankrijk en 
\Vest-Duitsland betreft, moet men toegeven, dat Euratom feitelijk 
heeft geholpen bij de organisatie en ontwikkeling van de produktie 
vé1n atoomwapens in deze twee leidende EEG-landen. Als wapen 
van de Westeuropese monopolies die geïnteresseerd zijn bij de op
bouw van militaire "atoombusiness", doet Euratom ook heel wat 
ter verscherping van de kern-bewapeningswedloop binnen de NAVO. 

N. ISAJEW 

De Frans-Duitse .,.,atoom-as'' 
Het hiervoren gepubliceerde artikel van N. Isa;ew over "Eur

atom" is ontleend aan INTERNATI{)NAL AFFAIRS, nr. 1, 1963. 
Ter aanvulling nemen wij hier nog een passage over de sa
menwerking tussen Bonn en Pari;s over, ontleend aan een 
beschouwing over de militaire samenwerking van Frankriik en 
West-Duitsland in hetzelfde nummer. Red. P. en C. 

WESTDUITSE heersende kringen hebben actief deelgenomen aan 
alle Euratom-activiteiten; zij hebben getracht de leidende po

sities te verwerven en de hand te leggen op· de resultaten van het 
wetenschappelijke onderzoek. Zij hebben daarbij enig succes ge
boekt. Zo waren in november 1960, 4 van de 10 Euratom-directeuren
generaal, 5 van de 17 directeuren en 129 van de 499 hogere onder
zoekers, enz. West-Duitsers. Van de 1171 onderzoekers, die werken 
in de Euratom-commissie en research-organisaties waren er 321, of 
27,4 procent~ burgers van West-Duitsland. Met zoveel leidende pos
ten en de steun van hun Franse partners hebben de Westduitse 
revanchisten Euratom waar zij het hebben willen, en gebruiken zij 
haar wetenschappelijke en technische resultaten. 

Intussen heeft de Westduitse regering de ontwikkeling van zijn 
eigen atoomindustrie versneld. Ondanks de overeenkomsten van Pa
rijs, die alle operaties op het gebied van atoomenergie verbieden, 
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zette West-Duitsland eind 1955 een speciaal ministerie op voor de 
atoomenergie. Dit is verantwoordelijk voor alle zaken die betrek
king hebben op de organisatie van research op het gebied van de 
atoomenergie en het vormen van een research-basis voor de atoom
industrie. Industriële ondernemingen hebben de vrije hand gekre
gen voor het organiseren van de winning van atoomgrondstoffen, 
de bouw van bedrijven en het maken van experimentele ontwerpen. 

Het ministerie voor Atoomenergie begon direct met operaties op 
grote schaal voor het vormen van een research-basis voor de atoom
industrie. Van 1956 tot 1961 gaf het bijna 1500 miljoen mark uit de 
Bonds- en Landsbegrotingen voor dit doel uit. De Bondsbegroting 
voor 1962 verhoogde de toewijzingen voor het ministerie voor 
Atoomenergie in belangrijke mate: Zij bedragen nu bijna 300 mil
joen mark, ongeveer 130 miljoen meer dan in 1961. Eind 1961 bezat 
het land vijf grote atoom-research-centra ( Karlsruhe, Jülich, Gar
ching, Geestacht, Frankfort a. Main) waar bijna 3000 onderzoekers 
werkten. 

Evenwijdig hieraan zijn de industriële monopolies haastig bezig 
met de bouw van een produktiebasis voor de atoomindustrie: In zes 
mijnen wordt uranium gewonnen; er worden twee concentratiebe
drijven voor de primaire bewerking van uraniumertsen gebouwd; 
een fabriek voor de fabricage van zwaar water is in bedrijf gesteld; 
een experimenteel bedrijf voor het bereiden van uranium in metaa~
vorm is aangelopen, enz. enz. 

Men is bezig met de constructie van experimentele en energie
reactors, waaronder 13 experimentele reactors (7 zijn in bedrijf ge
steld,, 4 zijn in aanbouw en 2 zijn in het stadium van ontwerp), een 
experimentele reactor voor meerdere doeleinden, atoomenergiei
centrales in Kahl (reeds in werking) en in Jülich (in aanbouw) 
met een gezamenlijke capaciteit van 15.000 kw, vijf atoomcentrales 
met een capaciteit van 100.000-130.000 kw, vier experimentele 
reactors van 10.000-25.000 kw, een reactor van 5000 kw en vijf ma
rme-a toomreactors (op het tekenbord). 

Bij al deze projecten hebben de Westduitse monopolies grote steun 
van Frankrijk. In oktober 1961 wees France Nouvelle er op, dat 
Franse maatschappijen Westduitse industriëlen hielpen bij de bouw 
van kernreactors en een research-centrum in Karlsruhe, en enge 
banden onderhielden met het Westduitse Degussa-concern, dat een 
belangrijke rol te spelen heeft bij het scheppen van een produktie
basis voor de Westduitse atoomindustrie. Daarenboven hielpen Fran
se geleerden de Westduitse militaristen bij het ontwerpen van: 
atoommotoren die officieel bedoeld zijn voor koopvaardijschepen, 
maar gemakkelijk in atoomonderzeeërs zouden kunnen worden ge
bruikt. Het is nog moeilijk te zeggen wat voor vooruitgang West
Duitsland heeft geboekt bij het maken van eigen atoomwapens. 
Maar volgens inlichtingen die in de pers zijn uitgelekt, zijn reeds 
belangrijke vorderingen gemaakt. France industrieZie schreef eind 
1961, dat Westduitse geleerden een centrifuge hadden ontworpen 
die hen in staat stelde splijtbaar materiaal dat nodig is voor reac
tors en atoombommen, met betrekkelijk weinig moeite en weinig 
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kosten te bereiden. Het bedrijf was zeer geheim, maar men zei, dat 
het splijtbare materialen zou produceren tegen 65 procent van de 
kosten en veel sneller dan de Amerikaanse installaties van een der
gelijk type.1

) 

Amerikaanse agenten rapporteerden aan de Commissie voor Bui-
tenlandse Betrekkingen van de Amerikaanse Senaat, eind 1959, dat 
"West-Duitsland nu de kennis en waarschijnlijk ook de middelen 
bezit voor het produceren van atoomwapens". 

Bonn's program gaat echter, volgens de Tribune des Nations, ver
der dan het maken van de atoombom, en de eerste stap naar de 
waterstofbom is al gedaan. Ter camouflage heeft Bonn opnieuw 
gekozen voor samenwerking op regeringsniveau, in de eerste plaats 
met Frankrijk. Met hulp van de regering heeft de Westduitse De
gussa een overeenkomst gesloten met de Franse Saint Gobain over 
de gezamenlijke fabricage van lithium-6, de voornaamste grondstof 
voor de waterstofbom. 

Chupman Pincher, correspondent van de Daily Express schreef op 
28 maart 1962, dat Westduitse militaire leiders, na bestudering van 
de Westduitse mogelijkheden voor het maken van waterstofbommen 
en middelen om deze te vervoeren, tot de conclusie waren gekomen, 
dat West-Duitsland "de financiële, industriële en wetenschappe
lijke capaciteit heeft om een flinke voorraad H-bommen en andere 
kernwapens te maken" in een tijd van vijf jaar. 

Ook op het gebied van de bouw van raketten bestaat nauwe sa· 
menwerking tussen West-Duitsland en Frankrijk. 

1) Het gaat hier om het in ons land als Kistemakier-projel<lt bekend gewor<Wn onder-
zoek. , Red. P. en C. 
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Politiek en Cultuur . . 

maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 

marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Strijd tegen de as Bonn-Parijs en tegen 

legering van Westduitse troepen 

in ons land 

Resolutie van het Partijbestuur der C.P.N. 
JN de betrekkingen tussen de kapitalistische mogendheden is in de 

afgelopen maanden een diepgaande crisis tot uitbarsting geko
men. 

De toenemende tegenstellingen op economisch, politiek en mili
tair gebied hebben scherpe botsingen teweeggebracht. Deze leid
den tot de vorming van de as Bonn-Parijs binnen het Atlantische 
Pact en het mislukken van de Brusselse conferentie over het op
nemen van Groot-Brittannië in de Europese Economische Gemeen
schap (EEG). 

* DE crisis in de NAVO en de EEG heeft opnieuw aangetoond, dat 
de kapitalistische aaneensluiting niets te maken heeft met het 

tot stand brengen van een werkelijke eenheid. Het gaat de mono
polies alleen om de beheersing en verovering van markten, om het 
verkrijgen van maximale winsten, om het behoud van hun stelsel 
van uitbuiting en onderdrukking. Op grondslag van een verandering 
in de krachtsverhoudingen pogen zij herverdelingen van afzetge
bieden en invloedssferen tot stand te brengen. 

De monopolies hebben de EEG benut om de uitbuiting van de ar
beidersklasse en de onderdrukking van alle niet-monopolistische 
groepen te verscherpen. Zij voeren een offensief ter beperking en 
afschaffing van de volksrechten en hollen de parlementaire demo
cratie steeds verder uit. 

De monopolistische machtsgroepen gebruiken de EEG om in nieu-
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we vormen het kolonialisme te handhaven en de nationale bevrij
dingsbeweging, vooral in Afrika en Azië, te bestrijden. Zij beschou
wen deze gebieden als een jachtterrein voor hun belangen en vech
ten verbitterd met elkaar om de rijke buit. 

De EEG had tot gevolg, dat ernstige belemmeringen ontstonden 
voor de alzijdige ontwikkeling van de handel, waardoor het tot 
stand komen van betere betrekkingen tussen alle landen, ongeacht 
hun maatschappelijke stelsel, wordt bemoeilijkt. · 

De ontwikkeling van de EEG diende tot versterking van de econo
mische grondslag van het agressieve Noordatlantische Verdrag en 
ter verscherping van de koude oorlog tegen de Sowjet-Unie en de 
andere landen van het socialistische kamp. Door middel van de 
EEG werd Nederland nog nauwer gebonden aan militair-politieke 
doeleinden van de grootste imperialistische staten. 

* 
GEBRUIK makend van de Europese kapitalistische integratie en 

de door het Atlantische oorlogspact opgeroepen internationale 
spanningen, hebben de Westduitse monopolies hun macht vergroot. 
Zij streven naar de opperheerschappij in West-Europa en werken 
thans koortsachtig aan hun plannen om hun economische en mili
taire kracht aan te vullen met een eigen atoommacht 

Daartoe hebben de Westduitse militaristen een nauw verbond ge
sloten met de Franse reactie. 

Dit verbond van de meest reactionaire, anti-democratische krach
ten in Europa vindt zijn gevaarlijkste gestalte in het op 22 januari 
jl. gesloten militaire en politieke verdrag tussen Adenauer en De 
Gaulle. De as Bonn-Parijs roept grote oorlogsspanningen op en wil 
elke regeling in Europa, met name voor het tot stand komen van een 
vredesverdrag met beide Duitse staten en een regeling van de kwes
tie-West-Berlijn, verhinderen. Het verdrag voorziet in samenwerking 
op elk gebied van de oorlogsvoorbereiding, samenvoeging van de 
legers, uitwerking van een gemeenschappelijke militaire strategie 
en gemeenschappelijke bewapening. Terwijl de Westduitse milita
risten dit pact willen gebruiken om in het bezit van atoomwapens 
te komen, trachten zij tevens gebruik te maken van een reeks agres
sieve maatregelen, waartoe door de Verenigde Staten en Engeland 
is besloten op de in december 1962 gehouden bespreking van Nassau. 
Door middel van de door Kennedy en MacMillan beraamde met Po
laris-raketten uitgeruste NAVO-kernmacht hopen zij de vinger aan 
de atoomtrekker te krijgen. 

De Westduitse imperialisten en militaristen spelen aldus in hun 
streven naar een eigen atoommacht het dubbele spel, dat behoort 
tot hun wezenskenmerken. 
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Door het tot stand komen van het militaire verbond van West
Duitsland en Frankrijk, de vorming van een NAVO-atoommacht, de 
uitrusting van onderzeeërs en andere oorlogsschepim met Polaris 
raketten, worden de spanningen, die de vrede in Europa en de we
reld bedreigen, en de bewapeningslasten, die op de bevolking druk-

.. ken, groter. 

De as Bonn-Parijs, dit bondgenootschap van de meest reactio
naire oorlogsavonturiers in Europa, roept extra-gevaar op voor de 
als gevolg van de algemene bewapeningswedloop van de NAVO toch 
al zo gevaarlijke toestand. 

* 
TEGENOVER deze militaristische krachten staan evenwel sterke 

tegenkrachten. 

De Sowjet-Unie en de andere socialistische landen, met hun toe
nemende economische en militaire macht, vormen een onoverwin
nelijke hinderpaal voor de reactie. Het bestaan van het socialisti
sche kamp geeft daarom hoopvolle perspectieven aan allen die de 
strijd tegen de as Bonn-Parijs aanbinden. 

De democratische en vredelievende beweging in de Westeuropese 
landen ontwikkelt zich thans snel. De moedige, eensgezind ge
voerde strijd van de Franse mijnwerkers, ondersteund door de grote 
meerderheid van het volk, tegen de dwingelandij van De Gaulle 
dwingt de grootste bewondering af en vereist de solidariteit van 
alle democraten in ons land. 

Van groot belang is ook de begin maart afgelegde verklaring van 
de communistische partijen van West-Duitsland, België, Frankrijk, 
Italië, Luxemburg en Nederland, waarin deze zich uitspreken voor 
het ontwikkelen van de breedst mogelijke gemeenschappelijke actie 
van alle democratische en proletarische krachten van West-Europa. 

* OE crisis in de EEG heeft een scherpe uitwerking op de politieke 
verhoudingen in ons land. Vooral het uiterst reactionaire, oor

logszuchtige en dictatoriale optreden van De Gaulle en Adenauer 
heeft een grote schok teweeg gebracht. 

Nu zien zeer velen de gevaren die samenhangen met de ontwik
keling rondom de EEG, waartegen onze partij steeds heeft gewaar
schuwd. Zo wordt in brede kring felle critiek geuit op De Gaulle, 
Adenauer en de as Bonn-Parijs. 

Het is thans nodig alle krachten, nationaal en internationaal, te 
bundelen om de as Bonn-Parijs te breken. 
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Alles wat het brutale optreden van De Gaulle en Adenauer onder
steunt en aanm?edigt, dient te worden verhinderd. 

Daarom moet het verdrag tussen de Nederlandse en Westduitse 
regeringen, dat onlangs in de Tweede Kamer aan de orde is ge
weest, worden afgewezen als een kniebuiging voor de West- • 
duitse revanchisten. Dit verdrag is een manoeuvre van de West
duitse militaristen om te ontkomen aan het sluiten van een vredes
verdrag met alle staten van de anti-Hitler-coalitie. Het is een surro
gaat-vredesverdrag, dat dient om Nederland zijn stem te ontnemen 
bij de regeling van de uit de tweede wereldoorlog overgebleven 
vraagstukken. Het heeft ten doel kracht bij te zetten aan de West
duitse revanchistische eisen tot herstel van de grenzen van Hitler
Duitsland. Zo'n verdrag kan als niets anders worden beschouwd dan 
als een verraad aan al die landen, waarmee het Nederlandse volk 
tezamen gestreden heeft tegen het Duitse fascisme. 

In ons gehele volk heeft dit verdrag verontwaardiging gewekt. 
De Communistische Partij van Nederland en haar fractie in d.e 
Tweede Kamer hebben hun plicht tegenover de arbeidersklasse en 
het volk vervuld door het verdrag resoluut en met verontwaardi
ging af te wijzen. Ook door de sociaal-democratische werkers wordt 
de verwerping ervan geëist. Degenen uit de PvdA-fractie, die tegen 
het schandelijke verdrag met Bonn stemden, handelden in overeen
stemming met wat de massa verlangde. De minderheid van de 
PvdA-fractie, die onder aanvoering van Patijn voor het verdrag 
stemde, heeft daarmee een dienst bewezen aan de as Bonn-Parijs. 
Zij bukte voor het drijven van KVP-politici en volgde de regering
De Quay-Luns in haar slaafsheid tegenover het Adenauer-bewind. 
Daarmee trad de groep Patijn c.s. zelfs op tegen de besluiten van 
haar eigen partijcongres, waarin voor internationale ontspanning 
werd gepleit. 

1 Nu in de Tweede Kamer de CPN, de meerderheid van de p.vdA
fractie en de PSP tegen het verdrag hebben gestemd, is het streven 
van de regering om het ook in ijltempo door de Eerste Kamer heen 
te jagen, in strijd met alle regels van de parlementaire democratie. 
In geen geval mag verdere behandeling plaats hebben, voordat een 
nieuw parlement is gekozen en een nieuwe regering is gevormd. 

Hetzelfde geldt voor de overeenkomst over het legeren van West
duitse troepen in Budel. Deze overeenkomst, die de regering-De 
Quay-Luns heeft gesloten, is een nieuwe concessie aan de West
duitse militaristen. Daardoor loopt ons land het gevaar betrokken 
te worden in de militaire strategie van de as Bonn-Parijs. De veilig
heid van ons land zou op deze wijze nog ernstiger worden bedreigd. 

De overeenkomst moet daarom afgewezen worden. De legering 
van Wehrmachtseenheden op Nederlands grondgebied kan niet wor
den geduld. 
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Het Partijbestuur van de CPN roept alle werkers op deel te ne
men aan de demonstratie op 23 maart a.s. tegen de legering van 
Wehrmachtseenheden in Budel, een demonstratie die georganiseerd 
is door een comité van talrijke vooraanstaande Nederlanders. 

Het Partijbestuur wekt de andere organisaties van de arbeiders
beweging op eveneens alle krachten in te spannen om de demon
stratie te maken tot een duidelijke uitspraak tegen de legering van 
Westduitse troepen in Nederland, tegen alles wat de as Bonn-Parijs 
dienstig is. 

* 
vooRAL nu de as Bonn-Parijs de EEG gebruikt om de macht van 

de Westduitse en Franse oorlogszuchtige en autoritaire krach
ten te versterken, moet de blinde gehoorzaamheid jegens de orga
nen van de Euromarkt worden opgezegd. Er mogen geen verdere 
stappen worden genomen voor de uitvoering van maatregelen, die 
verdere prijsstijgingen, druk op de lonen en aantasting van de be
langen der kleine en middelboeren en de andere niet-monopolisti
sche groepen ten gevolge zullen hebben. 

Alles moet worden gedaan om de eenzijdige oriëntatie op West
Duitsland en Frankrijk te overwinnen. Juist voor ons land is het 
noodzakelijk brede handelsbetrekkingen naar alle zijden te ont
wikkelen, in het bijzonder met de Sowjet-Unie en de andere Oost
europese landen, waarvan de economie zich onophoudelijk ontwik
kelt. 

Tegenover de reactionaire en oorlogszuchtige politiek van de 
Westduitse en Franse monopolies, die de spil vormen van de EEG, 
stellen de communisten een democratisch en vredelievend alterna
tief. Zij willen de almacht van de monopolies teniét doen, de de
mocratie uitbreiden en vernieuwen en de vreedzame coëxistentie in 
de plaats stellen van de steeds groeiende bewapeningslasten. 

Zij willen Nederland verlossen uit de politiek van afhankelijkheid 
van de grote imperialistische mogendheden, die de veiligheid vari 
het volk in de waagschaal stelt. De politiek van staatkundige neu
traliteit, waarvoor de CPN reeds jarenlang optreedt, wordt steeds 
duidelijker de enig juiste politiek voor ons land. Een staatkundig 
neutraal Nederland zou een grote bijdragen betekenen voor de 
vrede in Europa. 

* DE strijd tegen de as Bonn-Parijs vereist, dat de regering-De Quay
Luns, die de ene concessie na de andere aan Adenauer en De 

Gaulle doet, wordt verjaagd. 
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Door in te stemmen met het op brutale en eigenmachtige wijze 
aangekondigde bezoek van De Gaulle heeft de regering zich tegen
over alle vredelievende en anti-gaullistische krachten in ons land 
geplaatst. Zij geeft toe aan vanuit West-Duitsland uitgeoefende pres
sie om de positie van De Gaulle te steunen, die als gevolg van de 
massa-acties in Frankrijk wordt aangetast. Dit is een aanval in de 
rug van de Franse mijnwerkers, van de Franse socialisten en com
munisten en gelovige arbeiders, die moedig strijden tegen De Gaul
le's heerschappij. 

Thans is de tijd aangebroken om af te rekenen met het op Bonn 
en Parijs afgestemde regeringsbeleid. Daarom moet een regering 
aan het bewind worden gebracht, die steunt op de arbeidersbewe
ging en haar eisen verwezenlijkt. Het· is onaanvaardbaar, dat zou 
worden samengegaan met KVP-leiders en reactionaire politici uit de 
protestant-christelijke partijen en de VVD, die drijven naar onder
werping van ons land aan de as van De Gaulle en Adenauer. 

* 
TERWILLE van het behoud van de vrede is het noodzakelijk, dat alle 

krachten van de arbeidersbeweging, samen met de vredelie-
.1 vende elementen uit de andere bevolkingsgroepen, zich verenigen. 
11 

Het is noodzakelijk alles te overwinnen, wat de arbeidersbewe
ging in een gemeenschappelijk optreden hindert, juist nu blijkt, dat 
communisten en socialisten naast elkaar staan in hun afkeer over 
het optreden van de oorlogszuchtige reactie in Europa. Duidelijker 

j dan ooit tevoren blijkt, dat het anti-communisme slechts de belan-
i gen dient van De Gaulle en Adenauer en overwonnen moet worden. 
]i 

I 

I. 

Dit onderstreept hoe schadelijk het optreden is van de PSP-lei
ders, zoals Lankhorst, die onverdroten voortgaan met hun pogingen 
om de arbeidersklasse te verdelen. In het bijzonder uiten zij dit in 
hun actie tegen de vakbandseenheid en tegen het NVV, juist op een 
moment, dat de strijdwil van de arbeidersklasse toeneemt en zij haar 
organisaties tot actief optreden tegen de ondernemers en voor 
loonsverhoging aanzet. 

De PSP-leiders stellen zich op één lijn met de grote ondernemers 
en hun professorale woordvoerders, die zich keren tegen het NVV 
en opkomen voor de vorming van splinterbonden. Dit optreden is 
een onverantwoordelijke steun aan de reactionairen, die in deze be
slissende tijden niets nalaten om de arbeidersklasse te verdelen en 
haar organisaties aan te tasten. Zij verlagen zich daardoor tot het 
niveau van lieden als Wagenaar en Gorizak, die in hun scheurma
kersoptreden door de arbeidersklasse en door de kiezers zijn weg
gevaagd. 

* 
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HET is de taak van de communisten om voorop te gaan in een ge
meenschappelijke actie voor de behartiging van de politieke en 

economische belangen van de Nederlandse werkers, voor democra
tie en vrede. 

In het belang van deze strijd eist onze partij haar democratische 
rechten op. 

De verdediging van deze rechten is een zaak die alle democraten 
raakt. Onder de druk van De Gaulle en Adenauer blijft de regering
De Quay niet stilstaan bij aanvallen op de rechten van de CPN, 
doch richt zij zich ook tegen anderen die haar niet welgevallig zijn. 

De CPN komt met des te meer kracht voor haar rechten op nu 
blijkt, dat zij de enige is geweest die op een juiste wijze de drijf
krachten in de EEG beoordeeld heeft. De waarheid mag voor het 
volk niet verborgen worden gehouden, door de communisten zend
tijd voor radio en televisie te onthouden. 

De versterking van de CPN is een waarborg voor een vastberaden 
en consequent optreden tegen de reactie. Het is daarom noodzake
lijk op 15 mei te stemmen op de lijstaanvoerder van de CPN, De . 
Groot, de communistische partij met nieuwe leden uit te breiden en 
het aantal lezers op De Waarheid te vergroten. 

De CPN roept tot de strijd op in het volste vertrouwen in de krach
ten van het volk, van de arbeiders, van alle vredelievende mensen. 

In de Sowjet-Unie en de overige socialistische landen vinden de 
democratische en vredelievende krachten een machtige en betrouw
bare bondgenoot. 

Nog nooit hebben de werkers in de strijd tegen de reactie zo sterk 
gestaan als thans. De gevaren zijn groot, doch ongetwijfeld kan door 
verenigd optreden, nationaal en internationaal, de oorlogszuchtige 
reactie, met het Westduits-Franse verbond als grootste gevaar, ver
slagen worden. 

Verenigt U in de strijd voor de vernietiging van de as Bonn-Parijs, 
tegen het verdrag tussen Den Haag en Bonn, tegen de legering vah 
Westduitse troepen in Budel! 

Verenigt U voor een overwinning van vrede en democratie! 

16 maart 1963. 
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Vakbeweging en loonstrijd 

fN de afgelopen tijd is een rij van hooggeleerde personen opge
staan om aan te tonen, dat de vakbeweging in onze geïntegreer

de samenleving geen taak meer heeft en dient te verdwijnen. 
In 1958 promoveerde een zekere C. Galan tot doctor op een 

proefschrift waarin o.a. op "wetenschappelijke" wijze de overbodig
heid van de vakbeweging beschreven wordt. Bij Galan's dissertatie 
werd een voorwoord geschreven door de Rotterdamse hoogleraar, 
H. J. Witteveen, die daarin zijn volledige instemming kwam betuigen 
met de anti-vakbewegings-stellingen van het proefschrift. 

Vorig jaar publiceerde een andere Rotterdamse hooggeleerde, 
N. E. H. van Esveld, een studie, waarin de vakbeweging een "Fremd
körper" (vreemd lichaam] wordt genoemd, nu in de hedendaagse 
maatschappij de "emancipatie" (gelijkberechtiging] van de arbei-

. ders praktisch is voltooid. 
Het felste licht op de vakbewegingsliquidatie is - hoe toepasse

lijk overigens - komen schijnen vanuit de Philipsstad. De hoog
leraar aan de Eindhovense Technische Hogeschool, L. J. Wemelsfel
der, kwam vertellen dat de uitbuiting die .de ondernemers altijd is 
verweten, vandaag de dag door de vakbeweging wordt uitgeoefend, 
waaraan in het belang van een gezonde staatshuishouding hoogno
dig een einde moest worden gemaakt.. 

Het zou een grote vergissing zijn deze aanvallen op de vakbe
weging als een hooggeleerde hobby van een aantal wereldvreemde 
professoren te beschouwen, waaraan geen verdere aandacht besteed 
behoeft te worden. 

Op dergelijke wijze maakte NVV-voorzitter Roemers zich in eerste 
instantie af van de door Wemelsfelder verkondigde opvattingen met 
zijn commentaar: "De man weet niet waarover hij spreekt." 1 ) 

Dat het hier om heel wat meer gaat dan een - al of niet deskun
dige - particuliere liefhebberij wordt duidelijk, als men weet, dat 
prof. Van Esveld zijn "vakbewegingsstudie" maakte in opdracht van 
de Algemene Werkgeversvereniging te Haarlem, terwijl prof. We
melsfelder met zijn pleidooi voor de begrafenis van de vakbeweging 
op een bijeenkomst van metaalondernemers in Utrecht voor de dag 
kwam, waar hij als spreker was uitgenodigd. 

De Eindhovense hoogleraar is bovendien plaatsvervangend kroon
lid van de Sociaal-Economische Raad. Hij is dus één van de "onaf
hankelijke" regeringsdeskundigen die in de SER mede bepalen, met 
welke loonruimte de arbeiders en hun vakbonden genoegen zouden 
moeten nemen. Daarnaast krijgen deze aanvallen op de vakbewe
ging nog een interessant politiek kleurtje door de "toevalligheid", 
dat de hiervoor genoemde hooggeleerde heren veelal uit de liberale 
hoek komen. Professor Witteveen, bijvoorbeeld, is Tweede Kamer-

1) In een verklaring, afgelegd tegenover het A.N.P. 
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lid voor de VVD en hij is gedoodverfd als de nieuwe partijvoorzitter 
wanneer Oud straks aftreedt. 

* .. 
WEMELSFELDER poneerde voor zijn instemmend ondernemers ge-

hoor in Utrecht, dat elke loonsverhoging die afgedwongen in
plaats van gegeven wordt, diefstal is. Diefstal op de economisch 
zwakke groep van ouden van dagen en andere rentetrekkers. 

Als "bewijs" daarvoor poetste de professor het vanouds bekende 
ondernemersargument nog eens extra op, dat de "loonspiraal" de 
"prijsspiraal" in beweging zet, dat loonsverhogingen dus prijsver
hogingen en inflatie (geldontwaarding) veroorzaken, waarvan de 
rentetrekkers de dupe worden. 

Professor Van Esveld stelde, dat de arbeiders en hun vakbonden 
telkens opnieuw en op verschillende terreinen achterstanden con
stateerden, maar dat de .verwezenlijking van de gestelde eisen de 
betrokkenen toch niet of weinig gelukkiger maakt. 

"De horizon der gerechtigheidsbeleving wijkt met haar vervul
ling", aldus Van Esveld, waaraan hij dan nog wel de erkenning wil 
toevoegen, dat " ... dit pleidooi voor bezonkener acties tot verbete
ring van arbeidsvoorwaarden vlotter gehouden wordt naarmate men 
zelf beter zit." 

Het zijn allang bekende verhaaltjes. 
In tij den van crisis en werkloosheid (of van laagconjunctuur zo

als de moderne benaming luidt), zeggen de kapitalisten en hun he
rauten, dat loonsverlaging (het moderne middel werd: bestedings
beperking) noodzakelijk is om 's lands economie te redden en de 
bedrijven op gang te houden. 

In tijden van hoogconjunctuur, als de vraag naar arbeidskrachten 
groter is dan het aanbod, komen de bezitters met de stelling dat 
loonsverhogingen schadelijk zijn, omdat zij onvermijdelijk prijsver
hogingen met zich meebrengen en de arbeiders toch niet vooruit 
helpen. De valsheid van dergelijke stellingen, die er slechts op ge
richt zijn de arbeiders in verwarring te breng_en en van de strijd af 
te houden, werd reeds 100 jaar geleden door Marx aan de kaak ge
steld. 

In zijn werk "Loon, prijs en winst", een voordracht gehoudt::n in 
het Jaar 1865 in de Generale Raad van de Eerste Internationale 
stelde Marx: 

"In al de gevallen waarmee ik rekening heb gehouden - en 
dit zijn er 99 van de honderd - hebt gij gezien dat een strijd 
om een loonsverhoging slechts als gevolg van voorafgaande 
veranderingen begint en het noodzakelijk gevolg is van voor
afgaande veranderingen in de productiehoeveelheid, de pro
ductieve kracht van de arbeid, de waarde van de arbeid, de 
waarde van het geld, de verlenging of de intensiteit van de 
uitgeperste arbeid, de schommelingen der marktprijzen, die 
van de schommelingen van vraag en aanbod afhankelijk zijn 
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en overeenkomstig de verschillende fazen van de industriële 
kringloop plaatsvinden - in één woord: reacties zijn van ar· 
beiders tegen voorafgaande handelingen van de kapitalisten." 

Marx toonde in deze voordracht uitvoerig aan, dat de algemene 
beweging van de prijzen beantwoordt aan eigen wetten en voort
komt uit de voortdurende schommelingen onder het kapitalisme van 
vraag en aanbod, zonder beïnvloed te worden door de algemene 
beweging van de lonen. 

Precies het omgekeerde gebeurt: de lonen (koopkracht) worden 
voortdurend beïnvloed door de beweging van de prijzen. En door 
diezelfde prijsbeweging worden ook de inkomsten var. de rente
trekkers beïnvloed, waarvoor de Eindhovense professor plotseling 
zo'n roerende zorg schijnt te hebben. 

"Schijnt", want in werkelijkheid helpen zijn theorieën de rente
trekkers van de regen in de drup. Waar of wanneer hebben rente
trekkers ooit geprofiteerd van een loonmatiging voor de arbeiders? 
Toen in 1957 de bestedingsbeperking werd doorgevoerd trof deze 
de rentetrekkers even hard als de arbeiders. Omgekeerd levert iede
re loonsverhoging voor de arbeiders nieuwe argumenten en activi
teiten op voor verhoging van wettelijke uitkeringen. 

Bij de strijd voor loonsvertoging is niet een verdere stijging van 
de prijzen, maar de daling van de winstmarges van de ondernemers 
in het geding en deze strijd is gericht tegen prijsstijgingen die reeds 
plaatsgevonden hebben. 

De kapitalist en de arbeider vechten steeds om de verdeling van 
een bepaalde waarde die door de gezamenlijke arbeid van de wer
kers wordt voortgebracht. Welke ook de gegeven hoeveelheid is, 
naarmate de één meer verovert, zal de ander minder krijgen. Als de 
lonen stijgen zullen de winsten (winstmarges) dalen en omgekeerd. 

De theorie van de zogenaamde loon- en prijsspiraal wordt dan 
ook niet gehanteerd uit zorg voor de rentetrekkers, voor "'s lands 
economie", of voor welke andere schoonklinkende doeleinden ook, 
maar om de dood-ordinaire reden om de winsten van de kapitalisten 
te beschermen. 

In werkelijkheid is door iedere na-oorlogse regering in ons land 
het element van sluipende inflatie, d.w.z. een politiek van prijsstij
gingen, gehanteerd, als middel tot loonroof en gedwongen "sparen" 
(matiging) der arbeiders ten bate van de opvoering der winsten. 

Dat werd vorig jaar nog eens van onverdachte zijde bevestigd in 
een rapport over "medezeggenschap" van het Christelijk Nationaal 
Vakverbond (CNV). In het onderdeel dat handelt over de financie
ring van de ondernemingen, noemt het confessionele rapport als 
een der middelen daarvoor: 

"Het afdwingen van besparingen door een voortgaand krui
pend inflatieproces: de klassieke - en ten onzent sedert de 
bevrijding ook gerealiseerde - oplossing voor dergelijke pro
blemen." (cursief van schr.). 

Daarnaast was er een tweede middel tot aantasting van de koop-
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kracht van de arbeiders en rentetrekkers door de voortdurend op
gedreven belastingheffingen, waarvan de opbrengst grotendeels 
werd besteed aan de oorlogsvoorbereiding en die tegelijkertijd de 
brandkasten van de ondernemers spekten via de toenemende orders 
van de staat aan de bedrijven. 

Bovendien zijn er de stelselmatige prijsverhogingen door de slaaf
se uitvoering door de regering van de EEG-bepalingen, die niet al
leen de koopkracht van de arbeiders, maar vooral ook van de ren
tetrekkers en andere financieel behoeftige groepen voortdurend 
aantasten. 

Een geliefd argument van de ondernemers en hun hooggeleerde 
economen is vandaag de dag, dat de lonen sneller gestegen zouden 
zijn dan de productiviteit. Maar de cijfers die daarvoor op tafel wor
den getoverd komen uitsluitend en alleen van diezelfde onderne
mers en hun zaakwaarnemers af en geen arbeider of vakbondsbe
stuurder is in staat deze te controleren. 

De enige maatstaf voor de ontwikkeling van de lonen en de pro
.ductiviteit zijn de stijgende winsten en zelfs die worden nog slechts 
voor een deel bekend gemaakt. Maar ook deze "bewerkte" winst
cijfers liegen er niet om. 

In zijn uiteenzetting voor de Generale Raad van de Eerste Inter
nationale in 1865 leerde Marx reeds, dat het door de groei van de 
productiviteit mogelijk is dat de nominale positie van de arbeider 
verbetert, maar tegelijkertijd zijn relatieve maatschappelijke posi
tie in vergelijking met die van de kapitalist is gedaald. 

Deze woorden zouden vandaag gesproken kunnen zijn aan het 
adres van al die propagandisten over de "welvaartsstaat", waarin 
voor de vakbeweging geen taak meer overgebleven is. 

In dit verband is het verder nuttig er op te wijzen, dat de behoef
ten van de werkers niet alleen voortspruiten uit hun slechtere toe
stand van gisteren, maar ook uit de rijkdom van technische voort
orengselan die zij vandaag door hun arbeid scheppen. Terwijl de be
zitters in ongekende luxe en weelde baden, leven echter honderd
duizenden gezinnen in Nederlands "welvaartsstaat" op de rand van 
het bestaansminimum. 

En ook dat bestaansminimum wordt bepaald door de stand van 
de materiële productie die vandacg wordt voortgebracht, uit de cul
turele ontwikkeling die daaruit voortvloeit en door de behoeften 
die de werkende mensen vandaag hebben. 

Daarom ook staat het argument: "de arbeiders hebben het van
daag toch maar beter dan vroeger", los van de maatschappelijke re
aliteit. 

Daarom ook geldt vandaag nog levensgroot de waarheid van de 
stelling die Marx 100 jaar geleden verkondigde, dat door de strijd 
voor loonsverhoging en verkorting van de arbeidsdag de arbeiders 
slechts een plicht vervullen tegenover zichzelf en hun klasse. 

"Zij houden slechts de tyrannieke, wederrechtelijke toe
eigening van het kapitaal binnen zekere grenzen." 

Wanneer de arbeiders van hun verzet tegen de aanvallen van 
het kapitaal zouden afzien en hun pogingen zouden opgeven 
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zoveel mogelijk tijdelijke verbetering van hun toestand te be
reiken, " ... zouden zij tot een eenvormige massa van weer
standsloze minimumlijders worden verlaagd, voor wie geen 
redding bestaat." ("Loon, prijs en winst") 

Tegelijkertijd leerde Marx de arbeiders reeds, dat de loonstrijd 
op zich zelf slechts een beperkt doel dient. Dat de arbeiders door 
deze dagelijkse strijd slechts optreden tegen de gevolgen en niet 
tegen de oorzaken van het loonstelsel. Dat door de loonstrijd slechts 
pijnstillende middelen worden toegepast, maar de ziekte niet wordt 
genezen. Maar, zo voegde Marx er aan toe: 

"De arbeidersklasse dient te begrijpen dat het tegenwoordi
ge stelsel bij alle ellende die het over haar brengt, tegelij ker
tijd de voor de nieuwe economische opbouw der maatschappij 
noodzakelijke materiële voorwaarden en maatschappelijke vor
men voortbrengt." 

En op de weg naar deze ombouw van de maatschappij is en blijft 
de vakbeweging een onmisbaar strijd- en machtsapparaat van de 
arbeiders tegenover de kapitalisten. 

* 
WANNEER wij nu de aanvallen van de hooggeleerde professoren op 

de vakbeweging op de keper beschouwen, dan blijken deze 
aanvallen zich niet zoveer te richten tegen het instituut van de vak
centrale, maar in het bij.zonder tegen de bedrijfsbonden. 

In zijn studie voor de Haarlemse Werkgeversvereniging stelt pro
fessor Van Esveld dan ook: 

"Momenteel wreekt zich dat de vakbonden door hun aard, 
doeleinden en werkwijze te weinig ondernemings-"minded" 
zijn en vooralsnog niet geacht kunnen worden onmisbaar voor -
de ondernemingsintegratie te zijn. Sterker nog: men kan zich 
afvragen of zij haar niet in de weg staan." 

Nog duidelijker wordt Van Esveld als hij zegt, dat in onze steeds 
gecompliceerder wordende samenleving, " ... in beginsel de rechts
grond is (ontnomen) aan de op de verbetering van de basis-arbeids
voorwaarden gerichte stakingsacties van afzonderlijke vakvereni
gingen." En, zo luidt op dit punt zijn conclusie: De werkstaking past 
niet meer in onze hedendaagse maatschappij! 

Volgens Van Esveld verkeren de vakbonden in een tweeslachtige 
positie. Enerzijds achten zij zich als collectieve macht ter verdedi
ging van de sociale en economische belangen van de arbeiders on
misbaar, anderzijds zijn zij volgens hem juist daardoor ongeschikt 
voor de behartiging van " ... de belangen der geïntegreerde onder
neming en de daarin werkende arbeiders - leden der ondernemings-
gemeenschap." (cursief van schr.) · 

De eerder genoemde dr. Galan pleitte er in zijn dissertatie voor 
om de vakbonden van bedrijfstaksgewijze strijdorganen om te bou-
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wen tot clubs met een cultureel doel en ter bevordering van de 
scholing. 

Wemelsfelder verkondigt de stelling: "Eerst wanneer de CAO zou 
worden afgeschaft en werkgevers en werknemers ieder individueel 
de lonen zouden regelen, zou men tot een soepel systeem van loon
vorming kunnen komen." In ieder geval dienen volgens hem de 
vakbonden zich uit de loonpolitiek terug te trekken. Terug naar bet 
zalige tijdperk van vóór Marx, is de nieuwe leus. 

Men zou zich vergissen wanneer men denkt, dat deze aanvallen 
op de vakbonden alleen vanuit de liberale hoek gelanceerd worden. 
Zo kwam de "linkse" Groningse professor, J. Pen, uitgerekend in het 
anti-NVV-blad "Het Parool" medPilelen: 

"Men hoeft het met een dergelijke visie (van Wemelsfelder 
e.a. schr.) nog niet eens te zijn om te erkennen dat zij reële 
problemen opwerpt." 

Pen verpakt zijn anti-vakbondsopvattingen in de stijl van een 
"welles-nietes"-discussie over het ,,bestaansrecht" van de bedrijfs
bonden, maar geeft zich bloot door tussen de regels door te insi
nueren dat de arbeiders - en vooral de jongeren - toch maar een 
soort straatlieverdjes zijn, die meer belangstelling hebben voor hun 
voetbalclub dan voor "een bloedeigen organisatie." 

Hoe verschillend de toon van de muziek bij de heren ook mag zijn. 
de inhoud van hun liedjes komt ongeveer wel op het zelfde neer: 
De hedendaagse ondernemer is een sociaal voelend mens die belang 
heeft bij hogere lonen vóór en menselijke verhoudingen mét de ar
beiders. · · 

Doordat de overheid uiteindelijk de beslissende touwtjes van de 
loonpolitiek in handen houdt is het algemeen belang - en dus ook 
dat van de arbeider - veilig gesteld. En wat blijft er voor de vak
beweging dan nog te doen over? .. 

Opmerkelijk bij al deze aanvallen is, dat van geen zijde recht
streeks bezwaar wordt gemaakt tegen de deelname van de leiders 
der vakcentrales aan het sociaal-economische overleg in de lande
lijke toporganen van het bedrijfsleven. Integendeel, de een na de 
ander spreekt zijn waardering uit voor het "op sociale vrede" ge
richte beleid en de getoonde verantwoordelijkheid door deze leiders 
voor het "algemeen belang". 

Maar toch ... kan men daarop ook in de toekomst blijven ver
trouwen?, aldus de twijfel; waaraan Van Esveld dan nog de waar
schuwing koppelt, dat ook de leiders "om te kunnen voortbestaan" 
rekening moeten houden met "de pressie en agitatie" van de volge
lingen. 

De gehele aanval concentreert zich dan ook op de vakbonden en 
hun "traditionele rol in de bedrijfstakken." 

Wanneer men het ondernemersgebed en dat van hun geestelijke 
voorsprekers vertaalt, komt het hier op neer: Van de leiders der con
fessionele centrales hebben wij altijd meer voordeel dan last gehad, 
met de buigzaamheid van Roemers, Kloos en Baart spelen wij het 
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voorlopig ook nog wel klaar, maar verlos ons van de bedrijfsbonden 
waarin de arbeiders steeds sterker optreden voor actie en eenheid. 

* 
DE vraag moet beantwoord worden, wat de achtergro11d van deze 

discussies is en waardoor zij mogelijk worden gemaakt. 
De discussie over de vakbeweging en de aanvallen op de bedrijfs

bouden zijn mogelijk geworden door het beleid dat het NVV-bestuur 
na de oorlog zelf heeft uitgevoerd. 

Vanaf het koppelen van het NVV aan de knellende banden van de 
confessionele centrales, de vorming van de Stichting van de Arbeid 
en het gehele stelsel van de PBO met aan de top de Sociaal-Econo
mische Raad, heeft dit beleid gevoerd in de richting van de "integra
tie" van de centrale NVV-leiding in het kapitalistische staatsappa
raat. 

Dit beleid voerde tot het beslisswen aan de top over de "ruimte" 
die er volgens de ondernemers voor de arbeiders overbleef - tot 
het aantasten ook van de zelfstandigheid der bedrijfsbonden en de 
vakbandsdemocratie voor de leden. 

De gevaren van dit vakbondsbeleid kwamen extra duidelijk aan 
het licht na het aan de macht komen van de monopolieregering-De 
Quay. 

De anti-arbeiderspolitiek die hierna in alle openlijkheid is door
gevoerd, breekt nog iedere dag het reformistische sprookje over de 
"bedrijfsgemeenschap" tussen arbeiders en ondernemers verder af. 

De verheugende linkse ontwikkeling in de afgelopen jaren binnen 
het NVV, de groeiende samenwerking tussen socialisten en commu
nisten op de bedrijven en in de vakbonden, het toenemende verzet 
tegen de loonmatiging van de ondernemers en hun regering zijn de 
duidelijke tekenen dat de vakbondsleden steeds krachtiger optreden 
voor het inzetten van hun organisatie als een strijdapparaat tegen 
de ondernemers. 

En juist deze ontwikkeling zal dan ook wel de voornaamste reden 
zijn, dat juist de laatste tijd vanuit de ondernemershoek aan hoog
geleerde liberale professoren opdracht wordt gegeven, een nieuwe 
theorie te ontwerpen die moet aantonen, dat de bedrijfsbonden hoog
nodig omgevormd moeten worden tot ping-pong- en scholingsclubs. 

Dat terzelfdertijd vanuit de PSP-leiding stelselmatig tegen de 
NVV-bonden wordt gefulmineerd en de versplintering van de arbei
ders in categorale bondjes aangemoedigd wordt, is slechts onthul
lend voor de "socialistische" opvattingen van zulke leiders over de 
sociale positie van de arbeiders en de klassenstrijd tegen de onder
nemers. 

Hoe reageren Roemers en Baart nu op de vakbandsontwikkeling 
en op de aanvallen, die toch in het bijzonder tegen het NVV zijn 
gericht? 

Zij klagen over een steeds breder wordende kloof tussen leiding 
en leden, over de "onverschilligheid" van de arbeiders en blazen 
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verder de "status-problemen" 1 ) tussen hand- en hoofdarbeiders op 
tot het centrale vraagstuk van de vakbeweging. Over deze zaken 
houden zij geleerde betogen en laten er dikke rapporten over ver
schijnen, maar onderwijl willen zij hun "aanpappings-politiek" ver
der doorzetten. 

Aan wie dan de schuld voor de kloof tussen leiding en leden of 
voor de zogenaamde "onverschilligheid" onder de arbeiders? De 
vraag stellen is haar beantwoorden. 

De band tussen leiding en leden wordt in de eerste plaats bepaald 
door de kracht en het succes waarmee de leiding voor de belangen
behartiging van de leden optreedt. Het groeitempo van de vakbewe
ging wordt voornamelijk bepaald door de successen die in de strijd 
worden behaald. Hoe strijdvaardiger de leiding, hoe hechter de le
den achter haar staan. Zo dient de kwestie gesteld te worden. 

Maar Baart verklaarde in de reeds veelbesproken televisie-uitzen
ding "85 gulden schoon", dat hij bij CAO-onderhandelingen door een 
ongeveer gelijke bril moet kijken als de ondernemers, omdat het 
daarbij niet gaat om 5 cent voor Jantje of Pietje, maar om 75 tot 
100 miljoen gulden voor 250.000 werkers in de metaalindustrie. 

Zulke opvattingen en het verwerkelijken ervan in de vakhonds
politiek zijn de oorzaken van de kloof tussen leiding en leden. Wat 
overigens duidelijk tot uiting is gekomen tot in de bondsraad van 
de NVV-metaalbond toe, toen het jongste capitulatie-accoord van 
Baart met de ondernemers door 21 bondsraad-leden (28 stemden 
voor) werd afgewezen. 

In een tweede reactie van Roemers op het betoog van Wemels
felder 2 ) blijft ook de NVV-voorzitter zijn medewerking aan de loon
matiging verdedigen en verkondigt hij opnieuw, dat deze politiek 
gericht zou zijn op het behoud van de werkgelegenheid en het voor
komen van inflatie. 

Maar sinds wanneer, zo moet de vraag gesteld worden, wordt de 
werkgelegenheid bepaald door de matiging van de lonen? En sinds 
wanneer behoort het tot de taak van een vakbondsleider om te ver
zwijgen dat het enige wat door loonmatiging wordt bepaald, de 
mate van de ondernemerswinsten is? 

Dat de prijsstijgingen en de inflatie zich ondanks de loonmatiging 
verder hebben voortgezet, is een bewijs te meer, dat de politiek 
waaraan Roemers zijn medewerking verleent ten bate van de onder
nemers en tot schade van de arbeiders werkt. 

De vakbondsleiders, aldus Roemers, "verkijken zich niet op de 
zon van de hoogconjunctuur als de individuele machtspositie groot 
lijkt. Zij weten, dat de kansen kunnen keren en als goede Neder
landers breken zij geen dijken in de economische zomer af." 
[cursief van schr.) 

Nu heeft de loonstrijd natuurlijk niets te maken met het afbre
ken, maar alles met het opbouwen van dijken, en dat in het bijzon-

1) Het gaat hier om de theorie, dat men streeft naar het bezit van een wasmachine, of 
een motorvehikel, vanwege het "standsgevoel", vanwege het "verlangen", te hebben wat 
de sociaal "hoger staande groep" ook heeft. 

2) Het Vrije Volk, 11 maart 1963. 
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der tijdens de economische zomer tegen de golf van loonaanvallen 
door de kapitalisten in de economische winter van laagconjunctuur 
en werkloosheid. 

Het is de "vakbondspolitiek" die Roemers voorstaat, welke de 
ondernemers niet alleen de kans geeft de lonen zelfs in de periode 
van hoogconjunctuur aan banden te leggen, maar die hen bovendien 
ook brutaal genoeg maakt om een aanval op de vakbonden te ope
nen. 

In ieder geval staat het vast, dat de aanvallen van de onderne
mers op .de vakbonden tot mislukking zijn gedoemd. Zij zullen voor 
de arbeiders slechts een waarschuwing zijn om met nog grotere ac
tiviteit te werken aan de versterking van de vakhondseenheid en 
de strijdkracht van hun organisatie. 

* 
Wij prijzen ons overigens gelukkig onze instemming te kunnen 

betuigen met één stelling van Roemers: 
"Prof. Wemelsfelder vergist zich wanneer hij denkt dat de vak

beweging zou verdwijnen als de leiders dat zouden voorstellen. Die 
leiders zouden verdwijnen en door anderen worden vervangen." 

Het "maatschappelijke verschijnsel" van de vakbeweging is geen 
uitvinding van wie dan ook, dat geeft het woord reeds aan. De vak
beweging is geboren uit de maatschappelijke noodzakelijkheid van 
de arbeiders om zich te verenigen tegen de verenigde klasse der 
ondernemers en dat zal zo blijven, zolang dit stelsel bestaat. 

A. v. TURNHOUT. 
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Koude oorlog en diensttijd 
ELK jaar worden er, ter vervulling van de militaire dienstplicht in 

ons land; circa 55.000 jongens onder de wapenen geroepen. 
Daarmee verlaat een belangrijk deel van onze jeugd rondom de zo
jarige leeftijd de burgermaatschappij. Ze vertrekken uit het ouder
lijk huis, zeggen voorlopig het bedrijf of de school vaarwel en ver
breken veelal de contacten met hun sport- of ontspanningsvereni
ging. 

Als soldaat gaan ze een andere wereld binnen, waar het oorlogs
gestook tot het kookpunt wordt opgevoerd, zware lichamelijke en 
geestelijke druk wordt uitgeoefend en een strenge discipline wordt 
opgelegd. 

Op het 9de congres van het ANJV, dat aan het eind van 1962 plaats 
vond, werd aan de strijd voor de belangen van de jongeren in de mi
litaire dienst grote aandacht besteed. 

Het congres stelde een rapport samen, waarin de voornaamste 
eisen voor de soldaten werden geformuleerd. Voor de verwezenlij
king daarvan zal het Verbond in deze tijd actief optreden. 

De voornaamste eisen zijn: verkorting van de diensttijd, uitbrei
ding van het verlof en verhoging van de soldij. 

Het rapport gaat ook in op de methoden, waarmee de discipline 
wordt gehandhaafd, op de medische verzorging en op de voorlich
ting aan de soldaten. 

HET LEGER - SCHOOL VAN DE KOUDE OORLOG 

EEN van de voornaamste taken die de legerleiding zich bij de op
leiding van de militairen schijnt te stellen is, naast het omgaan 

met wapenen, de politieke beïnvloeding in de geest van de koude 
oorlog. '~ · , 

De mondelinge lessen van de officieren zijn doordrenkt met aan
vallen op de communisten, de Sowjet-Unie en de socialistische lan
den. Aalmoezeniers en legerpredikanten doen hier tijdens de gees
telijke verzorging nog een schepje boven op. 

Bovendien wordt bij iedere oefening duidelijk gemaakt, dat de 
vijand steeds uit het Oosten komt, terwijl de aanvallende partij al
tijd als de roden wordt betiteld. 

De soldaten worden overstroomd met koude-oorlogslectuur, die 
door het ministerie van Oorlog wordt verstrekt. Speciale uitgaven 
bij de oefeningen vullen de geregelde bladen zoals de Militaire 
Spectator en de Legerkoerier aan. 

Salvo en Reveille, de katholieke en christelijke organen voor de 
strijdkrachten, laten geen nummer voorbij gaan zonder steun te ver
lenen aan de koude-oorlogskaarts die minister Visser's strijdmacht 
heeft bevangen. 

Onder de vele blaadjes die er verder nog verschijnen, is dat van 
de katholieke spionnen-club onder de soldaten G 3 [Goede Geest 
Gemeenschap in leger en luchtmacht}. 
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Het materiaal van Vrede en Vrijheid wordt met kwistige hand 
en in velerlei vorm onder de soldaten wordt verspreid. Zelfs de in
ternationale zusjes van de door deze stichting verspreide materialen 
kunnen we in de Nederlandse kazernes op de tafels vinden. Het 
blaadje GlAS van het International Committee for Information and 
Social activity, dat uit Luxemburg komt en een getrouwe copie is 
van de in Nederland verschijnende materialen en waarschijnlijk uit 
de zelfde beurzen wordt betaald, vinden we daar ook bij. · 

Het thema "Sowjet-Unie en Duitsland" wordt voortdurend in alle 
uitgaven voor de militairen behandeld. Voor de soldaten die gele
gerd worden in Duitsland of daar moeten oefenen, is er nog een 
speciaal boekje bijgekomen. Onder de titel Tussen Lobith en ijzeren 
gordijn wordt dat door de legerleiding aan de militairen verstrekt. 

In het voorwoord van de staatssecretaris van Defensie, M. H. R. 
Calmeyer, komt reeds duidelijk tot uitdrukking waarom dit boekje 
is verschenen. Het moet de Nederlandse soldaten overtuigen van de 
noodzaak om tezamen en onder leiding van de Bundeswehr tegen 
het socialisme ten strijde te trekken. 

Calmeyer schrijft: 
"Gij komt in een land, dat door een IJzeren Gordijn in twee 

stukken is verdeeld. Oe-st-Duitsland, aan de overkant, is een 
communistische "satellietstaat", waar blindelings de aanwij
zingen der machthebbers in het Kremlin worden opgevolgd. 
West-Duitsland aan deze kant, is een democratisch geregeerd 
land, lid van de NAVO, onze bondgenoot dus." [blz. 1) 

Op pag. 2 vervolgt hij dan: 
"De Bondsrepubliek Duitsland is één van onze NAVO-bond

genoten. Wanneer de nood aan de man mocht komen, zullen 
naast andere geallieerde troepen, ook Duitse troepen schou
der aan schouder met U strijden voor het behoud van onze 
vrijheid." 

De sympathie van de legerleiding met de Westduitse Wehrmacht 
gaat zelfs terug naar 1939. Bij een beschrijving van de Duitse oefen
terreinen op de Lüneburgerheide lezen we op pag. 30 en 31: 

"Niet ver van Bergen [vlak bij het oude nazi-concentratie
kamp Bergen-Belsen, red.) ligt in dit terrein een gedenksteen 
voor de vroegere General-oberst von Fritsch, die in 1939 voor 
Warschau onder ietwat verdachte omstandigheden is gesneu
veld. 

"Treue ist das Mark der Ehre" leest men op de steen en dat 
is een spreuk waarover men best zijn gedachte eens kan laten 
gaan. 

Een andere grote zoon van de Lüneburgerheide is de dichter 
Hermann Löns, die veel gedichten aan deze landstreek heeft 
gewijd en veel historie-onderzoek deed." 

Zo maakt de legerleiding dus van General-oberst von Fritsch, die 
voor Hitler en Gross-Deutschland aan het front van Warschau sneu
velde een grote zoon van de Lüneburgerheide. 
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Ten slotte krijgt de Nederlandse soldaat 10 wenken mee voor zijn 
houding en gedrag tijdens zijn verblijf in Duitsland. Het zijn stille 
wenken, die de opvatting van de legerleiding bijzonder duidelijk tot 
uitdrukking laat komen. Hetgeen moge blijken uit een drietal dat 
we hier overnemen. 

"Bluf niet en probeer nooit een Duitser te vertellen dat het 
thuis veel mooier, groter of beter is. Want ook hij is trots op 
zijn land. Als iemand bij U thuis op bezoek kwam en overvloe
dige critiek zou hebben op de meubelen, de inrichting enz., dan 
zoudt u hem gauw de deur uit werken." 

Dat het hier niet in de eerste plaats om meubeltjes gaat blijkt wel 
uit de volgende wenk. 

"Critiseer nimmer de Duitse politiek of godsdienstige opvat
tingen. Men vindt de uwe misschien even vreemd. Uiteindelijk 
ontlopen ze elkaar niet zo veel."(!] 

Tenslotte moet wenk 8 voor een goede indruk bij de oud-Hitlar
generaals zorgen. 

"Zorg er voor, dat uniform en schoeisel er netjes uitzien. 
Breng correct en tijdig de voorgeschreven groet. Dit is voor 
een buitenlander altijd maatstaf bij de beoordéling of hij met 
een tuchteloze bende te maken heeft of met een gedisciplineer
de bondgenoot." 

Tussen voorwoord en wenken probeert men dan de soldaat dui
delijk te maken, waarom hij naar Duitsland moet vertrekken. 

Er wordt op de 55 pagina's die het boekje telt, veel verteld, veel 
niet verteld en veel verdraaid om het geheel in het NAVO-raam te 
kunnen plaatsen. 

Op pag. 4 leest men, dat in Yalta de Duitse grenzen werden be
paald, waarbij die in het Oosten door de rivieren Oder en Neisse 
gevormd worden. Nergens komt men echter in het boekje tegen, dat 
dit juist één van de doorns is in het oog van de Westduitse macht
hebbers en dat juist het herstel van de oude Hitiergrenzen een eis is, 
die de spanning in Duitsland veroorzaakt. 

Op pag. 16 en 17 lezen we over de campagne van het Duitse fas
cisme na 1933 voor het terug bn:ngen van de "onderdrukte Duitse 
minderheden" in de nabuurlanden binnen de grenzen van het Duitse 
rijk. 

Nergens in het boekje wordt verteld, dat dit opnieuw tot de voor
naamste propaganda-punten is geworden in de Westduitse oorlogs
hysterie. Mocht de soldaat dit tijdens zijn verblijf in West-Duitsland 
zelf ontdekken dan is het verstandig de wenken in acht te nemen 
en de Duitse politiek nimmer te critiseren. 

We lezen op pag. 7, dat Chroestsjow in 1960 boos weg liep uit 
Parijs zonder dat de conferentie van de Grote Vier had kunnen be
ginnen. ~ lezen niet, dat kort daarvoor de Amerikanen het 
U-2 schandaal veroorzaakten, welke militaire provocatie de aanlei
ding vormde tot de mislukking van de conferentie van Parijs. 

Ook de Legerkoerier, eén andere officiële uitgave voor het leger, 
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die volgens de aankondiging verspreid wordt in een oplage van 1 
op 3 in werkelijke dienst zijnde militairen, draagt in de koude-oor
logspropaganda een maandelijkse steen bij. 

In het nummer van februari 1963 komen we een artikel tegen op 
het thema van de Russische spionage. Het handelt over de Sowjet
vissersvloot. Uit het geciteerde Westduitse blad Wehrkunde komt de 
mededeling, dat de meeste van deze vissersschepen 300 tot 500 brt. 
meten en in serie zijn gebouwd op de werven in de Sowjet-Unie en 
Polen. 

"Hoewel vele van deze schepen inderdaad voor de visvangst 
zijn uitgerust en deze ook intensief beoefenen, zijn ze toch. zo 
ingericht, dat ze in een handomdraaien voor oorlogsdoeleinden 
kunnen worden gebruikt. Daarnaast telt de vissersvloot een 
aantal "hoogzee-trawlers", die beschikken over de modernste 
electronische apparatuur. Zij hebben tot taak, steeds te gaan 
vissen daar, waar de NAVO-landen hun vloot-manoeuvres hou
den en dan te luisteren naar het radiografische berichten-ver
keer, radarfrequenties waar te nemen, magnetische krachtvel
den op te meten en scheepstypen met behulp van bijzondere 
camera's te fotograferen." 

Aldus de koude oorlog van het Duitse blad Wehrkunde in de Le
gerkoerier voor de Nederlandse strijdkrachten. 

Het eveneens in een zeer grote oplage verschijnende Salvo, een 
uitgave van het Nationaal katholieke thuisfront, is reeds enige tijd 
bezig met een reeks van beschouwingen over de achtergronden van 
de Oost-West-verhoudingen, die eveneens geschoeid zijn op de leest 
van de koude oorlog. 

Dat is het beeld van de voorlichting aan de Nederlandse soldaten. 
Het is een langdurige hersenspoeling op grote schaal, waarbij de 
eigen mening van de soldaat niet tot gelding mag komen. 

OMLAAG DE DIENSTTIJD 

IN het rapport van het ANJV-congres wordt tegen oorlogspropa-
ganda en valse voorlichting in het leger stelling genomen. Da:ar

mee parallel loopt de eis, dat de soldaten het recht moeten hebben 
om in de kazerne de lectuur te lezen die zij zelf verkiezen. Dat be
tekent, dat er een opheffing van het verbod moet komen om De 
Waarheid in de kazerne te lezen. Dat de kranten en andere mate
rialen van het ANJV, vooruitstrevende boeken en tijdschriften door 
de militairen in de kazernes meegenomen en gelezen mogen worden. 

De huidige voorlichting voor de soldaten is waarschijnlijk één van 
de redenen voor de lange diensttijd. Immers juist onder de jongeren 
is een sterke drang naar links merkbaar. Ze hebben een open oog 
voor de ontwikkeling in ons eigen land, maar ook voor de enorme 
en snelle vooruitgang in de socialistische landen. Hierbij spelen 
vooral de grote technische successen bv. op het gebied Vé!Jl de ruim
tevaart een belangrijke rol. 

Zeker is dat de legerleiding niet gebrand is op een goed contact 
van de soldaten met thuis en met de burgermaatschappij. Vandaar de 
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regelmatige pogingen om het verlof van de militairen te beperken. 
Het militaire apparaat is een geweldig instrument in de koude

oorlogspsychologie, dat men zo lang mogelijk wil benutten. 
De diensttijd in ons land is nu 22 maanden, hetgeen betekent, dat 

de soldaten op het ogenblik na 20 maanden de dienst verlaten en 
met zg. klein verlof gaan. Het argument om het klein verlof pas met 
20 maanden in te laten gaan is opnieuw Duitsland geweest; naar 
aanleiding van de situatie in Berlijn werd ·de oorspronkelijke 18 
maanden verlengd met 2 maanden extra. Met deze diensttijd-ver
lenging zijn ook de soldaten naar Nieuw-Guinea gestuurd. 

Officieel geldt, dat Nederland aan zijn NAVO-verplichtingen moet 
voldoen. Maar als klein land doet Nederland wat de diensttijd aan
gaat meer aan de NAVO-verplichtingen dan de meeste andere landen 
in West-Europa. 

Een vergelijkend staatje met een aantal andere NAVO-landen kan 
dat_ verduidelijken. 

Nederland 
België 
Luxemburg 
Frankrijk 
Denemarken 
Noorwegen 
West-Duitsland 
Italië 

diensttijd 

" 

" 

20 maanden 
12 

9 
18 
16 
16 
12 
18 

" 

" 

" 

j 
(Er is aangekondigd, dat 
het binnenkort 15 of 16 
maanden zal worden, De
nemarken naar 12) 

~(Wordt binnenkort 
( 15 maanden) 

Hieruit blijkt, dat de Nederlandse regering de diensttijd heeft ver
lengd, terwijl daarentegen juist in Italië en Frankrijk verdere dienst
tijd-verkortingen op het program staan. Daarbij loopt vooral in het 
oog, dat de Franse dienstplichtigen tot voor kort nog een diensttijd 
van 28 maanden hadden, die na het einde van de Algerijnse oorlog 
direct tot 18 maanden is terug gebracht. 

Zo blijft van het NAVO-verhaaltje niet veel over en kan de dienst
tijd zelfs wat dat betreft zonder bezwaar verkort worden. 

Het ANJV stelt in zijn rapport een diensttijd-,verkor'ting voor tot 
een jaar, eventueel in drie termijnen. 
a. Het terugbrengen van de diensttijd tot 18 maanden. 
h. Het verder terugbrengen naar 16 maanden als overgang naar 
c. een diensttijd van 1 jaar. 

Een diensttijd van een jaar is voldoende om de soldaat de nodige 
militaire kennis te geven en te trainen. De ervaringen zowel van de 
soldaten zelf alsook die van de officieren is, dat de tijd dat de dienst 
langer dan 12 maanden duurt, gebruikt wordt voor eindeloos her
halen van bekende stof en in feite onnodig verloren tijd voor de 
jongens is. 

De soldaten worden bijzonder z;waar getroffen door de militaire 
dienst. Juist in de periode dat ze hun vak onder de knie beginnen te 
krijgen worden ze het bedrijf uit gehaald. Daarna moeten ze -voor 
een groot deel opnieuw beginnen, omdat ze door de te lange dienst
tijd veel ervaringen en vakmanschap verloren hebben. 
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Ook financieel worden de soldaten bijzonder benadeeld. Precies 
in de tijd dat ze in het bedrijf wat meer gaan verdienen, thuis mee 
kunnen helpen de inkomsten van het gezin te verhogen of beginnen 
te sparen voor het opzetten van e9n eigen gezin, gaat de kazerne
poort voor hen open. 

Tegenover de f 1,35 die de soldaat nu per dag gaat ontvangen, 
zou een netto verdienste staan van minimaal 50 gulden per week 
in het burgervak. Alleen de laatste verlenging van de diensttijd met 
twee maanden heeft de militairen al een financiële strop opgele
verd van honderden guldens. Rekenen we daarbij alle andere be
zwaren die tegen de militaire dienst bestaan, zoals de "realistische" 
oefeningen, de ver doorgevoerde discipline, de vaak onrechtvaardige 
en strenge bestraffing in de kazernes en voor de krijgsraad, het 
meermalen bijzonder slechte eten, dan is het duidelijk, dat de solda
ten het liefst zo snel mogelijk het leger weer verlaten. 

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1959 werd de meer
derheid van de parlementsleden gekozen o.a. omdat zij de leuze 
"voor verkorting van de diensttijd" voerden. 

In de loop van dat jaar yerscheen er een rapport van de door de 
regering ingestelde "commissie werkelijke diensttijd." In dit rap
port werd een diensttijd-verkorting aan de orde gesteld, mits ... er 
een sterke stijging plaats zou vinden van het aantal beroepsmilitai
ren. Dat aantal moest naar de mening van deze commissie in drie 
jaar stijgen met 19.450 beroepsmilitairen en vrijwilligers. 

Dit idee is onmogelijk te verwezenlijken, hetgeen nu ook in de 
praktijk is gebleken. Ondanks het propaganda-offensief van het 
ministerie, dat vergeefs poogde om via radio, advertenties, folders, 
aanplakbiljetten, lezingen op scholen, de militaire dienst aan te prij
zen als een heerlijk beroep waar "toekomst" in zit. 

Een werkelijke diensttijd-verlaging kan tot stand komen, wanneer 
de koude-oorlogskaers doorbroken wordt en de regering wordt ge
dwongen om maatregelen te nemen die kunnen bijdragen tot inter
nationale ontspanning. 

De diensttijd-verkorting zou een belangrijke Nederlandse bijdrage 
voor het behoud van de vrede kunnen zijn. Het zou de kosten van 
de oorlogsbegroting drukken, duizenden arbeidskrachten vrij maken 
voor de productie. 

Het zou voor de soldaten een einde maken aan een te lange perio
de van onderbreking van het normale leven. 

R. WALRAVEN. 
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Een jaar werk van Sowjet-geleerden 

M. W. Keldisj 
president van de Academie van Wetenschappen der USSR 

HOEWEL de laatste jaren de belangstelling van de Westelij-
ke wereld voor de verrichtingen van de Sowjet-weten

schappen ten zeerste gegroeid is, blijft de voorlichting bij ons 
toch zeer gebrekkig en onvolledig. In februari jl. vond de alge
mene jaarvergadering van de Academie van Wetenschappen 
der USSR plaats. Daar werd o.m. meegedeeld, dat de instituten 
van de Academie alleen in het algelopen jaar 4 300 vraagstuk
ken onderzocht hebben, waarvan in 833 gevallen het onder
zoek werd afgesloten. Dit is een aanwijzing voor de enorme 
omvang van het wetenschappelijke werk in de USSR, aange
zien er behalve de instituten van de centrale Academie ook 
nog netwerken van wetenschappelijkè instellingen der afzon
derlijke Unie-academiën, instellingen van afzonderlijke mini
steries en talloze research-instituten bij belangrijke industriële 
bedrijven bestaan. 
- Een gedetailleerd verslag van het werk der centrale Acade
mie werd door de wetenschappelijke secretaris van het presi
dium, prof. M. I. Agosjkow gegeven. Hieronder volgt de tekst 
van het algemene overzicht van de president der Academie, 
prof. M. W. Keldisj. 

Red. P. en C. 

HET afgelopen jaar was het eerste na het aannt:men van het pro
gram van de opbouw van het communisme door het 22ste Con

gres der CPSU. 
In die periode hadden er in het land nieuwe opmerkelijke gebeur

tenissen plaats, die verband houden met de uitvoering van het pro
gram. Door het Centraal Comité der CPSU werden, op zijn voltallige 
bijeenkomst in maart vorig jaar, belangrijke besluiten genomen in
zake de ontwikkeling van de landbouw, in het bijzonder over de in
voering van methoden tot intensieve bewerking van de grond. 

Van zeer grote betekenis voor de succesvolle verwezenlijking van 
het program van de communistische opbouw zijn de besluiten, die 
door het Centraal Comité van de CPSU op zijn voltallige bijeenkomst 
in november werden aangenomen inzake de reorganisatie van de 
leidende rol van de partij in de economie van het land. De bijeen
komst wijdde bijzondere aandacht aan het verhogen van het peil van 
wetenschappelijk en technisch onderzoek en aan het sneller toe
passen van de resultaten daarvan in de nationale economie. Het 
Centraal Comité achtte het noodzakelijk, het leidinggevende werk 
voor de vooruitgang van wetenschap en techniek in takken van door
slaggevende betekenis voor de nationale economie te centraliseren 
en dit werk in staatscommissies te concentreren. 
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De wetenschappelijke en technische vooruitgang bepaalt in zeer 
grote mate de succesvolle verwezenlijking van het partijprogram, 
daar de wetenschap in de periode van de grootscheepse opbouw van 
het communisme een directe productiekracht wordt. 

Onder de nieuwe omstandigheden, wanneer de wetenschappelijke 
krachten van het land geconcentreerd zullen worden op vraagstuk
ken, die rechtstreeks verband houden met de belangrijkste takken 
van de nationale economie, wordt het steeds belangrijker, de aan
dacht van de Academie te concentreren op het oplossen van belang
rijke, veelomvattende vraagstukken van de natuuriWetenschappen en 
de sociale wetenschappen, die in sterke mate zijn verbonden met 
de ontwikkeling van de nationale economie en de cultuur. De Aca
demie van Wetenschappen moet in haar werk de hoofdaandacht 
wijden aan fundamentele theoretische vraagstukken. Behalve aan 
de oplossing van wetenschappelijke vraagstukken, die op dit mo
ment al wordt verwezenlijkt, moeten we meer aandacht besteden 
aan vraagstukken, die voor de toekomstige ontwikkeling van het 
land grote vooruitzichten bieden. 

Het afgelopen jaar was gekenmerkt door nieuwe, buitengewone 
successen van ons land op het gebied van de bestudering en verove
ring van de ruimte. De Sowjet-kosmonauten Nikolajew en Popowitsj, 
die resp. de Wastok 3 en Wastok 4 bestuurden, voerden een langdu
rige groepsvlucht om de aarde uit, die zijn weerga niet heeft. Drie 
maanden geleden werd een uiterst gecompliceerd wetenschappelijk 
en technisch experiment ten uitvoer gebracht, nl. het lanceren van 
een interplanetair station in de richting van Mars. Dit station heeft 
thans bijna de helft van zijn weg van de Aarde naar Mars afgelegd 
en is thans op een afstand van ongeveer 50 miljoen kilometer van 
de Aarde. Er wordt regelmatig-radiocontact mee onderhouden en er 
zijn vele nieuwe en waardevolle gegevens over de fysieke aard van 
de ruimte verkregen. 

Onze geleerden hebben nieuwe successen geboekt op het gebied 
van radioverbindingen in de ruimte. We hebben nieuwe informaties 
gekregen, dank zij de eerste radarproefneming met Mercurius en 
een tweede radarproef met Venus. Er is door het weerkaatsen van 
telegrafische signalen van Venus een verbinding tot stand gebracht. 

Tot de belangrijke verworvenheden van de theoretische weten
schap kan het succes gerekend worden, dat op een van de belang
rijkste terreinen van de tegenwoordige natuurwetenschappen is be
haald, met name de theorie van de sterke wisselwerking van ele
mentaire deeltjes bij hoge energieën. De behaalde resultaten wor
den door de specialisten hogelijk gewaardeerd en beschouwd als be
horende tot wereldklasse. 

Bij dit punt zou ik willen opmerken, dat de afdeling Fysica en 
Mathematica bij het organiseren van onderzoekingen naar de fysica 
van elementaire deeltjes het als een voorname taak dient te be
schouwen, zo veel mogelijk geleerden in te schakelen bij het ana
lyseren van de grote rijkdom aan experimentele gegevens, die door 
de atoom-versneller worden verkregen. 

Het Instituut voor de Natuurkunde der Aarde heeft een verbeterde 
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theorie van de getijden der Aarde uitgewerkt, die van fundamentele 
betekenis is voor de bestudering van de inwendige structuur van de 
Aarde door het waarnemen van haar getij deveranderingen. Men 
heeft ontdekt, dat de Aarde haar eigen trillingen heeft met een pe
riode, die dicht bij de 24 uur ligt. Dit opent nieuwe vooruitzichten 
met betrekking tot het onderzoek van de structuur der Aarde en in 
het bijzonder van haar kern. 

Ik zou willen opmerken, dat er op het ogenblik aanzienlijke aan
dacht dient te worden besteed aan theoretische onderzoekingen op 
het gebied van de atmosferische gesteldheid. De zeer goede metho
de, die door mathematici is uitgewerkt voor het oplossen van hydro
dynamische vraagstukken enerzijds, en de mogelijkheid van het ver
krijgen van een grote hoeveelheid informaties door middel van 
spoetniks en meteorologische raketten anderzijds, heeft thans de 
weg vrijgemaakt voor het uitwerken van nieuwe, perfecte methoden 
van weersvoorspelling. De onderzoekingen van natuurkundige ver
schijnselen in de hoogste atmosferische lagen en in de ruimte rond 
de Aarde, die uitgevoerd zijn en uitgevoerd worden door middel vaP 
spoetniks en raketten, evenals de vooruitgang, die geboekt is bij het 
onderzoek van de Zon, houden fundamenteel nieuwe vooruitzichten 
in voor het onderkennen van de machtige invloed, die door kosmi
sche factoren op de electra-magnetische en hydro-dynamische ver
schijnselen worden uitgeoefend, die zich in de atmosfeer voordoen 
en een beslissende uitwerking hebben op de levensomstandigheden 
op Aarde. Ik geloof, dat er binnenkort bijzondere ontdekkingen op 
het gebied van de atmosferische gesteldheid zullen worden gedaan. 
Er bestaat evenwel de vrees, dat wij op dit gebied achter liggen en 
dat bovendien de onderzoekingen van de natuurkunde der atmosfeer 
niet juist georganiseerd zijn. 

* 
THEORETISCHE onderzoekingen van de laatste tijd op het gebied 

van de structuur der vaste stoffen leveren met bijzondere snel
heid praktische resultaten op. Op dit gebied zijn er in de afgelopen 
jaren vele uitmuntende resultaten geweest. 

Een succes van grote betekenis voor de nationale economie is de 
vervaardiging van kunstmatige diamant. U zult zich herinneren, dat 
in de Academie van Wetenschappen van de USSR een methode werd 
uitgewerkt voor het winnen van kunstmatige diamant en dat er ho
ge-drukkamers werden gebouwd. Deze kamers zijn thans door onze 
industrie aanvaard als basis om er op verder te werken. Samen met 
het Oekrainse Onderzoekingsinstituut voor Synthetische Superharde 
Materialen en Instrumenten werd ook een juiste methode gevonden 
voor de industriële toepassing van de door de wetenschap behaalde 
resultaten. Kunstmatige diamant wordt thans op commerciële basis 
vervaardigd en wij beseffen steeds meer de toenemende betekenis 
van deze ontdekking voor de economie. In de metaalindustrie in het 
bijzonder zal hierdoor een technische revolutie teweeg worden ge
bracht. De geleerden van de AcaJemie werken thans methoden uit 
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voor het vormen van nog grotere diamantkristallen en Zij streven er 
ook naar, andere superharde materialen te creëren. 

In de afgelopen jaren hebben onze instituten in grote mate bijge
dragen tot de ontwikkeling van half-geleiders (transistors]. De ont
wikkeling door het Natuurkundig-Technische Instituut, in samen
werking met de industrie, van machtige siliconen-gelijkrichters is 
een sprekend voorbeeld van werk, dat van grote economische bete
kenis is. De door Sowjet-geleerden en -ingenieurs ontwikkelde sili
conen-transistors overtreffen in hun kenmerken soortgelijke bui
tenlandse vindingen. Gestuurde krachtstroomtransistors zullen de 
electra-techniek werkelijk revolutioneren. 

Theoretische onderzoekingen op het gebied van de kwanten-elec
tronica openen steeds wijdere verten voor de toepassing ervan. We 
mogen niet alleen op het terrein van de communicaties revollJtiO
naire veranderingen voorspellen, maar ook op het gebied van de 
productie-techniek. In het afgelopen jaar werden onze kwanten
generators 1

) verbeterd. We hebben in het bijzonder- generators ont
wikkeld, waarvan de stralen in staat zijn binnen een duizendste van 
een seconde uiterst kleine gaatjes in materiaal van ongeacht welke 
hardheid te branden. Technisch wordt dit toegepast in het werk, dat 
gezamenlijk wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuurkunde 
en het Experimentele Onderzoekingsinstituut voor Metaalbewer
kingsmachines voor het vervaardigen van robijnlagers voor horloges 
en diamanten spindoppen met openingen van enkele microns 2 ) ter 
vervaardiging van synthetische vezels. 

Opgemerkt dient te worden, dat de door onze natuurkundigen 
behaalde successen bij de ontwikkeling van kwanten-licht-genera
toren nauw samenhangen met de prestaties op het gebied van de 
vervaardiging van verbeterde monokristallen 8 ). In het afgelopen 
jaar heeft het Instituut voor Kristallog1 af ie een aanzienlijke bijdrage 
geleverd tot het vraagstuk van de vervaardiging van kunstmatige 
kristallen. 

Er is belangrijk werk verricht op het gebied van supergeleidende 
materialen. Op basis van de prestaties op het terrein van superge
leidende legeringen met grote critische magnetische velden zijn er 
half-geleidende electramagneten gebouwd, die ons in staat stel
len constante magnetische velden te verkrijgen van een kracht, die 
tot in verscheidene tienduizenden Oersted 4

) reikt. Dit belangrijke 
technische resultaat zal op ruime schaal toepassing vinden, zowel 
bij het wetenschappelijke onderzoek, als bij de technische ontwik
keling. 

Het zou er met de industriële toepassing van de meeste ontdek
kingen op het gebied van de natuurkunde der vaste stoffen een heel 

1) Apparaten, waarmee .zeer krachtige licht-stoten (kwanten) van één bepaalde golf
lengte worden opgewekt. De Engelse naam is "laser". Men zie ons artikel "De Rode 
Straal" van mei 1962, red. P. en C. 

2) Een micron = een duizendste millimeter. 
3) Monokristallen zenden licht uit van één bepaalde golflengte en vormen de kern van 

de hoger genoemde kwanten-generators. 
4) Oersted = de eenheid die in de electratechniek gebruikt wordt om de magnetische 

veldsterkte te meten. 
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stuk beter voorstaan, indien wij grondstoffen van een grote zuiver
heid in grotere hoeveelheden en sortering ter beschikking hadden. 
Het vraagstuk van het verkrijgen van zuivere en ultra-zuivere stof
fen is thans van uitermate grote betekenis geworden en wij moeten 
maatregelen treffen om het werk op dit gebied beter te organiseren. 

* 
WE moeten onze chemici met ere noemen. Nauw samenwerkend 

met de olieraffinaderij van de Moskouse Economische Raad, met 
het Instituut voor Chemische Fysica en het Instituut voor Petro-che
mische Synthese, hebben onze scheikundigen in betrekkelijk korte 
tijd een nieuwe methode ontwikkeld voor het winnen van waarde
volle polymeren van polyprophyleen, waaruit wij stevige, hittebe
stendige vezels, films, pijpen en andere dingen vervaardigen. Het 
werk, dat gedaan wordt om polyformaldehyde te verkrijgen, is zeer 
veelbelovend. Deze polymeer 5 ) bezit een grote chemische weerstand, 
is uiterst stevig en kan gemakkelijk worden gebruikt bij het onder 
druk stansen en gieten. Er zijn ook resultaten te vermelden op ande
re terreinen van de chemie. Het Instituut voor Silicaten-scheikunde 
b.v. heeft methoden uitgewerkt om de eigenschappen van structurele 
materialen te verbeteren. 

Het Centraal Comité heeft er in zijn voltallige bijeenkomst van 
november op gewezen. dat verscheidene leidinggevende organisaties 
de rol van de scheikunde hadden onderschat en in het bijzonder de 
mogelijkheden voor het verkrijgen van nieuwe, geldbesparende me
taalvervangende polymeren. Ook de geleerden treft voor deze hou
ding ten dele blaam. Wij moeten de vooruitzichten van een uitge
breide toepassing van de resultaten der chemie in de economie 
schetsen en onze onderzoekingen dienovereenkomstig richten. 

We moeten meer onderzoekingen vE;aichten op het gebied van de 
anorganische chemie. Dit gebied heeft zich in de laatste jaren niet 
in de vereiste mate ontwikkeld. Er is weinig onderzoek verricht met 
betrekking tot de synthese van materialen, die geschikt zijn voor 
uiteenlopende industriële toepassing of voor het vervaardigen van 
nieuwe soorten anorganische catalysators en hoog-efficiënte smeer
middelen. De afdeling scheikunde en het presidium van de Academie 
hebben de stand van zaken op dit gebied onderzocht en hebben 
maatregelen genomen om het onderzoek in de belangrijkste takken 
van de anorganische chemie te versterken. 

In overeenstemming met de besluiten, die door de voltallige bij
eenkomst van het Centraal Comité van de CPSU in maart zijn ge
nomen, heeft de Academie van Wetenschappen in het afgelopen 
jaar grote aandacht geschonken aan het organiseren en uitbreiden 
van onderzoekingen, die van groot belang zijn voor de verdere voor
uitgang van de landbouw, alsmede aan vraagstukken van de toepas
sing van wetenschappelijke vindingen in de praktijk. 

* 
5) Grond~toffen voor plastics. 

171 



HET presidium van de Academie van Wetenschappen van de USSR, 
dat grote betekenis hecht aan het verlenen van concrete bij

stand aan de landbouw, heeft samen met vertegenwoordigers van 
het ministerie van Landbouw van de USSR tot tweemaal toe bespre
kingen gevoerd over de stand van zaken en over de ontwikkeling 
van onderzoekingen in de chemische en biologische instituten van 
de Academie. Deze onderzoekingen hebben tot doel, problemen van 
grote betekenis voor de landbouw tot een oplossing te brengen. 

Het resultaat hiervan was, dat het werk in deze richtingen aan
zienlijk werd uitgebreid. Er werd, met deelneming van het ministe
rie van Landbouw van de USSR, een plan voor dit werk opgesteld. 
Krachtens een besluit van het presidium van de Academie van We
tenschappen der USSR werden voor deze uiterst belangrijke rich
tingen van het landbouwkundige onderzoek coördinatiecentra op
gericht. Door de afdeling voor Biologische Wetenschappen en de 
Academie van Landbouwwetenschappen van de USSR werden geza
menlijk wetenschappelijke bijeenkomsten belegd over de biologi
sche fixering van stikstof en de bescherming en het bewaren van 
oogsten. 

Grote aandacht werd besteed aan het ontwikkelen van onderzoe
kingen, verband houdend met de medische praktijk, inzake het 
vraagstuk van kwaadaardige gezwellen. Door de instituten van de 
Academie van Wetenschappen werden een aantal nieuwe prepara
ten voor praktisch medisch gebruik beschikbaar gesteld. 

Het Centraal Comité van de CPSU en de Ministerraad van de 
USSR, die aan de rol van de wetenschap voor de verdere ontwikke
ling van de landbouw, de openbare gezondheidszorg, de voedings
middelenindustrie en de lichte industrie grote betekenis toekennen, 
hebben een besluit aangenomen "Over maatregelen voor de verdere 
ontwikkeling van de biologische \Jetenschap en de versterking van 
de verbindingen daarvan met het praktische werk". 

De Academie van Wetenschappen van de USSR is geroepen een 
belangrijke rol te spelen bij het ten uitvoer leggen van de in dit be
sluit opgesomde taken. De instellingen van biologisch onderzoek van 
de Academie van Wetenschappen van de USSR en van de academiën 
van wetenschappen van de Unie-republieken, evenals de universi
teiten, dienen hun aandacht in de eerste plaats te concentreren op 
het bestuderen van de biologische grondwetten, die de ontwikkeling 
der organismen bepalen, op het uitwerken van fundamentele vraag
stukken van de natuurkunde en. de scheikunde van het levende or
ganisme. 

Het besluit wijst op de principiële theoretische vraagstukken van 
de biologische wetenschappen en op de taken, die voor de ontwik
keling van de landbouw, de medische wetenschap en de voedings
middelenindustrie van grote betekenis zijn. Het wijst ook op de nood
zaak, op alle mogelijke manieren de Mitsjoerin-school in de biolo
gische wetenschappen tot ontwikkeling te brengen, en de onder
zoekingen in die tak van de scheikunde aanzienlijk uit te breiden, 
die ten dienste staat van de landbouw en de medicijnen, de bio
chemie, biofysica, virologie, microbiologie en fysiologie. Voor de 
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ontwikkeling van de biologische wetenschappen wordt een aantal 
hoogst belangrijke organisatorische maatregelen onder ogen gezien. 

Het presidium van de Academie van Wetenschappen der USSR 
heeft samen met vertegenwoordigers van de afdelingen voor biolo
gische en chemische wetenschappen, maatregelen besproken om tot 
uitvoering van dit besluit te komen. Er ligt heel wat werk voor de 
boeg om alle organisatorische maatregelen, die samenhangen met 
de ontwikk"eling van de biologische wetenschappen, ten uitvoer te 
leggen. 

* WE moeten grote aandacht besteden aan h~t verbeteren van het 
onderzoek op het gebied van de economie. Er is onlangs een 

reeks van maatregelen aangenomen inzake het reorganiseren van 
het werk van het Economische Instituut, ten einde de inspanningen 
van de geleerden bij het oplossen van uiterst belangrijke economi
sche vraagstukken te richten op het verbeteren van de wetenschap
pelijke grondslagen van de nationale economische ontwikkeling. 

Een aantal instellingen is begonnen met onderzoekingen over het 
gebruik van mathematische methoden voor het oplossen van vraag
stukken, die verband houden met de planning en het beheer van de 
nationale economie. Dit werk heeft evenwel nog lang niet de om
vang en het peil bereikt, die vereist zijn. De wetenschap heeft op dit 
punt haar schuld tegenover het land nog niet gedelgd. De afdeling 
Economische Wetenschappen en ook de Wetenschappelijke Raad 
voor Cybernetica moeten nog heel wat werk verzetten om deze on
derzoekingen te verbeteren. 

Het afgelopen jaar heeft ten aanzien van de ontwikkeling der 
sociale wetenschappen gebeurtenissen van grote betekenis te zien 
gegeven. Er is een algemene vergadering van de Academie geweest, 
die speciaal gewijd was aan de vraagstukken en vooruitzichten van 
de ontwikkeling van deze wetenschappen in de periode van de 
grootscheepse opbouw van het communisme. De Conferentie van 
Historici besprak de resultaten en mogelijkheden van de ontwikke
ling der historische wetenschap en de vraagstukken van het oplei
den van personeel op dit terrein. 

Een grootse gebeurtenis voor de Academie en de gehele Sowjet
wetenschap was in het afgelopen jaar de voltoDiïng van het eerste 
deel van de instituten van de Siberische afdeling. Als gevolg van de 
opbouw van en de personeelsvoorziening voor de Siberische afdeling 
hebben wij thans in Nowosibirsk een van de grootste centra van we
tenschappelijk onderzoek in het land, uitgerust met eersteklas ma
teriaal en hoog gekwalificeerd personeel. De Siberische afdeling ver
richt al uitgebreide onderzoekingen op het gebied van de mathema
tica, mechanica, geologie en andere takken van wetenschap. 

Er werden in het afgelopen jaar uiterst belangrijke besluiten ge
nomen voor de verdere ontwikkeling van de Academie van Weten
schappen. Deze besluiten van de regering hadden betrekking op de 
bouw van een reeks instituten voor onderzoekingen inzake de struc-
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tuur van vaste stoffen en de anorganische chemie en een reeks van 
biologische instituten. In de komende jaren zullen we onze inspan
ningen moeten concentreren op het verwezenlijken van deze beslui
ten. 

* 
DE steeds groter wordende betekenis van de wetenschap en de om

vang van het wetenschappelijke onderzoek in het land vereisen 
een betere organisatie van het wetenschappelijke onderzoek. 

Een van de voornaamste problemen is het wetenschappelijke per
soneel. Het besluit "Over maatregelen voor de verdere verbetering 
van het selecteren en 9pleiden van personeel voor wetenschappelijk 
onderzoek", dat in 1962 door het Centraal Comité van de CPSU en 
de Ministerraad van de USSR is aangenomen, opent het vooruitzicht 
voor een radicale verbetering in de samenstelling van het personeel 
van de instituten. Het gehele personeel van de Academie dient hard
nekkig te werken aan het verwezenlijken van deze mogelijkheden. 
Het systeem van het opleiden van wetenschappelijke onderzoekers, 
dat in de Academie van Wetenschappen is ingevoerd, is van zeer 
grote betekenis. Het schept goede voorwaarden voor het selecteren 
van begaafde jonge mensen voor werkzaamheden in de Academie 
en het helpt terzelfdertijd de vraagstukken van het opleiden van 
personeel voor de onderzoekingsinstituten van de diverse takken op 
te lossen. De hoop kan worden gekoesterd, dat de jonge geleerden, 
die een opleidingscursus aan de instituten van de Academie van 
Wetenschappen van de USSR doorlopen en daarna in industriële in
stituten aan het werk gaan, zullen helpen de banden tussen de insti
tuten van de Academie en de gespecialiseerde instituten te verster
ken. We hopen ook dat zij de toepassing van de wetenschappelijke 
ontdekkingen in het praktische werk zullen bevorderen. 

De voltallige bijeenkomst van het Centraal Comité der CPSU van 
november heeft de Staatscommissie voor het Coördineren van het 
Wetenschappelijke Onderzoek en het presidium van de Academie 
van Wetenschappen van de USSR opgedragen, samen met de minis
terraden van de Unie-republieken voorstellen uit te werken ter ver
betering van de werkzaamheden van onze Academie en van de aca
demiën in de republieken, ten. einde de krachten van de wetenschap
pelijke onderzoekers te concentreren op het oplossen van de grond
vraagstukken van de wetenschap. 

Zoals U weet, hebben het Centraal Comité van de partij en de Mi. 
nisterraad van de USSR een gehele reeks van maatregelen getroffen 
om de organisatie van het wetenschappelijke onderzoek in het land 
te verbeteren. Hierdoor heeft de Academie van Wetenschappen zich 
kunnen concentreren op centrale vraagstukken in de natuurweten
schappen en de sociale wetenschappen, die van grote betekenis zijn 
voor het ontwikkelen van vele takken van onze economie en ook 
voor het bevorderen van de contacten van de Academie met de di
verse staatscommisies en departementen. 

Wij zijn er echter nog steeds niet in geslaagd, de onderzoekingen, 
die er in de voornaamste takken van wetenschap op de Academie 
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van Wetenschappen van de USSR, de diverse academiën van weten
schappen in de republieken en de instellingen van hoger onderwijs 
worden verricht, volledig en juist te coördineren. 

De Academie van Wetenschappen heeft vroeger actief bijgedra
gen tot de organisatie van de academiën van de republieken. Later 
evenwel werden onze verbindingen met hen in tal van gevallen 
zwakker. In plaats van zich te concentreren op enkele hoofdrichtin
gen, begonnen sommige academiën van de republieken een te ver
takt netwerk van wetenschappelijke instellingen tot ontwikkeling 
te brengen. Wetenschappelijke contacten tussen geleerden van de 
academiën van de republiekcm en hun collega's van de Academie 
der USSR, die op hetzelfde terrein werkzaam zijn, werden zwakker. 

De Academie behoort een nog grotere rol te spelen als het hart 
van al het wetenschappelijke onderzoek, dat in het land inzake the
oretische vraagstukken van de natuurwetenschappen en de sociale 
wetenschappen wordt verricht. De organisatorische vormen van de 
verbindingen van de Academie met de academiën van de republie
ken, de ministeries en staatscommissies moeten versterkt worden. 
De Academie is er toe geroepen, leiding te geven aan de ontwikke
ling van de natuurwetenschappen in de academiën van de republie
ken, de wetenschappelijke instellingen van de diverse industriële 
staatscommissies en de instellingen van hoger onderwijs. 

We hebben op de Academie verscheidene wetenschappelijke ad
vies-commissies voor afzonderlijke en speciale wetenschappelijke 
problemen opgericht. Dit heeft zonder enige twijfel een gunstige 
uitwerking gehad op het concentreren van de aandacht van de ge
leerden op belangrijke vraagstukken. We moeten evenwel de me
thoden om het werk van de geleerden ten aanzien van de voornaam
ste richtingen te bundelen, blijven verbeteren, opdat de Academie 
inderdaad in staat is de ontwikkeling van de natuurwe!enschappen 
en van de sociale wetenschappen in het gehele land doeltreffend te 
beïnvloeden en het onderzoek te verenigen en te coördineren. 

Wij kunnen er zeker van zijn, dat de wetenschappelijke staf van 
de Academie dit jaar nieuwe successen zal boeken bij het aanpak
ken van de verantwoordelijke taken, die de Sowjet-wetenschap bij 
de opbouw van een communistische maatschappij te vervullen heeft. 
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Aantekening 

Legenden rond het Landbouwschap 
ER is een campagne aan de gang, die de goegemeente wil wijs

maken, dat de strijd van de Nederlandse boeren tegen het 
Landbouwschap in werkelijkheid een "zaak-Koekoek" is. 

De naam "Koekoek" staat gelijk aan het begrip "querulant" of zo 
men wil, aan een "Telegraaf-figuur", waarvan men verwachten kan 
dat zij door haar wilde beweringen de voorstanders van rust, orde 
en wettelijkheid voldoende argumenten zal verschaffen om de strij
ders tegen het Landbouwschap belachelijk te maken. 

Het opvallende en hoopgevende is echter, dat de afkeer tegen het 
Landbouwschap nog steeds groeit, hoewel men toch gerust kan aan
nemen, dat geen enkele verstandige boer er voor voelt, door de pu
blieke opinie ingedeeld te worden bij de "Hadjememaar"-figuren. 

De "Koekoek-legende" had en heeft dus ten doel om de boeren 
van de actie tegen het Landbouwschap af te houden. Maar de ver
ontwaardiging, nog aangewakkerd door het optreden van deze in
stelling in Hollandsche Veld, is zo groot, dat het "argument-Ko~
koek" steeds minder indruk maakt. 

Als men echter vraagt, wat de boeren eigenlijk tegen het Land
bouwschap hebben, dan kan men misschien het beste antwoorden: 
aangezien thans steeds grotere groepen boeren de funeste gevol
gen van de regeringspolitiek ondervinden, ontlaadt zich de veront
waardiging in de eerste plaats op het Landbouwschap, dat toch juist 
opgericht heet te zijn, om de belangen van de boeren hoog te hou
den. 

Het orgafln van de katholieke Boeren en Tuindersbond van 14 
maart jl. heeft dat - zij het ongewild - erkend. De belangenbehar
tiging van de boeren, zo verklaarde "Boer en Tuinder", kan "het 
meest doeltreffend gecentraliseerd" geschieden, nl. door het Land
bouwschap. Maar deze "gecentraliseerde belangen-behartiging" 
werd een volslagen fiasco, zoals we hieronder nog nader zullen 
aantonen. 

* MAAR voor we daarop ingaan, willen we nog enkele opmerkingen 
maken over twee andere legenden. 

De eerste neemt stelling tegen de bewering, dat het Landbouw
schap een koekoeksei uit de bezettingstijd is en de tweede verkon
digt, dat het Landbouwschap volkomen wettig, volgens de wil van 
het volk en die van de gezamenlijke boeren in het bijzonder, jn vol
ledige vrijheid dus, tot stand zou zijn gekomen. 

Daar kunnen we tegenover stellen, dat het Landbouwschap vol
gens bepaalde deskundigen in wezen al vóór de oorlog, ten tijde 
van de grete crisis werd voorbereid. 

"Doelbewust", zo merkt bv. prof. dr. J. H. v. Stuyvenberg 1 ) op, 

1) In: Ondernemend Nederland, 1960, blz. 291. 
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dwong de regering-Colijn de boeren tijdens de vooroorlogse land
bouwcrisis "in de kartels door hen te verplichten zich bij de ver
schillende ,crisis-centrales', de latere productschappen, aan te slui
ten. Het zou anders niet mogelijk zijn geweest de nagenoeg 240 000 
boeren en tuinders zo straf te organiseren." 

Dit is een interessante opmerking. De huidige "productschappen" 
zijn rechtstreeks voortgekomen uit de voor-oorlogse crisis-centrales 
en die zijn de boeren gewoon opgedrongen. Vrijheid kwam er nie1! 
aan te pas. 

Nu zal 'men misschien zeggen, dat prof. Van Stuyvenberg wel wat 
erg ver in de geschiedenis teruggaat. 

Accoord. Het Landbouwschap is een "stands-organisatie". Tijdens 
de bezetting sprak men over de "landstand", waarmee dan de fas~ 
cistische dwang-organisatie was bedoeld. Maar in die tijd hielden 
zich ook anderen bezig met het vraagstuk van de "nieuwe" organi
satievormen. Bijvoorbeeld de toenmalige leider van de KVP, Romme. 
In augustus 1943 voltooide hij in de serene rust van Overveen-Bloe
mendaal zijn "Nieuwe Grondwetsartikelen", waarin hij voorstelde 
na de oorlog een variatie op het staatsbestel van [wijlen] Mussolini 
in te voeren, waarbij de Kamer voor de helft zou bestaan uit verte~ 
genwaardigers van de "standen". 

In artikel 52 van zijn ontwerp-1943 verordende hij, dat er "stands
organisaties" dienden te komen, waarvan de inrichting en de be
voegdheden bij de wet geregeld dienden te worden. 

Dit laatste is na de oorlog inderdaad ook gebeurd. Eveneens is 
Romme's oorlogswens, in zijn artikel 53 vervuld, waarin staat, dat 
aan het hoofd van een "stand" een "standsbestuur" dient te komen, 
dat volgens zijn artikel 54 "zonder last of ruggespraak" met hen die 
het heet te vertegenwoordigen, heeft op te treden! 

Ook dat is gebeurd. Terwijl Romme in het rustige Overveen zijn 
bijdrage voor de tijd "na de bevrijding" leverde, werd ook in Londen 
ijverig gedacht. Daar geschiedde het onder leiding van de Unilever
directie, die op het idee kwam om ter voorbereiding van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie [volgens de ideeën van Romme] 
"stichtingen" in het leven te roepen: een Stichting van de Arbeid, 
en een Stichting voor de Landbouw. Ook die wens ging in vervulling, 
boeren kwamen er niet aan te pas. 

Het uiteindelijke ontwerp voor de Publiekrechtelijke Bedrijfs 
Organisatie - dus Romme's stelsel van standsorganisaties - werd 
uitgewerkt door de katholieke professor Veraart, "een andere KVP
professor, Van der Grinten, sleepte de wet er in de Kamer doorheen 
en de oud-voorzitter van de KAB, De Bruyn, is thans, als minister met 
de uitvoering ervan belast", aldus merkte P. de Groot destijds sarcas
tisch op in zijn brochure "Romme legt zijn kaarten op tafel". Voor
zover ons bekend, is geen van drie genoemde heren boer. 

Dit alles dunk,t ons voldoende om te laten zien, dat wij bij de 
standsorganisatie van het Landbouwschap inderdaad met een over
blijfsel uit de bezettingstijd hebben te maken. 

* 
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HET vorenstaande geeft ook al enig inzicht in de rol, die de massa 
van de boeren bij het tot stand komen van het Landbouwschap 

heten te hebben gespeeld: geen enkele, als we dan de enthousiaste 
steun van enkele grote boeren en "beroepsvertegenwoordigers" -
wij bedoelen mensen die het als hun beroep beschouwen, de boeren 
te "vertegenwoordigen" - buiten beschouwing laten. 

Hoe staat het verder met de "vrijwilligheid" en de zogenaamde 
instemming die de boeren bij het tot stand komen van het Land
bouwschap en zijn onderdelen zouden hebben betuigd? 
~ "Rond 1954 hebben de drie landbouworganisaties [de neutrale, 

de katholieke en de christe}ij ke, schr. dezes) talrijke voorlichtende 
vergaderingen uitgeschreven over de oprichting van het Landbouw
schap. Deze vergaderingen zijn uitermate slecht bezocht, omdat ve
len zich niet interesseerden voor organisatorische problemen", zo 
schreef Het Vrije Volk laatdunkend op 13 maart jl. 

Dat is juist, ze waren slecht bezocht, omdat de overweldigende 
meerderheid van de boeren niet wist waar het eigenlijk om ging. 
Maar dat was niet hun schuld. 

Maar hebben de boeren ap wettig overtuigende wijze, bv. door een 
stemming hun instemming met de oprichting betuigd? 

Neen. Bovendien hadden de "voorlichtende vergaderingen" waar 
het blad zich op beroept, geen enkele wettelijke, juridische beteke
nis. 

Het Landbouwschap is bij wettig besluit van de regering van 16 
febr. 1954 ingesteld. Wij zeggen: wettig besluit, omdat het besluit 
niet in strijd met de bestaande wetten was, maar het is en blijft een 
besluit van de regering, waar geen enkele boer aan te pas is ge
komen, alleen ministers! 

Trouwens, bij de afkondiging van dat besluit heeft de regering 
zich ook wijselijk niet beroepen op de boeren. Wel wordt in het be
sluit verwezen naar een advies, dat de Sociaal-Economische Raad' 
"uit eigen beweging" had uitgebracht en in de toelichting op het 
besluit wordt alleen gezegd, dat de SER "van oordeel" is, dat de in
stelling van het Landbouwschap door "een voldoende representa
tieve organisatorische vertegenwoordiging van de betrokken onder
nemers en van de betrokken werknemers" wordt gesteund. 

Dat is alles. De neuzen werden niet geteld, hetgeen de enige ob
jectieve maatstaf tot het vaststellen van de opvatting der boeren had 
kunnen zijn. Trouwens, die niet georganiseerde boeren heeft men 
nooit om hun mening gevraagd. 

Er zijn echter nog andere zaken, die een juist licht werpen op de 
bewering, dat de boeren in volledige vrijheid de instelling van het 
Landbouwschap zouden hebben goedgekeurd. 

Men kan zich bv. afvragen hoe het komt, dat het Landbouwschap 
één der Eferste "standsorganisaties" was, die tot stand kwam en 
hoe het verklaard moet worden, dat voor de groot-industrie - zoals 
de textiel, de metaal, de chemie enz. - ook in het jaar 1963 nog 
geen PBO-gebouw tot stand is gekomen? 

Dan zijn er andere kenmerkende gebeurtenissen. Zoals men weet, 
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bestaat het Landbouwschap weer uit "onder-afdelingen", product
schappen. 

Zo hebben we bv. een productschap voor zuivel. Dat moest ook 
in 1955 opgericht worden. Maar hierbij was zelfs formeel geen spra
ke van vrijwilligheid! 

Hoewel de betrokken organisaties zich toen tegen de instelling 
van het productschap voor zuivel hadden uitgesproken, diende de 
toenmalige minister voor de PBO, De Bruyn, een wetsontwerp in tot 
oplegging van het productschap. Nog sterker: ook de samenstelling 
van het bestuur werd door die wet voorgeschreven I De Kamer heeft 
het ontwerp achteraf geslikt, zodat dus de schijn van wettelijkheid 
gehandhaafd kon worden. Maar hoe zit het met de "vrijwilligheid"? 
Die was volstrekt afwezig! 

Deze affaire verklaart echter ook de wijze waarop de overige 
productschappen tot stand zijn gekomen: de druk op de landbouw
organisaties was blijkbaar dermate sterk, dat men hun instemming 
vooraf kon verwerven. Bovendien weet natuurlijk iedereen, dat de 
besturen van deze organisaties uitsluitend uit grote boeren bestaan, 
die in de regel ml:)er industriëlen dan boer zijn! 

* 
HET Vrije Volk merkt in zijn hierboven aangehaald stukje op, dat 

het verzet van de boeren pas qegon los te barsten, toen het 
Landbouwschap zijn heffingen ging opleggen. Een andere "onhebbe
lijkheid" van de boeren schijnt daarin te bestaan, dat zij wél de 
voordelen van het Landbouwschap gratis willen incasseren, maar 
niet bereid zijn hun contributie te betalen. 

Nu is geen enkele boer "lid" van het Landbouwschap, wel wordt 
hij met de wet in de hand verplicht de opgelegde heffingen te be· 
talen. 

Hoe staat het evenwel met deze twee argumenten? 
Het door Het Vrije Volk gesignaleerde verschijnsel is volkomen 

begrijpelijk en pleit niet tégen de boeren. 
Immers, men wist vaag dat er heffingen zouden komen, toen het 

Landbouwschap werd ingesteld. Maar aangezien geen enkele boer 
lid ervan is, had hij ook geen enkele zeggenschap bij het vaststellen 
van de hoogte der heffingen. Dit werd opzettelijk vooraf in het va
ge gelaten en niemand kon zich in 1955 een voorstelling maken van 
de geweldige omvang die het dure apparaat zou krijgen. 

Waarom is het dan verbazingwekkend, dat de boeren in verzet 
kwamen, toen ze de eerste aanslagen in huis kregen? 

En waarom is het verbazingwekkend, dat het verzet tegen het 
Landbouwschap toenam, naar mate de massa der kleine en middel
boeren meer in het gedrang kwam? 

Men moet heffingen betalen per koe, per kip, per hectare land. 
Grote boeren houden geen kippen, dus hoeven ze op deze verlies
gevende bedrijfstak ook geen heffingen te betalen. Grote boeren 
kunnen nog wel geld verdienen met de melkveehouderij. De kleinen 
leggen erop toe, maar ze moeten niettemin hun heffing betalen. Is 
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het wonder dat ze zich afvragen: waarom moeten we daarvoor aan 
het Landbouwschap betalen? 

Men stelt het voor, alsof het Landbouwschap een soort "gezond
heids-organisatie" is. Het "bemoeit" zich met de strijd tegen de tbc, 
tegen abortus-Bang [een andere ziekte bij de koeien), met ziekten 
van pluimvee en bovendien besteedt het de heffingen ook nog nut
tig door bijdragen aan het Instituut voor Landbouw Rationalisatie. 
Onschuldiger kan het toch echt niet en wie kan daar nu tégen zijn? 
Dat is toch allemaal in het algemeen en het directe belang van álle 
boeren! 

Maar de boeren - en vooral de rond 100 000 die ten tijde van de 
instelling van het Landbouwschap geen lid waren van een der be
staande organisaties, die bij het vooroverleg betrokken waren -
konden zich toen ook al afvragen, wat dan eigenlijk het nut ervan 
kon zijn, aangezien dit soort zaken reeds door bestaande instellin
gen met deskundige vakmensen aan het hoofd behartigd werden. 

Dus daar ging het niet om. Het ging en het gaat om de vraag, wat 
het Landbouwschap gedaan heeft om de toestand te voorkomen) 
waarin de massa der boeren zich thans bevindt. 

Het is waar - het Landbouwschap heeft altijd wel een halve cent 
meer gevraagd dan de regering wilde geven voor de melk. Maar er 
is geen enkel geval van prijsvaststelling te noemen, waar de rege
ring zich aan dit soort voorstellen heeft gehouden, nóch is er een 
geval te noemen, waar hefLandbouwschap de massa van de boeren 
tot strijd tegen de besluiten der regering of haar plannen opriep! 

Het Landbouwschap heeft zich in het beste geval beperkt tot het 
registreren van de achteruitgang. 

Neem de twee nota's die het op 10 jan. jl. bij de Kamer heeft inge
diend. 

In de eerste lezen wij dat het gemiddelde netto-overschot op de 
weidebedrijven van '61/'62 tot '62/'63 terug zal lopen van 2 054 tot 
1 347 gulden. Voor de gemengde bedrijven zal een netto-overschot 
van 432 gulden veranderen in een verlies van 705 gulden. 

Dit zijn berekeningen, afkomstig van het Landbouw Economisch 
Instituut. Maar als men ze leest, dan vragen wij ons af: waar zijn 
nu eigenlijk de "baten" die het Landbouwschap afwerpt en die de 
boeren wel willen incasseren zonder de lasten van deze organisatie 
te dragen? 

Natuurlijk, in het aangehaalde stuk heeft het Landbouwschap ook 
nog een advies: het "ontwikkelings- en saneringsfonds" moet open
gesteld worden voor alle gemengde bedrijven en niet alleen voor 
die op de zandgronden [die er het beroerdst aan toe zijn). 

Wat echter is de taak van dit fonds? 
Het opstellen van een "bedrijfsbeëindigingsregeling" I 
Het voornaamste advies van het Landbouwschap komt dus neer 

op versnelde koude sanering en verdrijving van de kleine boeren. 
In de andere nota van dezelfde datum constateert het Landbouw

schap nog eens dat de "financiële positie van vele landbouwonder
nemingen vooral in de laatste jaren" achteruit is gegaan; dat de 
modernisering van de bedrijven hierdoor wordt tegengehouden en 
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dat "noodgedwongen" roofbouw op de bedrijfsgebouwen werd ge
pleegd. 

Maar wie is er verantwoordelijk voor? De regering in de eerste 
plaats. Zeker. Maar aangezien het Landbouwschap de regeringspoli
tiek niet heeft tegen kunnen houden en er in tegendeel aan mee 
heeft gewerkt, moeten de boeren constateren dat het gefaald heeft. 

Maar het woord "falen" is hier niet op zijn plaats, omdat het 
Landbouwschap volledig achter de politiek van de monopolies staat. 
In hetzelfde stuk waarschuwt het bestuur, "dat Nederland moet ver
mij den de weg op te gaan die verschillende partnerlanden in de 
EEG volgen bij de ondersteuning van hun nationale landbouw, nl. 
door middel van algemene werkende hulpmaatregelen in de vorm 
van algemene subsidies, goedkoop geld e.d." 

De boeren vragen om verhoging van de producentensubsidies en 
om goedkoop geld. Het Landbouwschap is ertegen. Precies als min. 
Marijnen. Het is echter belachelijk te veronderstellen, dat West
Duitsland of Frankrijk op zullen houden subsidies aan hun groot
grondbezitters te verstrekken en goedkope credieten, alleen omdat 
Nederland zijn kleine boeren in de steek laat. Het enige gevolg van 
de slaafse uitvoering der EEG-besluiten [waartoe het Landbouw
schap adviseert] zal zijn, dat de positie van West-Duitsland en 
Frankrijk versterkt en die van de massa der middel- en kleine boe
ren in ons land verder verzwakt zal worden. 

Maar dit alles zien de boeren ook! 
En dan doet de regering en haar pers nog alsof zij niet begrijpen, 

waarom de verontwaardiging van de boeren zich boven de hoofden 
van de bestuurders van het Landbouwschap ontlaadt! 

1) In: Ondernemend Nederland, 1960, pag. 291. 
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Critische notities 

Lenin, de EEG en de feiten van Tinbergen 

PROFESSOR dr. J. Tinbergen is een 
vooraanstaand econoom en hij 

op zijn beurt is gaarne bereid te er
kennen, dat zich onder leden van de 
Sowjet-Academie van Wetenschappen 
ook grote mannen be,vinden, op zijn 
eigen gebied dan. Hij heeft zich door 
de "Europese Beweging", die - zo
als hem bekend is, door niemand erg 
serieus wordt genomen - laten ver
leiden tot een bijdrage in het blad 
dezer organisatie, "Nieuw-Europa". 1 ) 

Tegelijkertijd hebben ook wij een 
bij draJge geleverd, uiteraard onge
vraagd; de inleiding tot de Stellingen 
van het Moskouse Instituut voo'r We
reldeconomie en Internationale Be
trekkingen over de integratiebewe
ging in West-Europa, die in oktober 
van het vorige jaar door ons werden 
gepubliceerd. 

Accoord. We hadden er zeifs geen 
bezwaar tegen gemaakt, indien het 
blad nog wat verder was gegaan. 
Want zelfs de lezers van "Nieuw 
Europa" kunnen er wijzer van wor
den. 

Wat Tinbergen betreft constateren 
wij, dat hij gedaan heeft wat van hem 
werd verwacht en dat was helaas niet 
veel moois. 

Wij betreuren dit des te eerder, 
aangezien deze PvdA-econoom bij 
voortdUring blijk heeft gegeven van 
realistische inzichten ten aanzien van 
zulke vraagstukken als vreedzame 
coëxistentie en de economische wed
ijver tussen kapitalisme en socialis
me. Wij willen zelfs nog verder gaan 
en zeggen, dat deze bijdrage tot de 
internationale discussie niet alleen in 
strijd is met eerder door hem uitge
sproken stellingen, maar dat zij ook 
niet in overeenstemming is met de 
internationale roep, die hij zich als 
econoom heeft verworven. 

1) Nieuw Europa, dec. 1962, "Le
nin, de EEG en de feiten". 
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SLECHTS EEN SlEM 

Nu geven we gaarne toe, dat prof. 
Tinbergen nog pech gehad heeft ook. 
Een van zijn voornaamste critische 
opmerkingen over de hier ter discus
sie staande "Stellingen" van het 
Moskouse Instituut luidt: "Van meer 
belang is, dat de EEG er op den duur 
toe zal leiden, dat zijn 175 miljoen of 
meer burgers zich in de wereldpoli
tiek door één stem kunnen laten ho
ren". 

Hij kan zich nu afvragen, wélke 
van de vele EEG-stemmen dat dan 
uiteindelijk zal worden: de Neder
landse, de Italiaanse, de Duitse, de 
Fl'anse of de Duits-Franse stem (met 
de nadruk op Duits)? De Engelse ont
breekt in elk geval in dit lijstje. 

Aan de andere kant moeten we 
echter ook zeggen, dat Tinbergen niet 
zo maar pech heeft gehad. Het gaat 
er niet zozeer om, dat hij in zijn pro
fetische gaven tekort is geschoten en 
aut hij een stelling verkondigde, die 
Je volgende dag al onhoudbaar bleek. 
Het gaat er niet om, dat hij de samen
stPilers van het door ons gepubliceer
de document wat onvoorzichtig ge
vraagd heeft om eens vijf jaar te 
wachten en dan kennis te nemen van 
de vergelijking, die hij wel wilde ma
ken tussen hun uitspraken en de 
EEG-werkelijkheid! Nee, dat hoeft al 
niet meer na de "zwarte dinsdag" van 
RrusseL 

Men moet zich echter wel afvra
gen, waar de kern van de vergissing 
van Tinbergen gezocht dient te wor
den. 

DE VISIE VAN LENIN 

Om de woorden van de geleerde 
zelf te gebruiken: door gebrek aan 
respect" voor Lenin. Tinbergen doel

de op een uitspraak van Lenin, in de 
Stellingen aangehaald, die als volgt 
luidde: "Natuurlijk zijn er tijdelijke 
overeenkomsten tussen de kapitalis-



ten en tussen de mogendheden moge
lijk. In deze zin zijn ook de Verenig
de Staten van Europa mogelijk als 
een overeenkomst tussen de Europese 
kapitalisten . . . Waarover? Alleen 
daarover, hoe gemeenschappelijk het 
socialisme in Europa te onderdruk
ken, hoe gemeenschappelijk de ge
roofde koloniën ... te verdedigen". 
Tinbergen verklaart dat de visie van 
Lenin groot was, maar blijkbaar acht
te hij haar toch niet groot genoeg. 

Zoals gezegd is hij ook van me
ning, dat zich onder de Sowjet-eco
nomen "grote mannen" bevinden, 
maar hij vond dat zij hun "Stellin
gen" toch met iets "teveel zekerheid" 
lanceren en de ervaring heeft hem 
geleerd, dat die "wel eens" niet met 
de werkelijkheid kloppen. 

Het is ni&r onze bedoeling deze 
economen te verdedigen. We nemen 
aan, dat ze dat zelf wel af kunnen. 
Toch moeten we zeggen, dat de jong
ste gebeurtenissen hun zienswijze on
derstrepen en nog eens speciaal de 
aandacht op de tijdelijkheid van over
eenkomsten tussen monopolisten en 
staten hebben gevestigd. 

In de "Stellingen" wordt verklaard, 
dat de Euromarkt een uiting van de 
klasse-solidariteit van de imperialis· 
ten is, e-en poging om de positie van 
het kapitalisme met behulp van inter
nationale staatsmonopolistische bond· 
genootschappen te versterken. De 
EEG wordt een "heilige Alliantie" van 
de reactie ter bestrij ding van het so· 
cialisme, de arbeidersbeweging en de 
nationale bevrijdingsbeweging ge· 
noemd, die tevens gericht is tegen de 
boeren en de middenstanders. 

Tinbergen vindt dat dit "te boud 
gesproken" is. En b,ij vraagt: "Kan 
men volhouden, dat grote gemeen
schappen meer reactionair zijn dan 
kleine?" Hij zegt het antwoord niet 
te weten en hij wijst erop, dat de ar
beiders hun eerste successen niet in 
de dorpen, maar in dè steden hebben 
behaald, dat het aantal mogelijke 
concurrenten in een groot land gro· 
ter is dan in een klein land. En dat 
alles wijst volgens hem eerder in om· 
ge•keerde· richting, nl. dat de EEG 

minder reactionair zou kunnen zijn, 
dan haar samenstellende delen. 

Een dergelijke statische, quasi-ob· 
jectieve redenering kunnen we moei· 
lijk volgen. Wie zegt, dat elke vere· 
niging van groepen fut een grote ge· 
meenschap reactionair moet zijn? 
Dat staat niet in de "Stellingen". Wij 
voor ons zijn van opvatting, dat e•en 
grote vakvereniging, een vakvereni
ging, die álle aDbeiders op grondslag 
van eenheid tussen communisten en 
socialisten omvat, een p'r,ogressieve 
rol speelt. Objectief gesproken geldt 
hetzelfde voor de "Raad van Econo· 
mische Samenwerking" van de socia· 
listische landen. 

Omgekeerd heeft de ervaring ge
leerd, dat monopolies reactionairder 
zijn naar mate ze groter worden. 
Daarbij doelen we nog niet eens op 
de rol die figuren als Ir. Philips in 
de "Morele Herbewapening" spelen, 
hetgeen nog als een subjectieve af· 
wijking van het patroon gekenschetst 
zou kunnen worden, maar we hebben 
het oog op de objectieve factoren. 
Hoe groter de centralisatie van het 
kapitaal en de concentratie van on· 
dernemingen is - des te groter wordt 
uiteraard het verlangen naar hand· 
having van het bestaande stelsel en 
des te groter wordt ook de machts· 
concentratie tot het nastreven van dit 
doel. Des te groter wordt ook de in· 
vloed van dergelijke concentraties op 
het staatsapparaat. Wij vertellen Tin· 
bergen toch rilets nieuws als we zeg· 
gen, dat het behoud van dergelijke 
concent·raties een .• inationa,le zaak" 
wordt, een staatsbelang van de eerste 
ovde, terwij 1 we nog nooit gehoord 
hebben, dat de staat eraan te pas 
komt, als bakker Jansen voor de con· 
currentie be•zwijkt. De indirecte hulp, 
die de staat door zijn politiek van 
bevoordeling der grootwinkel-bedrij · 
ven aan het proces van uitdrijving der 
klleine winkeliers biedt, laten we dan 
maar buiten beschouwing. 

De ervaring heeft ook geleerd, dat 
internationale particuliere overeen· 
komsten, zoals bv. de overeenkomsten 
tot verdeling van de wereldmarkten 
tussen de grote electra-concerns of 
tussen de Europese staalconcerns, een 
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uitermate reactionaire rol hebben ge
speeld. Derhalve behoeft men niet 
eens op de details van de overeen
komst in te gaan om te begrijpen, dat 
zulk een internationale overeenkomst 
als de EEG reactionair in merg en 
been is. 

Trouwens, de theorie dat het aan
tal "mogelijke concurrenten" in een 
groot verband als de EEG groter is 
dan in de leden-staten afzonderlijk, 
is eveneens onaanvaardbaar. Het is 
immers bekend, dat de monopolies de 
gangmakers van de EEG waren en 
zijn en bovendien weet men, dat er 
talloze geheime kartel-afspraken zijn 
gemaakt, nog voordat ook maar één 
"Europese" ambtenaar in Brussel was 
neergestreken. 

TWEE KANTEN VAN EEN ZAAK 

Ve~·volgens wijst Tinbergen op de 
vele goede bepalingen in het EEG
verdrag. 

Er zijn ·niet alleen artikelen in op
genomen, die de concurrentie der 
ondernemers onderling moeten ver
gr,oten, maar er wordt ook in bepaald 
dat "sociale harmonisatie" binnen de 
EEG moet plaatsvinden. Het is niet 
aan te nemen, dat de schrijver enige 
betekenis aan de "concurrentie-be
vorderende" EEG-organen zal hech
ten. Ten gerieve van onze lezers wil
len we er echter op wijzen, dat dit 
soort bepalingen ook in het KSG-ver
drag voorkomen, hetgeen niet verhin
derd heeft, ldat onder de KSG de 
Ruhrmonopolies weer hersteld zijn en 
dat nog onlangs een Belgisch lid van 
de KSG-leiding kwaad weggelopen is, 
omdat zij weigerde nu eindelijk eens 
in te grijpen tegen de kolen-barons 
van de Ruhr. 

Maar elke zaak heeft haar twee 
kanten. En dus moeten we er ook 
aan toevoegen, dat inderdaad de on
derlinge concurrentie binnen de EEG 
verscherpt is, maar steeds ten nadele 
van de "zwakkere broeders". Laat 
prof. Tinbergen maar eens informe
ren in de scheepsbouw, het transport, 
de textielindustrie enz. Waarbij dan 
nog komt, dat bv. de Westduitse oon
currenten in sommige van deze be-
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drijfstakken - in strijd met de be
faamde EEG-geest - kunnen bogen 
op enorme staatssubsidies. 

Het is Tinbergen kennelijk ontgaan, 
dat dit soort "tegenstellingen" -toe
nemende centralisatie en concentra
tie, versnelde monopolievorming .aan 
de ene kant en verscherpte concur
rentie aan de andere kant - slechts 
twee aspecten van één probleem zijn. 
In het tegenovergestelde geval zou 
hij ongetwijfeld niet gezegd hebben, 
dat de "Stellingen" elkaar tegenspre
ken, wanneer zij zeggen, dat de EEG 
zowel de bedoeling heeft de concur
rentiepositie op de wereldmarkten te 
verzwakken, als tegelijk een "nieuwe 
vorm van de scherpste concurrentie" 
is. Dit laatste geldt o.m. ten aanzien 
van de concurrentiestrijd tegen de 
"grote broeders" buiten de EEG, zo
als men weet. 

Maar zoals gezegd: het geldt ook 
binnen de EEG. En dit brengt ons op 
het punt van de "sociale harmonisa
tie". Vooralsnog is het enige gevolg 
van de EEG immers geweest, dat de 
Nederlàndse ondernemers de zwaar
dere lasten van de internationale con
currentie trachten af te wentelen op 
de schouders van de consumenten in 
het algemeen en de loontrekkers in 
het bijzonder. 

De gang van zaken met de riieuwe 
cao voor de metaalindustrie heeft al
thans bewezen, dat men de arbeiders 
een nieuwe bestedingsbeperking tracht 
op te leggen. Men behoeft slechts aan 
de uitkomst van het sommetje te den
ken, dat de overeengekomen loons
verhoging = prijsstijging + producti
viteitsstijging oplevert, nl. een duide
lijk minus voor de arbeiders. Dit is de 
"sociale harmonisatie" in de prak
tijk. 

MAAR PROFESSOR! 

Tenslotte blij kt Tinbergen het ook 
niet eens te zijn met de stelling, dat 
de EEG "een douane-barrière tegen 
derde landen" is. Nu ja, hij persoon
lijk heeft wel bezwaren tegen het ge
meenschappelijke buitentarief. 

Toch mag men volgens hem het feit 
niet voorbij zien, dat de EEG-landen 



niets anders doen, dan "hetzelfde ge
middelde tarief toepassen dat tevo
ren bestond" en geheel argeloos voegt 
hij er aan toe, dat zij zélfs reeds 
hebben aangeboden, dit gemiddelde 
tarief te verlagen. 

Maar, professor 1 
Kijk, laten we dat even rechtzet

ten, voordat de Rotterdamse studen
ten het gaan J:>erhalen: Er is een bui
tentarief tegen derde landen. Wat 
Nederland betreft, is het in sommige 
belangrijke gevallen zelfs verhoogd, 
aangezien het op nul stond. Maar dat 
is een kleinigheid. De hoofdzaak is, 
dat de tarieven binnen de EEG-markt 
voor industrieproducten reeds met 50 
pct en voor agrarische producten met 
ruim 30 pct zijn verlaagd. Dit is dus 
zuivere discriminatie jegens derde 
landen, het is een douane-barrière, 
zoals in de "Stellingen" staat, puur 
en simpel. 

Wat was de voornaamste economi
sche reden voor Engelands verzoek 
om toelating tot de EEG? De vrees 
van de continentale markt verdron
gen te worden, wanneer de EEG-bin
nentarieven geheel en al zouden zijn 
verdwenen. 

Wat was de reden voor Kennedy's 
tarief-wet, dat de mogelijkheid open
de de Amerikaanse invoertarieven te 
verlagen, in ruil voor verlaging van 
het EEG-buitentarief? Het inzicht, dat 
de directe Amerikaanse investeringen 
binnen de EEG niet zouden opwegen 
tegen de bemoeilijking van Ameri
kaanse uitvoer naar West-Europa. 

Dit is allemaal bekend. Is er geen 
discriminatie jegens de onderontwik
kelde landen? Zeker, die is er ook. 
Alle betrokken landen, die zich niet 
wensen te "associëren" met de EEG, 
ondervinden het volle gewicht van 
het buitentarief bij de uitvoer van hun 
grondstoffen naar de EEG en het he
le systeem is - we onderstrepen dit 
terloops - een voorbeeld van collec
tief kolonialisme, een poging de ene 
groep grondstoffenlanden tegen de 

andere op te zetten, met de bedoe
ling het koloniale stelsel in nieuwe 
"arm te herstellen [of te handhaven). 

Gelu'kkig is er een opvatting in bet 
stuk van Tinbergen, die wij kunnen 
onderschrijven. Men moet de "wel
vaartsvermeerdering", die in de EEG 
kan worden verwerkelijkt, "niet 
overdrijven". 

Men kan trouwens nog verder gaan. 
De prijsstijgingen die het gevolg van 
de "prijstoenadering" zijn, kan men 
echt niet als een bijdrage tot ver
meerdering van de welvaart der Ne
derlandse arbeiders beschouwen. De 
,;koude sanering' van de massa der 
kleine boeren in ons land al even
min. 

Tenslotte heeft nog niemand kun
nen aantonen, dat de stijging van het 
reële nationale inkomen in de laatste 
jaren het gevolg van de instelling 
van de EEG is geweest. 

Het is juist, dat de gemiddelde in
dustriële groei van de EE~G-~1anden 
hoger is dan die van bv. Amerika en 
Engeland. Maar het groeitempo van 

. België was lager dan dat van Enge
land. Het groeitempo van Japan be
droeg het dubbele van het gemiddel
de tempo binnen de EEG. Tenslotte 
is het ook een feit, dat het groei
tempo van de zes EEG-landen in de 
vijf jaar voorafgaande aan de instel
ling van de Gemeenschappelijke 
Markt groter was dan erná. Met ze
kerheid kan men dus alleen zeggen, 
dat de bewering, dat de oprichting 
van de EEG de oor,zaak van een snel
lere groei der leden-landen is ge
weest, nog bewezen moet worden. 

Al met al kunnen we zeggen, dat 
de feiten omtrent de EEG wel mét 
Lenin zijn en de hoofdstrekking van 
de "Stellingen" van het Moskouse In· 
stituut bevestigen. Derhalve nemen 
we zelfs aan, dat de samenstellers 
van deze "Stellingen" er geen be
zwaar tegen zullen hebben, prof. Tin
bergen over vijf jaar te ontmoeten, 
ten einde de balans op te maken. 
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PARTIJ-DOCUMENTEN 

Verklaring van zes partijen over EEG 

MILJOENEN mannen en vrouwen vragen zich af: wat zal er van 
Europa worden? Op basis van de Gemeenschappelijke Markt is 

een situatie ontstaan, die vol gevaren is. De as Bonn-Parijs ver
scherpt de oorlogsgevaren. Zij moedigt alle imperialistische kringen 
aan, die zich tegen internationale ontspanning verzetten. Zij ver
schaft aan de expansie-politiek van de agressiefste kringen van 
West-Duitsland een aanvdllend instrument. 'De opeenhoping van 
atoomwapens binnen de NAVO gaat voort. Hun verspreiding verveel
vuldigt het gevaar van een kerncatastrofe. In een wereld die in een 
kruitvat is veranderd, voegt het bondgenootschap de Gaulle-Ade
nauer een nieuwe springlading toe. 

De as Bonn-Parijs versterkt op dramatische wijze de bedreiging, 
waarvoor onze zes communistische partijen reeds in 1959 in een 
gemeenschappelijke verklaring hadden gewaarschuwd. De Gemeen
schappelijke Markt, zo zeiden wij vier jaar geleden, heeft de neiging 
de internationale spanning te verergeren, door in het bijzonder aan 
het Duitse militarisme al zijn aanvalskracht terug te geven. De oor
logszuchtige en revanchistische krachten van het Atlantische pact 
vinden in Europa steun in de Gemeenschappelijke Markt. Het Duitse 
militarisme eist de beschikking over atoomwapens en het krijgt ze 
ook aangeboden. 

Wij hebben in 1959 gezegd: " ... onder onze ogen (komt} het 
Europa der trusts tot stand". Vandaag constateren brede lagen van 
het volk en de democratische kringen, dat in de Gemeenschappelijke 
Markt de kapitalistische monopolies hun greep zwaarder doen ge
voelen. 

Er zijn gevaarlijke stappen gedaan in de richting van de vorming 
van een autoritaire macht, die in dienst staat van de internationale 
grote financiers en van de grote trusts. De nationale parlementen, 
waar de volkssouvereiniteit tot uitdrukking moet komen, worden 
meer en meer van hun rechten beroofd. 

De plannen, die erop gericht zijn, het fascistische Spanje van 
Franco in het Atlantische militaire bondgenootschap en in de Ge
meenschappelijke Markt te integreren, onderstrepen de oorlogszuch
tige en autoritaire stromingen, die de volkeren van Europa bedrei
gen. 

In diverse landen van _de Gemeenschappelijke Markt wordt een 
weloverwogen aanval gedaan op de rechten van de arbeidersorgani
saties, in het bijzonder in de bedrijven. Er ontplooit zich een offen
sief tegen het stakingsrecht. In België worden anti-stakingswetsant
werpen uitgewerkt. In West-Duitsland zijn wetten op de uitzonde
ringstoestand in behandeling. In Frankrijk kondigt het staatshoofd 
de militaire vordering van de stakers af. 

Bij haar inspanningen om te voldoen aan de eisen van de techni-
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sche vooruitgang en van de ontwikkeling van de productiekrachten, 
die vergroting van de markten vereisen en objectief leiden in de 
richting van internationalisering van het economische leven, tracht 
het monopolie-kapitaal een eenheidsfront ter bestrijding van de ar
beidersklasse, een werktuig van de koude oorlog, te vormen. Zoals 
de stellingen van het Instituut voor Wereldeconomie van de USSR 
hebben beklemtoond, trachten de monopolies bij het scheppen van 
de Gemeenschappelijke Markt de diepgaande tegenstellingen van 
het huidige kapitalisme te overbruggen op kosten van de werkers. 

De kapitalistische monopolies hebben zich, nog meer dan in het 
verleden het geval was, de resultaten van de ontwikkeling van de 
productie, een ontwikkeling, die overigens ongelijkmatig en onregel
matig is, toegeëigend. Zelfs daar, waar de arbeiders door hun strijd 
een verhoging van hun lonen hebben bereikt of andere successen 
geboekt, zijn deze verbeteringen steeds achtergebleven bij de ver
scherping van de arbeidsintensiteit en van de productiviteitsverho
ging. Dikwijls werden de loonsverhogingen meer dan opgeslorpt 
door de stijging van de kosten van het levensonderhoud. De trusts 
trachten hun druk op de positie van de arbeiders op alle gebieden te 
vergroten. Miljoenen boeren in West-Europa worden met onteige
ning bedreigd. De boeren, die de natuurlijke bondgenoten zijn van 
de arbeidersklasse, dragen de lasten van de agrarische crisis, die 
door de Gemeenschappelijke Markt worden verscherpt. 

Het ruïneren en de verdrijving van de ambachtslieden gaan voort. 
Het ondergeschikt maken van de kleine en middelgrote ondernemin
gen aan de monopolies heeft zich in de zes landen verscherpt, zelfs 
in die sectoren, waar zij zich hebben ontwikkeld. 

Alle levende krachten van onze naties zijn voor de noodzaak ge
steld, voor hun levensvoorwaarden, hun vrijheden, hun cultuur, hun 
toekomst te strijden. 

De Gemeenschappelijke Markt hee~L de beloften, die door haar 
promotors werden gedaan, niet gehouden. Zij heeft de volkeren noch 
veiligheid, noch oplossing van de conflicten gebracht. Integendeel, 
de tegenstellingen in haar boezem zijn verscherpt en zij heeft tot 
nieuwe tegenstellingen geleid: de spanning met de socialistische 
landen is gebleven; er werd in het kader van een grote neo-kolo
nialistische onderneming druk uitgeoefend op de neutrale landen 
en de pas onafhankelijk geworden naties; tussen de Atlantische mo
gendheden zijn nieuwe onenigheden ontstaan. 

De democratische krachten van onze landen zijn voor een grotere 
verantwoordelijkheid gesteld. De ogen zijn gericht op de arbeiders
klasse, welker nationale en internationale rol groter is geworden. 
Op elkaar afgestemde acties voor de oplossing van de dringendste 
problemen van vandaag zijn noodzakelijk en mogelijk geworden. 

* DE arbeidersklasse, de democratische en volkskrachten kunnen 
een andere oplossing bieden dan de vermeerdering van de be

wapening voor massale vernietiging, of deze nu geschiedt in de vorm 
van een afzonderlijke atoommacht of in de vorm van het plan voor 
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een multilaterale atoommacht, die de Atlantische kernbewapening 
versterkt, welke reeds in Europa en rondom Europa door het Ame
rikaanse imperialisme wordt gebruikt. Deze andere oplossing be
staat in een politiek van ontwapening, vrede, veiligheid voor de vol
keren in Europa en in de wereld. 

De volkeren van onze zes landen kunnen een bijdrage leveren tot 
het doen triomferen van de vreedzame coëxistentie tussen staten 
met verschillende sociale en politieke stelsels. Zij kunnen de be
eindiging van de kernproeven en de ondertekening van een over
eenkomst over algemene en gecontroleerde bewapening bevorderen. 
De sluiting van een non-agressiepact tussen de leden-staten van de 
NAVO en de staten, die tot het Pact van Warschau behoren, zou een 
belangrijke bijdrage vormen tot de internationale ontspanning in 
Europa. Zij zou gunstiger voorwaarden kunnen scheppen voor het 
instellen van zones met verminderde bewapening, vrij van atoom
wapens. 

De oplossing van het Duitse vraagstuk, met name door een over
eenkomst over West-Berlijn en door erkenning van het bestaan van 
twee Duitse staten en van hun huidige grenzen door alle staten, zou 
een van de gevaarlijkste haarden van conflicten doven. De voorstel
len van de Duitse Democratische Republiek, die een redelijke oplos
sing nastreven en die inhouden, dat beide staten afzien van atoom
bewapening en vervolgens hun bewapening zouden beperken en ver
minderen, vormen een bijdrage van de eerste orde tot de vrede in 
Europa en in de wereld. 

De communisten zullen een bijdrage leveren aan de versterking 
van de vredesbeweging, aan het ondersteunen van haar initiatieven 
en aan de vereniging van alle vredeskrachten van onze landen. 

* 
OE uitbreiding van de economische betrekkingen, zonder discrimi-

natie, tussen alle landen, op basis van gelijkheid van rechten 
en van wederzijds voordeel, vormt niet alleen een bijdrage tot de 
vréde: zij beantwoordt tevens aan de eisen van de ontwikkeling der 
economie van onze landen. De Gemeenschappelijke Markt ver
scherpt de economische onevenwichtigheid, doordat zij de goederen
stroom van de internationale handel verminkt. 

Een ontwikkeling van de handelsbetrekkingen tussen de landen, 
welke lid zijn van de Gemeenschappelijke Markt, en die, welke lid 
zijn van de Raad voor Wederzijdse Economische Hulp, zou de ont
spanning in Europa bevorderen. 

Concrete maatregelen voor de ontwikkeling van de handel en van 
de economische samenwerking van alle Europese landen zouden een 
goede voorbereiding vormen voor de Wereld-handelsconferentie, 'f 
waartoe door de Algemene Vergadering van de UNO op voorstel van 
de Sowjet-Unie werd besloten. 

* 
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OE politiek van de Gemeenschappelijke Markt is erop gericht, de 
democratische rechten van de werkers te beperken en te ver

nietigen, evenals de rechten van de nationale vertegenwoordigende 
lichamen. 

De verdediging van de democratie en van de nationale souvereini
teit is een dringende taak. 

De arbeidersklasse eist in elk van onze zes landen een uitbreiding 
en een werkelijke garantie van haar rechten. Terecht hecht zij een 
groot belang aan de onontbeerlijke verruiming van de actiemogelijk
heden van de loontrekkers en van hun organisaties in het bedrijf. 
De uitoefening van de vakbandsvrijheden en de uitbreiding daarvan 
vormen een doel, dat de werkers van alle kapitalistische landen ge
meen hebben. 

De actie van de werkers en van alle andere democraten vormt de 
beslissende factor voor het handhaven en uitbreiden, op alle niveaus 
van hun land, van de rol van de vertegenwoordigde lichamen._ 

De kapitalistische monopolies trachten, steunend op de Gemeen
schappelijke Markt, het nationale leven te verstikken. De arbeiders
klasse en de andere democratische krachten kunnen daarentegen 
alle tegenstanders van de macht der banken en der trusts mobili
seren met de bedoeling, de rechten van de volksmassa's uit te brei
den en, in overeenstemming met de democratische besluiten van 
ieder volk, nationalisaties en andere middelen tot beperking van de 
macht der monopolies op te leggen. 

De supra-nationale instellingen zijn in handen van de monopolies. 
Centralistisch en bureaucratisch als zij zijn, komen zij voort uit de 
uitvoerende macht van de zes landen en sluiten zij in hun huidige 
structuur ieder werkelijk ingrijpen en iedere doeltreffende controle 
van de kant der vertegenwoordigende organen van de leden-staten 
uit. Zij zijn direct anti-democratisch. Thans weerklinken talrijke 
stemmen, die de eis stellen, dat de nationale vergaderingen recht 
van controle en initiatief kunnen uitoefenen. Deze eis gaat in de 
richting van een brede eenheid van democratische stromingen. 

Tegelijk is het noodzakelijk, dat de parlementaire vertegenwoor
diging en de vakbandsvertegenwoordiging in de vergaderingen van 
de huidige Gemeenschappelijke Markt zich zonder discriminatie/ 
kunnen doen gelden. 

* 
QNDER de omstandigheden van de Gemeenschappelijke Markt voe

len nieuwe lagen van de werkende bevolking de dringende nood
zaak van strijd voor hun bestaansvoorwaarden. 

De strijd, die door de werkers wordt gevoerd en die door hen 
thans wordt verscherpt, toont aan, dat de loontrekkers talrijke eisen 
gemeen hebben, die in hoofdzaak betrekking hebben op de lonen, de 
vakanties, de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijd, de pensioenge
rechtigde leeftijd, het veiligstellen van de werkgelegenheid, volle
dige erkenning van het stakingsrecht, de verovering van de erkende 
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vakbandsrechten op het bedrijf, gelijkheid van de vrouwenlonen met 
de mannenlonen, de rechten van de jongeren, de positie van de ge
immigreerde werkers. 

Deze strijd toont aan, dat de werkers in de Gemeenschappelijke 
Markt gedwongen zijn, het hoofd te bieden aan grote moeilijl(heden 
voor het verdedigen van hun brood en het verbeteren van hun positie. 

In Frankrijk veroverden de arbeiders van de Renault-fabrieken 
door hun eensgezinde strijd de vierde week betaalde vakantie. Naar 
hun voorbeeld behaalden honderdduizenden andere Franse arbeiders 
in enkele maanden dezelfde belangrijke overwinning. 

In deze strijd zijn belangrijke successen geboekt. De behaalde re
sultaten vormen een groots voorbeeld. In Italië veroverden de me
taalbewerkers na een acht maanden lange strijd aanzienlijke loons
verhogingen, een uitbreiding van de invloed van de vakbonden op het 
bedrijf en het recht voor de vakorganisatie om in ieder bedrijf alle 
aspecten van het werk te bespreken. 

De mijnwerkers van de Ruhr; de metaalbewerkers van België en 
ltalië, de Nedèrlandse havenarbeiders en bouwvakarbeiders hebben 
moedige strijd geleverd en doen zulks nog. Op dit ogenblik zijn de 
Franse mijnwerkers in een grote eensgezinde strijd voor hun eisen 
gewikkeld. 

De solidariteit, die op nationaal en internationaal vlak aan deze 
strijd betoond wordt, is van groot belang. 

Daarom wensen en begroeten wij elke vooruitgang in de natio
nale en internationale verstandhouding en de eenheid van actie tus
sen de arbeidersvakbonden. 

Op hetzelfde ogenblik als het proletariaat, zijn zeer uiteenlopende 
maatschappelijke groeperingEm in beweging. Talrijke betogingen van 
boeren werden in elk der zes landen gehouden. Arbeiders- en boe
renorganisaties voeren steeds vaker zij aan zij actie en helpen el
kaar. Ingenieurs, leerkrachten, culturele werkers, studenten, be
paalde vrije beroepen en vele andere lagen van de bevolking gaan 
tot actie over. 

Deze strijd, of hij nu gevoerd wordt door de arbeidersklasse of 
door andere maatschappelijke groeperingen, wordt over het alge
meen gekenmerkt door een steeds breder en steviger eenheid. Steeds 
vaker worden de directe eisen aan democratische, nationale en so
ciale doeleinden verbonden. 

* zo vergroot de Gemeenschappelijke Markt de door onze volkeren 
terecht gevoelde zorg, of het nu gaat om ongerustheid over de 

vrede, het streven naar democratie, het lot van elk werkersgezin of 
het lot van de natie. Maar terzelfdertijd tonen groeiende strijd en 
de behaalde successen aan, dat er in onze landen krachten bestaan, 
die in staat zijn om het offensief van de monopolies af te slaan en 
het complot van de oorlogsstokers te breken. 

Voor het openen van een toekomst van vrede, veiligheid en demo
cratie is de samenbundeling van de actie van alle arbeiders- en de-
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t mocratische krachten onontbeerlijk. Heden ten dage openen zich 
nieuwe mogelijkheden voor de actie van de krachten, die tegenover 
de as Bonn-Partijs en de internationale spanning een perspectief van 
democratie en vrede willen stellen. De versterking en de uitbreiding 

1 van de gemeenschappelijke acties van communisten en socialisten is 
van beslissend belang. Samen zijn communisten en socialisten in 
staat, zeer brede detachementen van de arbeidersklasse erin te be-

r trekken. Er openen zich nieuwe mogelijkheden voor een brede een-
5 heid van de volksmassa's en voor contacten en overeenstemming 

van de communisten met de katholieke krachten. Reeds werden be
langrijke resultaten behaald in de eenheid van actie van de grote 
vakorganisaties. 

De communisten begroeten de groeiende eenheid. Zij beschouwen 
die als een essentiële factor voor een grote sprong voorwaarts van 
de democratische krachten en verbinden zich, alles in het werk te 
stellen om deze te versterken en uit te breiden. 

De communistische partijen van de zes landen van de Gemeen
schappelijke Markt zullen met volharding en initiatief, met gebruik
making van de meest uiteenlopende middelen - contacten, debatten 
en gemeenschappelijke strijd - werken voor het ontwikkelen van 
de breedst mogelijke gemeenschappelijke actie van alle arbeiders
en democratische krachten van West-Europa. Het gaat om de vrede 
en de democratie, het gaat om de toekomst van onze landen! 

Brussel, 6 maart 1963. • 

Communistische Partij van Duitsland. 
Communistische Partij van België. 
Franse Communistische Partij. 
Italiaanse Communistische Partij. 
Communistische Partij van Luxemburg. 
Communistische Partij van Nederland. 
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Communiqué van het partijbestuur 

Op vrij dag 22 februari 1963 is het 
partijbestuur van de CPN bijeen ge
weest ter bespreking van de huidige 
politieke toestand en van enkele 
vraagstukken van de campagne voor 
de Tweede Kamerverkiezingen. 

Pgt. Jaap Wolff, secretaris van het 
partijbestuur, leidde de bespreking in. 

Het partijbestuur stelde de candi
datenlijst voor de Tweede Kamerver
kiezingen vast. Deze zal vrij dag a.s. 
in De Waarheid worden gepubliceerd. 

Verder werd een oproep aangeno
men, gericht tot de leden en vrien
den van de partij om in de komende 
maanden alle krachten in te span
nen teneinde stemmen voor de CPN 

te winnen, het abonne,e-aantal van 
De Waarheid op te voeren, de finan
ciële actie te versterken en de CPN 
met nieuwe leden uit te breiden. 

In verband met de bloedige terreur 
tegen de Iraakse communisten richt
te het partij bestuur een protest tot 
de Iraakse regering. 

Het partij,bestuur behandelde oo'k 
een aantal organisattorische proble-
men. 

Pgt. H: Clerx werd ge'kozen tot 'id 
van het secretariaat van het partij-
bestuur. 

(Waarheid, 26 febr. 63}. 

Candidaten Tweede Kamer 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei a.s. zal de CPN uitkomen 
met de volgende candidatenlijst: 

1. PAUL DE GROOT, 
Amsterdam 

2. MARCUS BAKKER, 
Zaandam 

3. TJALLE JAGER, 
Deventer 

4. HENK HOEKSTRA, 
Amsterdam 

5. ANNIE v. OMMEREN-AVERINK, 
Haarlem 

6. ARIE KORLAAR, 
Amsterdam 

7. W. Kremer, Emmen 
8. H. de Vos-Krul, Rotterdam 
9. F. Dragstra, Heerlen 

10. li:. Muller-v. West, Amsterdam 
11. W. Hartog, Koog a. d. Zaan 
12. H. Clerx, Amsterdam 
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13. Theun de Vries, Amsterdam 
14. J. Brasser, Krommenie 
15. L. Engel, Amsterdam 
16. S. Groenendij k, Rotterdam 
17. G. van Praag, Den Haag 
18. M. D. Proper, Haarlem 
19. H. Niemeijer, Groningen 
20. T. Stuivenberg, Glanerbrug 
21. J. v. Esch, Eindhoven 
22. U. Kremers, !Jzendi}ke 
23. F. Zeilemaker, Alkmaar 
24. J. de Boer, Noordwalde 
25. B. Schmidt, Amsterdam 
26. G. Hoorn, IJmu!den 
27. B. Schreuders, Utrecht 
28. M. Bosbar.t, Rotterdam 
29 A. Zandstra, Jubbega 
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Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 

marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

De strijd tegen de as 

Bonn-Parijs 
MET zijn oproep tot vereniging van alle krachten in de strijd tegen 

de as Bonn-Parijs heeft het Partijbestuur van de CPN zich tot 
tolk van brede kringen in ons volk, met name in die van de PvdA, 
gemaakt, die diep verontrust zijn over de agressieve politiek van 
Bonn en de toegeeflijke houding van de regering-De Quay. 

Vanaf eind januari, toen het verdrag tussen Bonn en Parijs werd 
gesloten,~was het streven van de openlijke en verborgen vrienden 
van Adenauer erop gericht, de betekenis van dit verdrag te bagatel
liseren en tot nul te reduceren. Steunende op de werkelijk be
staande conflictstoffen, begon men te suggereren, dat de "as" kort 
na haar geboorte alweer gebroken was. 

Het Parool bijvoorbeeld klampte zich vast aan zekere uitlatingen 
van de minister van Buitenlandse Zaken der Bondsrepubliek, Schroe
der, en verzekerde dat Bonn "geen blo.kvorming binnen de Zes" van 
de EEG wenste. Het verklaarde: "De poging van De Gaulle ,met de 
hulp van de Bondsrepubliek te komen tot feitelijke Franse overheer
sing is mislukt". 1 ) 

De officiële regeringsbladen - De Volkskrant voorop - lieten 
zich in gelijke geest uit. 

Deze propaga,ndaslag kreeg nog wat - zij het: mager - voedsel, 
toen uit Bonn werd bericht, dat de regering-Adenauer geen bezwaar 
had tegen een inleidend artikel in de wet op de ratificatie van het 
verdrag-Bonn-Parijs, waarin de Bondsdag zou mogen verklaren, dat 
de verplichtingen van West-Duitsland jegens de EEG en de NAVO 
door dit verdrag niet worden aangetast. 

Tegelijk werd gesuggereerd, dat de verhoudingen binnen de EEG 
en de NAVO dankzij het bezadigde optreden van de regering te Bonn 
en het aangekondigde aftreden van Adenauer komende herfst, weer 
"genormaliseerd" zouden zijn. Met andere woorden: de as Bonn
Parijs is kort na haar geboorte zo goed als overleden en de crisis 

t J Het Parool, 3 april 1963. 
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binnen de NAVO, die door dit verdrag in alle hevigheid naar buiten 
was getreden, was al weer bezworen. 

Beide beweringen zijn onjuist. De partijresolutie behoudt haar 
volle actualiteit en wat na haar publicatie gebeurd is, onderstreept 
slechts de juistheid van de inzichten die daarin zijn verkondigd. 

In de resolutie werd erop gewezen, dat de Westduitse monopo
lies, gebruik makende van de "integratie" in EEG-verband en van 
de door de NAVO opgeroepen internationale spanningen, hun macht 
hebben vergroot, dat zij naar de opperheerschappij in West-Europa 
streven en "thans koortsachtig aan hun plannen om hun economi
sche en militaire kracht aan te vullen met een eigen atoommacht" 
werken. 

Het Partijbestuur van de CPN gaf als zijn mening te kennen, dat 
het verdrag Bonn-Parijs het bondgenootschap "van de meest reac
tionaire, anti-democratische krachten in Europa" bezegelt. 

De hierboven aangeduide politieke zetten van de Aclenauer-rege
ring illustreren verder de juistheid van de stelling, dat het dubbele 
spel van de Westduitse imperialisten en militaristen "tot hun we
zenskenmerken" behoren. 

Als "Het Parool" zegt, dat de poging van De Gaulle om met be
hulp van de Bonelsrepubliek Europa te overheersen, mislukt is, dan 
werkt het de hoofdzaak onder tafel. De critiek van de tegenstan
ders van de as Bonn-Parijs richtte zich juist tegen het streven van 
de agressieve krachten in West-Duitsland, om West-Europa met be
hulp van de uiterste reactie in Frankrijk te overheersen. 

Minister Luns en zijn woordvoerders achten zich gerust gesteld 
door de verzekering van Bonn, dat blokvorming binnen de EEG ver
meden moet worden, dat de EEG niets mag doen wat het "latere 
lidmaatschap" van Engeland en andere landen zou kunnen bemoei
lij ken. Maar te gelijkertijd heeft Luns zich onder directe druk van 
Parijs en Bonn bereid verklaard het zogenaamde associatie-verdrag 
met de onder Franse invloed staande Afrikaanse landen te tekenen 
- een verdrag, dat rechtstreeks tegen de koloniale belangen van 
Engeland ingaat en als een schoolvoorbeeld voor het "collectieve" 
kolonialisme in EEG-verband beschouwd moet worden. 

Terwijl dit verdrag dus juist een stap is om de "latere" toetreding 
van Engeland tot de EEG te bemoeilijken, heeft de regering-De 
Quay zich in principe ook bereid verklaard tegen 1 juli een nieuwe 
verlaging van de tarieven binnen de EEG met 10 pCt goed te keu
ren. De ervaring heeft reeds bewezen, dat de massa van de bevol
king van deze tariefsverlagingen geen enkel voordeel heeft. Maar 
de geleidelijke opheffing van de douanegrenzen binnen de EEG zijn 
daarvoor ook niet bedoeld. De slechting der tariefmuren is bedoeld 
als een wapen van de Westduitse en andere monopolies; ten eerste 
tegen de kleine concurrenten binnen de EEG, zoals de Nederlandse 
en ten tweede als een middel tot discriminatie tegen de landen bui
ten de EEG. Terwijl West-Duitsland, Frankrijk en de grote monopo
lies in het algemeen binnen de EEG vrij spel krijgen, worden de 
Britse en andere concurrenten door het "buitentarief" in een nade
lige positie geplaatst. Deze discriminatie richt zich tegen alle niet-
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leden en dus ook tegen de landen van het socialisme. Door de aan
gekondigde nieuwe verlaging van de "binnen-tarieven" wordt de 
discriminatie weer groter en objectief gesproken is dit dus een 
nieuwe stap naar een "gesloten" blok, een stap om nieuwe onder
handelingen over de toetreding van Engeland te bemoeilijken. 

Schroeder's verzekering dat niets gedaan mag worden, wat de 
"latere toetreding" van Engeland in de weg staat, is dus een nieuw 
bewijs voor de dubbelhartigheid van de Adenauer-diplomatie. 

Hetzelfde moet gezegd worden met betrekking tot de manoeuvre 
rond het verdrag Bonn-Parijs. Een verklaring van de Bondsdag, 
waarin gezegd zou worden, dat dit verdrag niets afdoet aan de 
Westduitse verplichtingef\ jegens EEG en NAVO, verandert niets aan 
de inhoud van dat verdrag. Met de onbeschaamdheid, die een ander 
kenmerk van het Westduitse imperialisme is, heeft Schroeder on
langs verklaard, dat de wet op de ratificatie met bedoelde verkla
ring beschouwd kan worden als de enveloppe van een brief. Aan 
de "inhoud" wordt niets veranderd! Het verdrag over de "as" blijft 
wat het is, - een bondgenootschap van de meest reactionaire, anti
democratische krachten in Europa. 

Hieraan moet men toevoegen, dat de troost die Adenauer zijn 
eigen oppositie wilde verschaffen, al heel weinig opbeurend ge
noemd mag worden. Want wat betekent eigenlijk een verklaring van 
trouw aan de verplichtingen jegens de EEG en de NAVO'? 

De NAVO is het voornaamste middel geweest tot herbewapening 
van de nazi-generaals. Zij heeft de revanchisten niet alleen aange
moedigd, maar ook de middelen verschaft die ertoe geleid hebben 
dat West-Duitsland thans een overheersende positie in West-Europa 
opeist. De EEG is van begin af aan niets anders dan het economi
sche wapen van dezelfde NAVO geweest en Bonn heeft haar dan 
ook nooit anders beschouwd dan als een middel om zijn agressieve 
aspiratiés ook op economisch gebied te verwerkelijken. 

* 
HET duidelijkst komt de dubbelhartigheid van de Adenauer-diplo

matie tot uiting in het vraagstuk van de atoom-bewapening. 
De instemming van Bonn met het Amerikaanse plan voor eeri 

"multilatere atoommacht" werd door de propagandisten van Luns 
uitgelegd als een nieuw bewijs van de "trouw" van West-Duitsland 
aan de "gemeenschappelijke doeleinden" van de NAVO - wat men 
daar ook onder moge verstaan. Tegelijkertijd werd dit als een bewijs 
aangevoerd voor de ongegrondheid van de ongerustheid in brede 
kringen in ons land, vooral binnen de PvdA, over de plannen van 
Bonn en in het bijzonder over het streven van de Adenauer-regering 
om met behulp van Frankrijk in het bezit van eigen kernwapens te 
komen. 

Volkomen juist werd in de Sowjet-nota van 8 april aan de Ame
rikaanse regering verklaard, dat zij én de Franse regering "trach
ten bij het Westduitse militarisme een wit voetje te halen" door 
"toegeeflijk te zijn jegens de meest agressieve vP.rlangens van de 
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heersende kringen in de Bondsrepubliek, ten einde zich van hun 
steun te verzekeren". Maar, zo werd in de nota verklaard, deze 
Westduitse kringen wachten er slechts op; "dat het hen tenslotte zal 
lukken, hetzij de Franse, of de Amerikaanse deuren of beide tege
lijk, voor de kernbewapening te openen". 

Dit is inderdaad de kern van het dubbele spel van Bonn inzake 
de kernwapens. De ingewikkelde redeneringen die in de Tweede 
Kamer en bepaalde bladen omtrent het verschil tussen "multinatio
nale" en "multilaterale" kernmacht zijn opgezet, gaan aan die kern 
voorbij. 

Terwijl Bonn gretig het Amerikaanse plan aangrijpt om dichter 
bij zijn doel te komen, is het ook druk bezig de "Franse deur" naar 
u8n eigen kernmacht open te duwen. De nota van de Sowjet-rege
ring bevestigt dus volledig de zienswijze, die in de resolutie van 
de CPN tot uiting kwam. 

Nadat zij gepubliceerd was, bracht de Westduitse minister voor 
Atoomzaken, Lenz, een min of meer doodgezwegen bezoek aan zijn 
collega in Parijs, waarna alleen bekend werd gemaakt, dat gespro
ken was over de samenwerking op het gebied van de atoomenergie. 

Maar dat was al voldoende. Gesproken is dus over de uitvoering 
van het verdrag, dat nog niet eens parlementair bekrachtigd is. De 
i:aast is trouwens verklaarbaar. Hoe duidelijker de samenwerking 
van Bonn en Parijs op het gebied van de kernbewapening wordt, 
l1oe beter kan zij door Bonn als chantagemiddel jegens Amerika ge
bruikt worden, dat blijkens zijn "multilateraal" atoomplan toch al 
bereid is, West-Duitsland een vinger aan de trekker te geven. 

Wie beweert, dat West-Duitsland niet op een eigen kernwapen uit 
is,· die bedriegt het volk. 

Aan de opzet kan dus geen twijfel bestaan. De zaak is, dat do'or 
llet tot stand komen van de as Bonn-Parijs, een extra gevaar in de 
cds gevolg van de algemene bewapeningswedloop van de NAVO 
l<Jch al zo gevaarlijke toestand wordt opgeroepen, zoals in de reso
lutie gezegd wordt. 

* 
fN tegenstelling tot de pogingen om de as Bonn-Parijs te bagatel-

liseren, hebben de gebeurtenissen van de laatste weken laten zien, 
r!at de CPN met haar resolutie inzake de strijd tegen de as-Eonn
t'arijs en tegen de legering van Westduitse tro_epen in ons land, een 
grote dienst aan alle vredelievende krachten en de gehele natie 
heeft bewezen. Maar de gang van zaken heeft ook opnieuw laten 
zien, dat de regering der monopolies bereid blijft, hand en span-

. cLensten aan de Westduits-Franse samenzwering te verlenen. Met 
het "General"-verdrag heeft zij niet alleen de slachtoffers van de 
bezetting een klap in het gezicht gegev~n, maar zij heeft de revan
düsten door de bepaling inzake de terugkeer van de "correctiege
~;ieden" ook een nieuw argument verschaft bij hun eisen tot herstel 
van de Hitler-grenzen in het oosten. 

Zij heeft het Budel-verdrag in de Tweede Kamer er door gejaagd, 
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niet vanwege "NAVO-verplichtingen", maar om Bonn terwille te 
zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat een deel van de 
PvdA-meerderheid die tegen het "General"-verdrag een juiste hou
ding had aangenomen, thans vóór stemde. Maar het argument, dat 
de groep onder leiding van Vondeling had aangevoerd, toen het 
"General"-verdrag aan de orde was, had in de paar weken niet:o 
van zijn kracht verloren. Of kon Vonde~ing soms zeggen, dat Bonn 
inmiddels weer wél "betrouwbaar" was geworden? In elk geval heb
ben drie leden van de PvdA-fractie ook het Budel-verdrag afgewe
zen. 

De nieuwe knieval van een gedweeë Kamermeerderheid onder 
aanvoering van de katholieke fractie legt ons de plicht op de in
spanningen te vergroten ten einde te bereiken, dat de Eerste Ka
mer het verdrag niet meer in behandeling neemt. 

In de resolutie wordt erop gewezen, dat de "blinde gehoorzaam 
heid" jegens de organen van de Euromarkt dient te worden opge
zegd en dat geen verdere stappen tot uitvoering van het EEG-ver 
drag worden gedaan. 

Eenzelfde eis moet men stellen inzake de as-Bonn-Parijs. 
Het is volkomen duidelijk, dat elke verdere uitvoering van het 

EEG-verdrag alleen maar de positie van het blok Bonn-Parijs bin 
nen de EEG versterkt. 

Maar het is ook duidelijk, dat het drijven van de regering-DP 
Quay-Luns naar snelle goedkeuring van het "General"-verdrag en 
het Budel-verdrag door Bonn als een vrijbrief zal worden uitgelegd. 
om door te gaan met zijn voor Nederlan.d levensgevaarlijke polltiek. 

Hetzelfde geldt voor de houding van Luns jegens De Gaulle. Zijn 
ommezwaai in de dagen toen de Franse president zichzelf als gast 
van ons land had uitgenodigd, was dermate opvallend, dat zelfs De 
Tiid de vraag moest stellen, of hij soms door bepaalde kringen bin 
nen de KVP onder druk was gezet? 

Men hoeft niet te vragen, wie die "kringen" waren - in elk ge
val geen katholieke mijnwerkers of boertjes. 

De communisten, zo wordt in de resolutie gezegd, "willen de al
macht van de monopolies teniet doen, de democratie uitbreiden en 
vernieuwen en de vreedzame coëxistentie in de plaats stellen van 
de steeds groeiende bewapeningslasten. Zij willen Nederland ver 
lossen uit de politiek van afhankelijkheid van de grote imperialisti
sche mogendheden, die de veiligheid van het volk in de waagschaal 
stelt". 

Daarom komt de CPN op voor een politiek van staatkundige neu
traliteit. 

De regering-De Quay, die de ene concessie na de andere doet aan 
Adenauer en De Gaulle, is het voornaamste obstakel voor een ver 
nieuwing van de Nederlandse politiek. Daarom moet zij verjaagd 
worden. 

Het is ongetwijfeld geen kleine taak. Maar men moet zich niet 
blind staren op tijdelijke parlementaire successen van de mono
polies, of de macht van het imperialisme. 

De Gaulle zelf heeft nog onlangs moeten ondervinden, dat de 
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Franse mijnwerkers sterker zijn dan hij met zijn dreigementen. Zijn 
nederlaag was een signaal - ook voor ons. 

De as Bonn-Parijs heeft niet alleen de crisis binnen de NAVO ver
sterkt, maar zij is zelf een product van de crisis van het stelsel en 
draagt het zaad van nieuwe tegenstellingen in zich. 

En tenslotte kunnen wij in de strijd voor het breken van de as
Bonn-Parijs steunen op het machtige en betrouwbare bondgenoot
schap van de Sowjet-Unie, het gehele socialistische kamp en alle 
vredelievende krachten in de wereld. 

De ervaringen na de publicatie van de resolutie der CPN hebben 
de juistheid van onze zienswijze volledig bevestigd. Zij hebben aan
getoond, dat het mogelijk is de as Bonn-Parijs te breken. Terwijl de 
openlijke en verborgen vrienden van Bonn doen alsof er niets aan 
de hand is, staren wij ons niet blind op een machtsconcentratie, 
die slechts voor naïeve lieden en pessimisten onweerstaanbaar lijkt. 
De as-Bonn-Parijs is hetzelfde lot beschoren als alle overeenkom
sten tussen imperialisten. 

We herhalen, er is reële conflictstof te over binnen het nieuwe 
blok. Maar de as zal niet uit zichzelf verdwijnen, krachtens de on
verzoenlijke tegenstellingen - hoe diep die ook mogen zijn. 

Zij zal verdwijnen, omdat zij onweerstaanbare tegenkrachten in 
het volk heeft opgeroepen. De afloop van de grote mijnstaking in 
Frankrijk heeft reeds de grenzen van de macht van De Gaulle laten 
zien. Hij kreeg een volksbeweging tegenover zich, die diepe weer
klank vond in heel West-Europa. In België werd de regering even
eens gedwongen achteruit te krabbelen, die daar onder invloed van 
de reactionaire krachten in Frankrijk en West-Duitsland tracht de 
arbeidersbeweging door middel van haar "ordewetten" aan banden 
te leggen. Ook daar werd bet verzet der arbeidersbeweging ge
steund door de tegenkrachten die de as-Bonn-Parijs heeft opgeroe
pen. 

In ons eigen land is dat niet anders. Als de regeringspers bijvoor
beeld constateert, dat een Kamermeerderheid zich uitsluitend "met 
tegenzin" voor de verdragen met West-Duitsland heeft uitgesproken, 
dan is dat natuurlijk als "zoethoudertje" bedoeld. Maar het is toch 
ook een weerspiegeling van de diepe afkeer bij de overweldigende 
meerderheid van het volk tegen de agressieve krachten in West
Duitsland. Men durft al niet meer openlijk voor Bonn uit te komen. 

Alle anti-communistische propaganda kan bovendien de diep ge
wortelde overtuiging niet wegnemen, dat de Sowjet-Unie en de so
cialistische landen krachtig genoeg zijn en steeds machtiger wor
den om te verhinderen, dat Bonn ooit zijn doeleinden kan verwerke
lijken. Dit is een voorname bron van inspiratie en van kracht voor 
het mobiliseren van de volksmassa's. 

Maar het ontheft ons niet van eigen verplichtingen. 
Voorwaarde voor het slagen van de strijd is en blijft het ver

trouwen in eigen kracht. De onvermoeide strijd van de communis
ten voor de vereniging van de arbeidersklasse en alle nationale 
krachten in ons volk tegen de as-Bonn-Parijs is thans nodiger dan 
ooit. 

F. BARUCH 
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Een Amsterdamse eigenaardigheid 

HET verschijnsel is niet te negeren. Het hoort bij Amsterdam, zoals 
het IJ en Felix Meritis erbij horen. Ieder, die het wel en wee 

van de hoofdstad en zijn bevolking tot onderwerp van zijn belang
stelling heeft gemaakt, stoot erop: de hooggeleerde econoom op 
zoek naar voordeeltjes voor de winstbeluste ondernemer; de amb
tenaar belast met de uitgifte van industrieterreinen; de verkeers
deskundige, verlangend eindelijk de parkeerknoop in de binnenstad 
ontward te zien en ook de partijfunctionaris, erop uit het materiaal 
van de communistische partij onder het oog van iedere Amsterdam
mer te -brengen. 

Het verschijnsel is met een paar woorden aangeduid: Amsterdam 
wemelt van de kleinere bedrijven. In weinig nndere industriecentra 
is het aantal nijverheidscentra zo groot, hun aörd zo verscheiden, 
als juist in de hoofdstad. 

Het loont de moeite deze Amsterdamse eigenaardigheid wat na
der te bekijken. En dat niet om het genoegen van het speuren 
naar de achtergronden van zo'n eigenaardigheid alleen. Het is moei
lijk voor tegenspraak vatbaar, dat het de arbeidersbeweging niet 
onverschillig kan laten, dat grote groepen arbeiders hun strijd tegen 
de ondernemers binnen de muren van het kleinbedrijf moeten voe
ren. In· de eerste plaats al niet, omdat zo'n klein bedrijf een niet al 
te gunstig strijdperk voor verbetering van het levenspeil vormt. En 
ook omdat het een extra hindernis vormt op de weg naar het vere
nigen van de werkers, het sterk maken van de vakbeweging, het uit
breiden van de partij-invloed. De communist, wiens dagelijkse taak 
het is onder de massa te werken, zal dit Amsterdamse probleem zijn 
belangstelling niet onthouden. Ook al mag daarbij geen moment uit 
het oog worden verloren, dat zijn voornaamste taak ligt in het orga
niseren van de strijd op de grote bedrijven. Daar beschikt de arbei
dersbeweging over de beste posities, om de leuze van eenheid van 
actie en organisatie wáár te maken en de plannen van de onderne
mers en hun regering de voet dwars te zetten. 

* 
pRoBEREN we eerst een wat nauwkeuriger beeld te krijgen van 

de verscheidenheid aan vestigingen waardoor de Amsterdamse 
industrie zich kenmerkt. Blijkens cijfers, ons ter beschikking gesteld 
door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam, telde de 
hoofdstad in 1961 iets meer dan tienduizend industriële vestigingen 
(om precies te zijn 10.731) waarin 118.560 personen werkzaam wa
ren (overheidsbedrijven niet meegerekend). 

Er valt uit deze gegevens op te maken, dat een vestiging in Am
sterdam gemiddeld 11.1 personeelsleden telt. 
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Bekijken we de grootte van de vestigingen naar het aantal per
soneelsleden wat precieser. Hiervoor stonden ons cijfers over 1958 
ter beschikking. We zien het volgende belangwekkende beeld: 

Personeels- Aantal ~ Totaal aantal 
sterkte vestigingen I personeelsleden 

1 3.597 3.597 
2 t/m 5 3.995 12.185 
6 t/m 10 1.356 10.160 

11 t/m 20 735 10.750 
21 t/m 50 521 15.991 
51 t/m 200 286 26.288 

201 en meer 73 39.867 

Totaal 10.563 118.838 

De conclusie uit deze cijfers dringt zich onmiddellijk op: Bijna de 
helft van alle werkers in de Amsterdamse industrie ( 44 pCt) is 
werkzaam in bedrijfjes met 50 en minder personeelsleden. In de 
middelgrote bedrijven [50 tot 200 personeelsleden) werkt nog eens 
ruim een vijfde van alle arbeiders. Slechts een derde van alle Am
sterdammers, werkzaam in de industrie, arbeidt in grot~re bedrijven 
( 200 en meer arbeiders). 

In de beide grafieken vindt de lezer het numerieke overwicht van 
het splinter- en kleinbedrijf wat aanschouwelijker in beeld g'tlbracht. 
Tekening I beeldt de verhouding tussen de verschillende véstigings
grootten uit, tekening II de verhouding tussen de aantallen arbei
ders die hierin werkzaam zijn. 
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GRAFIEK 1 - Aantal 
bedrijven naar grootte. 

GRAFIEK 2 - Aantallen arbeiders per 
bedrijfsgrootte (de cijfers tussen 
haakjes geven de personeelsbezetting 
aan). 



De vraag rijst, welke bedrijfstakken vooral verantwoordelijk zijn 
voor het overstelpende aantal kleine bedrijven. 

Een Amsterdammer zal zonder moeite raden, dat men allereerst 
bij de kledingindustrie zal moeten zoeken. Bij een wandeling langs 
de grachten komt hij de talrijke kleinere ateliers tegen. Achter vele 
gevels van de oude grachtenhuizen ratelen naaimachines. 

Bij zijn wandeling stuit hij ook op andere bedrijfjes: op plastic
verwerkende industrietjes, drukkerijen, metaalonderneminkjes. De 
binnenstad zit er vol mee. Met inbegrip van de 19de eeuwse stads
wijken zijn er in het oude Amsterdam 4684 kleine en heel kleine be
drijfjes van alle mogelijke aard gevestigd. Hun totaal aantal perso
neelsleden bedraagt circa 13.000. Maar is het elders in de hoofdstad 
anders? Hij, die de moeite neemt zijn schreden te richten naar de 
industriegebieden aan de grenzen van de stad, naar de Schinkel, de 
uitbreidingsplannen Amstel I en II en ook naar het industriegebied 
Sloterdijk, ontdekt dat de bonte verscheidenheid van het kleinbedrijf 
bepaald niet alleen karakteristiek is voor de binnenstad. Zelfs in 
Noord - het stadsdeel waar vanouds de grootbedrijven gevestigd 
zijn - treft men ettelijke kleinere bedrijven aan. 

* 
MAAR laten we ons niet alleen tevreden stellen met de indrukken 

die de wandelaar opdoet, maar bekijken wat ons de cijfers 
over ~de verschillende bedrijfstakken te zeggen hebben. 

De hieronder afgedrukte staat stelden we samen, uitgaande van 
h ... t aantal vestigingen naar grootte en van de aantallen daarin 
werkzame mensen, bekeken per bedrijfstak. We kozen de industrie
takken, die uit werkgelegenheidsoogpunt voor de hoofdstad hHt 
belangrijkste zijn. 

Bedrij fs
tak 

Metaal 
Kleding 
Bouw 
Voeding 
Grafische 
Chemische 
Overige 

Totaal 

Aantal 
vesti

gingen 

2.320 
2.714 
2.092 

865 
566 
348 

1.658 

Totaal 
aantal 
perso
neels
leden 

42.044 
22.408 
16.465 
12.618 

8.477 
7.272 
9.554 

10.563 1118.838 

Grootte 
1-50 pers. 

Grootte 
51-200 pers. 

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

Aantal 1[ Aantal 
bedr. . pers. 

2.207 
2.648 
2.043 

829 
528 
323 

1.626 

10.204 

1

11.970 
13.695 

' 9.279 I 
5.134 
3.506 
2.732 
6.367 

52.683 

Aantal Aantal 
bedr. pers. 

86 
56 
41 
25 
32 
16 
3b 

286 

7.848 
5.272 
3.446 
2.737 
2.715 
1.559 
2.711 

26.288 

Grootte 
201 pers. en me,e.r 

Aantal Aantal 
bedr. pers. 

27 
10 

8 
11 

6 
9 
2 

73 

22.226 
3.441 
3.740 
4.747 
2.256 
2.981 

476 

39.867 

Deze staat bevestigt de indrukken van de wandelaar. De grootste 
concentratie kleine bedrijven (met minder dan 50 man personeel) 
is te vinden in de kledingindustrie. Bijna twee derde van de daarin 
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werkzame mensen ( 61.1 pCt) verdient zijn brood in dwergbedrijfjes. 

Even een zijsprongetje: Het grootste deel van hen is vrouwen. 
De helft van alle in de Amsterdamse nijverheid werkzame vrouwen 
vindt arbeid in de kledingindustrie. 

·Op de kleding volgt de bouw. Van alle bouwvakkers werkt 56.9 
pCt in kleinere bedrijven, hoewel hierbij de opmerking past, dat de 
cijfers per vestiging over een langere periode gezien sterke wijzigin
gen kunnen vertonen. 

Dan volgt de grafische industrie met 41.4 pCt van alle grafische 
arbeiders werkzaam in het kleinere bedrijf; de voeding- en genot
middelenindustrie met 40.3 pCt en de chemische nijverheid met 37.5 
pCt. Van de belangrijkste bedrijfstakken is in de metaalnijverheid 
de concentratie van de arbeiders in het middel- en grootbedrijf het 
grootst. Van de Amsterdamse metaalbewerkers is 28.4 pCt werkzaam 
ln het kleinbedrijf, overigens nog steeds een respectabele hoeveel
heid, vooral als men de absolute cijfers bekijkt: bijna 12.000 metaal· 
bewerkers werken in kleine en splinterbedrijfjes. 

De conclusie ligt ook hier voor de hand: Niet een, of enkele, maar 
alle belangrijke bedrijfstakken dragen hun steentje bij tot het bonte 
mozaïek van nijverheidsvestigingen, dat zo karakteristiek is voor 
Amsterdam. 

* 
HET is aantrekkelijk een poging te wagen de oorzaken van deze 

hoofdstedelijke eigenaardigheid op te sporen. Allereerst springt 
in het oog, dat het assortiment industrievestigingen niet iets van 
de laatste tijd is. 

Er hebben zich weliswaar sinds de oorlog vele nieuwe bedrijven 
in de hoofdstad gevestigd, maar ook voordat zij er waren onder
scheidde Amsterdam zich al door zijn grote aantal ondernemingen 
en ondel'neminkjes. De nieuwe vestigingen gaven hoogstens het be
staande een nieuw accent, ingrijpend wijzigen deden ze het niet. 

Dit valt ook op te maken uit het overzicht dat de 1"Nota over de 
Economische Structuur" van Amsterdam over de ontwikkeling in 
de laatste jaren gaf. Deze nota, die begin 1960 door een commissie 
onder leiding van Prof. dr. G. Th. Delfgaauw werd samengesteld, 
meldt geen opmerkelijke verschuivingen in de structuur van de in
dustriële vestigingen. Een uitzondering vormt de diamantnijverheid, 
die sterk in betekenis achteruitging. En voorts de chemische indu
strie, waarvan het rapport wijst op de sterke uitbreiding van enkele 
zware chemische bedrijven, waarbij het plan past - zo willen we 
hier aan toevoegen - om in het nieuwe westelijke havengebied een 
olieraffinaderij te vestigen. Voor het overige noteert het rapport als 
opmerkelijk voor de metaalnijverheid het bestaan van een groot 
aantal toeleveringsbedrijven en de groei op het gebied van de ad
ministratiemachine-industrie en voor de voeding een sterke ontwik
keling bij de brouwerijen en bij de cacao- en suikerwerkindustrie. 

Zoals gezegd, bekeken vanuit het gezichtspunt dat ons thans be
zighoudt, legt dit alles geen opmerkelijke wijzigingen in het bedrij
venassortiment bloot. De aanwezigheid van vele kleine en kleinere 
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bedrijfjes stoelt op oorzaken, die uit ouder hout gesneden zijn. 
Ze schuilen in de historie van de Amsterdamse nijverheid en voorts 

ln - wat wordt genoemd - de centrumfunctie, die de hoofdstad -
overigens ook al van ouds - vervult. 

* 
AMSTERDAM is de oudste industriestad van ons land. Toen Ne-

derland in de loop van de vorige eeuw aarzelend de weg naar 
industriële ontwikkeling insloeg, telde Amsterdam op zijn grond
gebied al een reeks van bedrijven. In een aantal gevallen, zoals bij 
de suikerraffinaderijen, de scheepswerven en de daarmee verbonden 
bedrijven, stamden zij uit de Gouden Eeuw. Voor Amsterdam bete
kende de groei van het industriële kapitalisme vooral, dat bestaande 
bedrijfjes nieuw ·leven werd ingeblazen. 

Natuurlijk ontkwamen ook zij niet aan het streven naar concen
tratie, die karakteristiek was voor de nieuwe tijd. De vele suiker
raffinaderijen werden samengesmolten tot enkele, de scheepswer
ven verging het navenant. Maar vele, tegen het ambacht aanleunen
de bedrijven ontsnapten aan deze ontwikkeling. Zij veranderden in 
toeleveringsbedrijf, of specialiseerden zich in een der vele activi
teiten waarbuiten Amsterdam als havenstad nu eenmaal niet kon. 
De uitvinding van de electramotor bevorderde het ontstaan van 
nieuwe, naar hun omvang kleine bedrijven. 

'Natuurlijk behoorden tot de nieuwe vestigingen in de tweede helft 
van de vorige eeuw ook grote bedrijven. Maar talrijk waren ze niet. 
Vele nieuwe ondernemingen meden de hoofdstad, zo lezen we in 
het gedenkboek dat de Amsterdamse Kamer van Koophandel bij haar 
150-jarige bestaan het licht deed zien. Dat noemde als een van de 
voornaamste redenen voor de vrees zich in de hoofdstad te vestigen 
het hoge loon. "In tal van bedrijfstakken werd de druk van de loon
factor gevoeld" aldus het gedenkboek. "Deze werkte verplaatsing 
naar het platteland in de hand". 

Het is niet moeilijk achter deze opmerking het ontzag te bespeu
ren, dat de ondernemers hadden voor de werkers in de hoofdstad, 
ook al stond de arbeidersbeweging nog in de kinderschoenen. Zij 
richtten de blik liever naar het platteland, er op hopende uit de uit
gemergelde bevolking daar willoze dienaren te kunnen recruteren, 
bereid om voor heel wat minder loon dan in de hoofdstad werd be
taald zich tot het uiterste in te spannen. 

Overigens was deze "hoge loonfactor" bepaald geen aanwijzing 
dat het levenspeil in Amsterdam beter was dan elders. De hogere 
lonen van de Amsterdamse arbeiders verdwenen in de zakken van 
de bezitters via stedelijke belastingen en de hoge kosten van h~t 
levensonderhoud ... 

Zo ontstond het beeld, dat van de nieuwe vestigingen voorna
melijk de bedrijven, die zich oriënteerden op handel en scheepvaart, 
een plaats zochten op Amsterdams grondgebied. De overigen ·pro
beerden het elders, waar het klassenbewustzijn minder ontwikkeld 
was. 
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I[ EN daarmee komen we aan de tweede omstandigheid, die ;in be

langrijke mate het uiterlijk van de Amsterdamse nijverhe'id 
hielp vormen: de centrumfunctie van de hoofdstad. 

Amsterdams positie als havenstad maakte haar tot knooppunt van 
internationale handel, markt voor allerlei waren, centrum ook van 
financiën. 

Dat schiep reden van bestaan voor allerlei bedrijven van de meest 
uiteenlopende aard: voor grotere zoals scheepswerven en machine
industrieën, maar ook en vooral voor kleinere, gespecialiseerde be
drijven en bedrijfjes. 

De centi.·umfunctie van de hoofdstad gaf overigens ook het aan
schijn aan talrijke vestigingen in de, wat wordt genoemd, tertiaire 
of dienstensector van het economische leven: met voorop de haven
bedrijven en voorts de talrijke ondernemingen werkzaam op het ge
bied van het vervoer, het verkeer en andere vormen van dienstver
lening, de banken, verzekeringsinstellingen en credietmaatschap
pijen. 

In deze sector, die we verder niet in onze beschouwingen zullen 
betrekken, schommelt het aantal vestigingen om de 11.000 en het 
aantal daarin werkzame personen om de 80.000. 

Op het ontstaan van de grote verscheidenheid aan kleinere be
drijven hadden voorts nog enkele bijzondere factoren invloed. Wij 
doelen allereerst op de gevolgen die de vestiging van vele joodse 
emigranten uit Hitier-Duitsland voor de hoofdstedelijke nijverheid 
heeft gehad. Onder hen ware talrijke vakbekwame confectionairs. 
Zij droegen ertoe bij, dat het aantal vestigingen in de kledingindu
strie aanmerkelijk toenam. Voorts ontstonden er in de crisisjaren 
allerlei kleine bedrijfjes waarvan een aantal - vooral in de metaal
en de bouwnijverheid - bleven bestaan. 

Uit de omstandigheden, die geleid hebben tot de grote verschei
denheid van bedrijven in de hoofdstad valt dit op te maken: De Am
sterdamse eigenaardigheid is niet een toevallig verschijnsel maar 
een concrete, historisch bepaalde, bijzonderheid. 

Overigens mag uit het vrij stabiele numerieke overwicht van de 
kleinere bedrijven in een reeks van bedrijfstakken gedurende zo'n 
lange tijd niet worden afgeleid, dat hun betekenis voor de economi
sche ontwikkeling van de hoofdstad ook stabiel bleef. Het is duide
lijk, dat de grotere bedrijven in de loop van de tijd een steeds groter 
deel van de totale productie voor hun rekening namen. Naar het zich 
laat aanzien komt de productiestijging van de na-oorlogse tijd voor
al voor rekening van het groot- en middenbedrijf. 

Hiervoor zou een afzonderlijk onderzoek nodig zijn. Zoals ter
loops hierboven reeds aangeduid werd, kan uit de cijfers niet afge
leid worden, dat Amsterdam aan de versnelde concentratiebewe
ging na de oorlog ontsnapt is. Het karakter van tal bedrijven is ver
anderd. Zowel toeleveringsbedrijven als dienstverlenende onderne
mingen zijn in feite afhankelijk van een klein aantal grote onder
nemingen. Een onderzoek naar de financiële verhoudingen zou dit 
nog meer onderstrepen, daar de kleine industriële ondernemingen 
evenals de kleine winkelbedrijven meestal zozeer aan financiële in-

204 



stellingen gebonden zijn, dat de zelfstandigheid meer schijn dan 
wezen is. Maar dit hele vraagstuk valt buiten het bestek van dït 
artikel. 

De arbeidersbeweging in de hoofdstad heeft te maken met. de bij
zonderheid van de vele kleine bedrijven. En dat naar het zich laat 
aanzien in toenemende mate. 

Op de grote bedrijven leidde de strijd van de partij tot opmerke
lijke successen, gingen de arbeiders in strijd voor verbetering van 
het levenspeil, werd de loondictatuur te lijf gegaan, kreeg de op
roep de eenheid van actie en van organisatie te bewerkstelligen de 
instemming van duizenden. 

Bleek dit alles niet ondubbelzinnig uit het feit, dat communisti
sche candidaten bij ondernemingsraadverkiezingen op een groot 
aantal bedrijven onbetwist de meeste sternmen op zich wisten te 
verenigen? 

In vele kleinere bedrijven, waar de politieke organisatie van de 
arbeiders nog zwak is, waar veelal geen kernen of ondernemings
raden zijn, waar de actie voor een strijdbare houding van de vakbe
weging niet of nauwelijks wordt gevoerd, staat de beweging naar 
links nog in zijn kinderschoenen. 

De massa's van de werkers in de kleinere bedrijven ondervinden 
echter veel steun van de strijd, die door de arbeiders in de grote be
drijven wordt gevoerd. Maar toch komt het niet zelden voor, dat met 
name op het gebied van de loon- en arbeidsvoorwaarden het klein
bedrijf achter op raakt. 

Zonder de noodzaak uit het oog te verliezen, dat alle aandacht 
gericht moet zijn op de gróte bedrijven, waar de massa van de best 
georganiseerde en progressieve arbeiders zit, verdient het aanbeve
ling, met name voor de buurtafdelingen, te onderzoeken, hoe de 
band met de tienduizenden arbeiders uit de kleine en allerkleinste 
bedrijven hechter kan worden geknoopt. 

S. GEUGJES 

205 



1

-.·.:.'! 
I ',, 

I 
I 

Ontwikkeling van economische 

'Sarnenwerking en arbeidsdeling der 

socialistische landen 
De schrijver van onderstaand artikel is plaats
vervangend voorzitter van de Ministerraad der 
Poolse Volksrepubliek en bekleedt dezelfde 
functie in de Raad voor Wederzijdse Economi
sche Hulp. 

Redactie P. en C. 

OE laatste maanden is de interesse voor de activiteiten van de Raad 
voor Wederzijdse Economische· Hulp (RWEH) toegenomen, 

eerst in verband met de conferentie van de eerste secretarissen van 
de communistische en arbeiderspartijen en regeringshoofden van 
de aangesloten landen, die verleden jaar juni plaats had en daarna 
na de 16de zitting van de RWEH. Welke veranderingen zijn door 
deze belangrijke gebeurtenissen in het werk van de Raad door· 
gevoerd? , 

De richtlijnen, die vastgelegd werden op de conferentie en de zit
ting van de Raad, zijn vooral gericht op een verder verbeterde coör
dinatie van de economische ontwikkeling van de aangesloten lan
den, zowel op het gebied van de productie als van de investeringen, 
als voornaamste factor voor het versnellen van de socialistische ar
beidsdeling - de fundamentele taak van de Raad. 

De arbeidsdeling komt geleidelijk tot stand als resultaat van 
maatschappelijke en economische omvormingen en de groei van de 
productiekrachten in de socialistische landen. Evenals dit bij de 
Westeuropese landen het geval is, staat de mate van zijn efficiency 
in direct verband met de groei van de productiekrachten. 

Het is geen geheim dat de meeste huidige RWEH-leden in Europa 
na de Tweede Wereldoorlog tot de categorie van onderontwikkelde 
landen hoorden. Sindsdien zijn vroegere landbouwlanden als Bul
garije en Roemenië, of industrieel-agrarische landen als Polen en 
Hongarije, erin geslaagd moderne industrieën op te bouwen als ba
sis voor hun economie. In verhouding tot de vooroorlogse periode 
is de industriële productie van deze landen als volgt gestegen: Bul
garije meer dan 12 maal, Roemenië ongeveer 4,8 maal, Polen onge
veer 7,4 maal en Hongarije ongeveer 3,6 maal. Het industriële po
tentieel van die RWEH-landen die al voor de oorlog tot de industrie
laupen behoorden (de USSR, de huidige Duitse Democratische Re
publiek en Tsjechoslowakije) is verder ontwikkeld. Vandaag de dag 
mag men met recht alle RWEH-landen tot de industrielanden re
kenen, aangezien de industrie van meer dan de helft tot bijna drie
kwart van hun totale productie voor zijn rekening neemt. Dank zij 
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het snelle groeitempo wordt hun industriële potentieel tot een steeds 
belangrijker factor in de wereld. Hun aandeel in de industriële we
reldproductie is gestegen van 27 procent in 1955 tot 37 procent in 
1961. 

Van 1958 tot 1961 toonde de industriële productie in de socialisti
sche landen een gemiddelde jaarlijkse stijging van ongeveer 13 pro
cent, en alles wijst erop dat dit tempo de komende jaren nog hoger 
zal zijn. 

Stijging van de bruto industriële productie 
van de RWEH-landen 

1961 
gemiddelqe jaarlijkse stijging industriële 

Land verhouding 
produktie per hoofd (in Polen = 100) c) 

1% l-
tot 1950a) 

1951- 1956- 1955 b) 1950 1961d) 
195'\ 1960 (plan) 

Bulgarije 436 13,7 15,8 11,8 45 54 
Roemenië 396 15,1 11,2 12,5 60 66 
Hongarije 300 13,0 8,2 8,5 90 87 
Polen 374 16,2 9,9 9,0 100 100 
DDR 314 13,8 9,0 9,5 175 189 
Tsjechoslowakij e 308 11,2 10,7 9,5 218 196 
USSR 331 13,0 10,4 8,7 130 117 

a) overeenkomstige percentages voor bepaalde kapitalistische landen zijn als 
volgt: Groot-Brittannië 142, West-Duitsland 258, Frankrijk 217 en Italië 250. 

b) de cijfers voor de USSR en DDR slaan op de jaren 1959-1965, en die voor Roe 
menië op 1960-65. 

c) benaderingen. 
d) het overeenkomstige cijfer voor Groot-Brittannië is 224, voor West-Duitsland 

224, Frankrijk 175 en Italië 105. 

De afgelopen periode was dus gewijd aan het scheppen van de 
noodzakelijke grondslagen voor de stap naar het" hogere stadium 
van internationale arbeidsdeling in de RYV;EH. 

De coördinatie van economische plannen, gespecialiseerde pro
grams voor afzonderlijke landen en daaruit voortvloeiende nauwe 
samenwerking tussen de aangesloten landen, komen voort uit de 
vereisten van hun respectievelijke economieën. Gedurende de afge
lopen periode was de samenwerking van de socialistische staten 
binnen de RWEH van fundamenteel belang, vooral in het geval van 
die landen die nog maar net met de opbouw, praktisch met niets, 
van hun industriële potentieel begonnen. De hulp die de aangesloten 
landen elkaar gaven verkortte de eerste ontwikkelingsperiade voor 
de minder geïndustrialiseerde landen. 

Het zou echter niet juist zijn om te zeggen, dat het de RWEH-' 
landen in het verleden alleen ging om het scheppen van een econo
mische basis en dat zij niet buiten de grenzen van normale handel 
en wederzijdse hulp gingen. 

Zoals reeds is aangetoond, was het ontwikkelingspeil van de ver
schillende RWEH-landen helemaal niet gelijk, evenmin als het peil 
en tempo van de ontwikkeling van individuele industrieën in de 
economisch verst ontwikkelde aangesloten landen. Sommige daar-
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van, zoals Tsjechoslowakije, de DDR en Polen hebben de laatste ja
ren bepaalde takken van industrie opgebouwd tot een peil, waarop 
verdere groei de mogelijkheden van ieder land afzonderlijk te boven 
zou gaan. Er zijn twee hoofdredenen die een gecombineerde inspan
ning bij de verdere ontwikkeling van het industriële potentieel nood
zakelijk maken: de groeiende vraag van de industrie naar grond
stoffen en halffabricaten, die gelijk op gaat met de ontwik
keling van de industrie zelf, en de groeiende noodzaak bij te blijven 
met de technologische vooruitgang in de wereld, vooral in de basis
industrieën, die machines en uitrustingen, transportmiddelen en 
chemicaliën produceren. Geen van de RWEH-landen, behalve na
tuurlijk de Sowjet-Unie kan zich erop beroemen, dat het deze twee 
problemen alleen kan oplossen. Hun enige hoop is de uitbreidAug 
van de economische samenwerking tussen de RWEIH-leden. Omdat 
men dit allang inzag, werden in de periode van 1956-'58 nieuwe 
vormen van vergaande samenwerking ingevoerd na het aanknopen 
van nauwere bilaterale economische betrekkingen tussen enige aan
gesloten landen. In die tijd werden bilaterale commissies ingesteld 
voor economische en wetenschappelijke samenwerking en werden 
overeenkomsten getekend, die ten doel hadden het grondstoffen
probleem op te lossen. 

Overeenkomsten van deze aard, die getekend werden door Polen en 
Tsjechoslowakije, Bulgarije en Tsjechoslowakije en andere RWEH
landen, speelden in zekere zin de pioniersroL Tsjechoslowakij e's •bij
drage in de vorm van investeringscredieten voor het exploiteren van 
Polens voorraden aan steenkolen, zwavel en koper, heeft beide lan
den geholpen bij het bevredigen van hun behoefte aan grondstoffen 
en bevrijdde Polen van een deel van zijn investeringsuitgaven. Een 
dergelijke overeenkomst is getekend door Tsjechoslowakije en de 
DDR over het exploiteren van de sodazouten in de DDR, terwijl Po
len en de DDR besloten hebben samen te werken bij het tot 
ontwikkeling brengen van de zachte-kolenlagen en de daarmee 
verbonden energie en brandstofcomplexen in Turoszów en Konin 
in Polen. 

De samenwerking blijft echter niet beperkt tot bilaterale betrek 
kingen en over sommige dingen bestaan multilaterale overeenkom
sten. Een voorbeeld hiervan is de constructie van de olie-pijpleiding 
van de USSR naar Polen, de DDR, Tsjechoslowakije en HongarijP., 
één van de grootste ondernemingen van deze soort in de wereld. Het 
besluit de pijpleiding aan te leggen werd in 1958 genomen. Elk van 
de deelnemende landen specialiseert zich op de productie van een 
bepaalde uitrusting, die nodig is voor de exploitatie van de pijplei
ding. De pijpleiding zal niet alleen voorzien in de behoefte aan 
brandstof van de betrokken landen, maar zal ook de nodige olie 
leveren voor hun enorme nieuwe petro-chemische combinaten. Deze 
zullen op hun beurt de chemische industrie voorzien van de grond
stoffen en halffabricaten, die nodig zijn voor de productie van vele 
nieuwe soorten synthetische stoffen. Een ander voorbeeld van mul-

. tilaterale samenwerking in de RWEH is een verenigd electrisch 
stroomnet van de aangesloten landen, dat nu voorbereid wordt. 
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De noodzaak de samenwerking te verbreden en te gebruiken als 
middel om de productie in een aantal andere industrieën, naast de 
industrieën die brandstof en grondstoffen produceren, te coördine
ren, wordt ieder jaar beter in de RWEH-landen ingezien. Bepaalde 
iakken van industrie werden, na de voltooiing van hun eerste ont
wikkelingsperiade en het voldoen aan de eerste, essentiële behoef
ten met betrekking tot investeringen en consumptie, voor steeds 
veeleisender en gecompliceerder taken gesteld. Om deze ·uit te voe
ren was het noodzakelijk nieuwe productielijnen op te zetten, nieu
we beurijven te bouwen en uitgebreide researchplannen uit te voe
ren. Aan de andere kant is het algemeen bekend dat het, als gevolg 
van de moderne technologische ontwikkelingen in de meeste indu
strieën, vooral bij de machine- en transportindustrie, voordeliger is 
grotere bedrijven te bouwen en de productie op grote schaal aan te 
pakken. Want alleen dan kunnen de kosten verlaagd wo!:den en 
kunnen de investeringen de noodzakelijke baten opbrengen. Mas
sale productie is echter niet altijd essentieel en de moeilijkheden 
bij het bijeenbrengen van de noodzakelijke gelden voor enorme in
vesteringen mal{en dit dikwijls praktisch onmogelijk. Daarom is de 
specialisatie, de enige oplossing voor dit probleem, voor de RWEH 
van steeds groter betekenis geworden. Sinds 1955 zijn voortdurend 
werkcommissies van de RWEH bezig geweest met theoretische stu
dies en de formulering van praktische aanbevelingen voor de speci
alisatie. Vele van deze aanbevelingen zijn al in de praktijk gebracht. 
Specialisatie is ook het onderwerp van bilaterale verdragen, waar
van de Pools-Tsjechoslowaakse onderneming voor de gezamenlijke 
productie van tractoren een voorbeeld is. 

De resultaten van de arbeidsdeling, die bereikt werden door spe
cialisatie in afzonderlijke takken van industrie, werden al gauw 
merkbaar in de handelsomzet van de RWEH-landen. De waarde van 
de wederzijdse leveranties van machines en uitrustingen tussen de 
landen, groeide in de jaren 1958-1961 b.v. met 170 pCt. Ook het 
groeitempo van de algehele handel tussen de RWEH-leden steeg be
langrijk, van een gemiddelde van 8,5 pCt in de periode 1956-'58 
tot 14,2 pCt in de jaren 1959-'61. 

We hoeven echter niet het feit te verbergen, dat de doelmatigheid 
van de socialistische internationale arbeidsdeling op het gebied van 
de buitenlandse handelsomzet nauwelijks bevredigend is. Het aan
deel van de socialistische landen in de wereldhandel is nog niet 
groot en blijft ver achter bij hun bijdrage tot de industriële wereld
productie. Maar men mag niet vergeten dat, door de omstandigheid 
dat een intensieve industrialisatie in de socialistische staten voor
rang heeft, hun binnenlandse markten het leeuwenaandeel opne
men van de stijging van de industrieproductie. 

Nu zij hun industriële mogelijkheden voldoende hebben ontwik
keld en enige ervaring hebben opgedaan met de coördinatie van in-· 
dustrieën, Zljn de RWEH-landen in staat een ~grondiger coördinatie 
van hun economische ontwikkeling in overweging te nemen, de spe
cialisatie en samen werking bij de productie te versterken, vooral 
wat betreft machinerieën en uitrustingen voor nieuwe takken van de 
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machine-industrie, die een beslissende factor zijn bij de technische 
vooruitgang, en te beginnen met het vaststellen van de algemene 
politiek van specialisatie, vanaf het stadium van de investeringen. 
Al deze problemen waren, naast manieren om praktische oplossin
gen te vinden, de voornaamste onderwerpen op de agenda van de 
RWEH-"topconferentie" in juni 1962. 

Objectieve wetten van de economische ontwikkeling, evenals de 
onderlinge -afhankelijkheid van hun levensbelangen, zijn er de oor 
zaak van dat de economische stelsels van de RWEH-landen nauwer 
met elkaar verbonden worden, naar mate hun industriële potentieel 
toeneemt. Dit proces wordt voor alles mogelijk gemaakt door de 
toepassing in deze landen van de principes van planmattige ont
wikkeling van de nationale economie. Economische ,planning, waar 
van de doelmatigheid getest is in het economische stelsel van cle 
afzonderlijke socialistische landen, is de enige fundamentele me
thode waardoor het mogelijk is de bovengenoemde taken, waarvoor 
de RWEH-leden door de conferentie zijn geplaatst, uit te voeren. 
"Het is een erkend feit," zo wordt in het communiqué van de confe
rentie gezegd, "dat de fundamentele werkmethode van de Raad voor 
Wederzijdse Economische Hulp voor de komende periode de coör
dinatie inhoudt van de plannen op lange termijn en de lopende plan
nen van de aangesloten landen, iets wat een rationeler exploitatie 
mogelijk zal maken van plaatselijke hulpbronnen, om de snelst mo·· 
gelijke ontwikkeling van de economie van ieder land tot stand te 
brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de geleidelijke ver
mindering van de verschillen in hun economische ontwikkeling en 
het versnellen van de economische ontwikkeling van alle landen in 
de familie van socialistische naties." 

Deze nadruk op de noodzaak van het coördineren van de plannen 
op lange termijn betekent, dat coördinatie van lopende ontwikke
lingsplannen voor afzonderlijke industrietakken niet willekeurig 
mag worden toegepast, of gebruikt mag worden, om afzonderlijke 
problemen op te lossen of directe voordelen te behalen. Het plan 
voor de economische ontwikkeling van de RWEH-landen moet re
lçening houden met wezenlijke, bestaande verhoudingen en de be
langen van elk van de aangesloten landen op gelijke voet behande
len als de belangen van de organisatie als geheel. 

De grote betekenis van de conferentie in juni ligt in het feit, dat 
deze niet alleen de algemene stellingen heeft vastgelegd, maar ook 
een alomvattend, concreet program heeft opgesteld voor de toepas
sing van deze stellingen op basis van het huidige ontwikkelings
stadium van de productiekrachten van de RWEH-landen en de eco
nomische toestand in de wereld. 

De conferentie werd, zoals men zich zal herinneren, op initiatief 
van Polen bijeen geroepen. Bij de voorbereiding van hun moties, 
die, dat moet gezegd worden, door de conferentie werden aangeno
men, ging het de Poolse gedelegeerden zowel om de economische 
ontwikkeling van alle landen die bij de RWEH zijn aangesloten als 
om de oplossing van een aantal binnenlandse problemen. Zonder 
nauwe samenwerking met zijn buurlanden zou Polen niet in staat 
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zijn enige van zijn beslissende technische en productieproblemen op 
te lossen, laat staan zijn buitenlandse handelsindex te verbeteren. 
(Op het ogenblik wordt ongeveer 50 dollar per hoofd van de bevol
king jaarlijks geëxporteerd). 

Om Polen te bevrijden van de erfenis van achterlijkheid die zijn 
economie nog hindert, is het essentieel een steeds grotere samen
werking met de andere RWEH-landen tot stand te brengen in het 
voordeel van allen. De samenwerking die zich op grond van de 
RWEH-besluiten tussen Polen en zijn nabuurlanden ontwikkelt, 
waarmee het door natuurlijke economische banden is verbonden, 
zal zeker met onverminderde kracht blijven groeien. Tsjechoslowa
kije en de Duitse Democratische Republiek zijn begrijpelijkerwijze 
Polens "natuurlijke" buren, aangezien zij een min of meer gelijk 
economisch potentieel hebben. Het belang van de samenwerking 
met deze buurlanden op basis van wederkerigheid - evenals groei
ende samenwerking met de economisch machtige en dynamische 
Sowjet-Unie - wordt in Polen op grote schaal begrepen. 

Om de vervulling van de nieuwe taken die door de conferentáe 
werden vastgesteld te verzekeren, besloot de 16de zitting van de 
RWEH om zijn organisatie te versterken en de doelmatigheid van 
zijn commissies en andere organen te vergroten. Veranderingen in 
het statuut van de Raad, die besproken en goedgekeurd werden op 
de 17de zitting in december 1962, zijn bedoeld om zijn bevoegdhe
den belangrijk uit te breiden, zijn prestige te verhogen en zijn ver
antwoordelijkheid uit te breiden, evenals controle in te stellen op 
de doorvoering van de aanbevelingen die zijn aanvaard en de ge
meenschappelijke resoluties die zijn aangenomen door de aangeslo
ten landen. Er is een Executief Comité van de RWEH ingesteld, dat 
bestaat uit plaatsvervangende minister-presidenten van de aange
sloten landen. Dit hoogste uitvoerende orgaan heeft grote volmach
ten gekregen. Ook een bureau voor problemen van de planning op 
lange termijn, bestaande uit de plaatsvervangende voorzitters van 
de plancommissies in de aangesloten landen, is ingesteld door het 
Executief Comité. 

Het werk van dit Bureau zal de coördinatie van de plannen op 
lange termijn, de vijf-jarenplannen en investeringsplannen omvat
ten. Naast de reeds bestaande permanente organen, is besloten een 
standaardiserings-commissie, een commissie 'Voor de coördinati!e 
van wetenschappelijk en technisch onderzoek en een standaar
diseringsinstituut in het leven te roepen. Een commissie voor bui
tenlandse valuta en een financieringscornmissie zullen spoedig wor
den ingesteld. Dammaast is aan de plaatsvervangende chefs van mi
nisteries opdracht gegeven met sommige commissies samen te wer
ken en werken alle commissies samen met vooraanstaande specia
listen uit ieder land. Deze nieuwe, verbeterde organisatie zal ertoe 
bijdragen de RWEH te rnaken tot een doelmatiger instrument voor 
de algemene leiding van de economische samenwerking tussen de 
aangesloten landen. De laatste maanden hebben getoond, dat de 
richtlijnen van de juni-conferentie vastberaden worden doorge
voerd. Het Uitvoerend Comité spreekt en beslist nu over problemen 
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die voorheen op voltallige zittingen, gewoonlijk eenmaal per jaar, 
werden besproken. Gedurende de betrekkelijk korte tijd die sinds 
de juni-conferentie is verlopen, zijn een aantal problemen behan
deld en zijn concrete besluiten genomen met betrekking tot de 
praktische ,doorvoering van sommige richtlijnen. Hiertoe behoren de 
arbeidsdeling, die reeds in de praktijk wordt toegepast in de prol
ductie van bepaalde moderne machinerieën en uitrustingsstukken, 
de instelling van een energieverdelingscentrum in Praag voor het 
reeds op grote schaal verbonden electrische voorzieningssysteem 
van de RWEH-landen, de oplossing van bepaalde transportproble
men, samenwerking tussen de chemische en machine-industrie ge
richt op het voldoen aan de behoeften van de landbouw, grotere 
samenwerking tussen de aangesloten landen op het gebied van bui
tenlandse handel en financiën, enz. 

Om te besluiten zou ik nog op één aspect van de juni-conferentie 
en de 16de zitting willen wijzen. Onze Westelijke tegenstanders be
weren, dat de politiek van economische toenadering, die door de 
socialistische landen in de RWEH wordt verwezenlijkt, zal leiden 
tot de scheuring van de wereldmarkt in twee afzonderlijke gel:so· 
leerde organismen. Zij zeggen, dat samenwerking tussen de socia
listische landen een uiting is van een "autarktische neiging van 
Oostelijke economische theorieën", en een poging de eenheid in de 
wereld te scheuren. 

Laten we de kwestie van het "open" of "geïsoleerde" karakter 
van deze of gene economische groeperingen als niet ter zake doen
de er buiten laten, want per slot ondertekent niemand economische 
overeenkomsten of bondgenootschappen ten gunste van derde par
tij en, die geen ondertekenaars zijn van de overeenkomst of het ver
drag in kwestie. Iedereen zal het er over eens zijn, dat het belang
rijkste niet het feit van de vorming van economische groeperingen 
op zichzelf is, maar het soort politiek dat de gegeven groep voert 
tegenover derden. Het fundamentele doel, dat de economische po
litiek van de socialistische lamden inspireert, is de ontwikkeling 
van hun economie. Daarenboven zeggen wij, dat wij werken aan 
het inhalen van de economisch ontwikkelde landen die een ander 
maatschappelijk ~n economisch stelsel hebben. Onder het hele ar
senaal van instrumenten, die het socialistische kamp gebru1kt om 
dit doel te bereiken, is er niet één, die men discriminerend tegen
over derden zou kunnen noemen .. Door de arbeidsdeling tussen 
henzelf tot ontwikkeling te brengen, willen de socialistische lan
den geenszins de economische banden afsnijden, die hen met d.e 
rest van de wereld verbinden. Integendeel, Polens handel, bijvü'or
beeld met de landen van vyest-Europa, Amerika, Australië en Ja)J\an 
is voortdurend gestegen. In 1961 werd een stijging van 18 procent 
geboekt vergeleken met het voorafgaande jaar. We moeten er ook 
aan toevoegen, dat Groot-Brittannië Polen's belangrijkste handels
partner onder de Westelijke landen ,blijft. En het is overigens ook 
noodzakelijk erop te wijzen, dat het geen RWEH-land was, dat met 
het idee kwam van een econàmisch embargo of douane-barrières, 
die nu door de OEES tegenover derden toegepast worden. 
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De socialistische landen zijn ervan overtuigd, dat handel tussen 
hen en de kapitalistische landen een noodzaak is, een absolute voor
waarde voor de ontwikkeling van de vreedzame coëxistentie van 
de twee stelsels. De juni-conferentie van de eerste secretarissen 
van de communistische en arbeiderspartijen van de RWEH-landen 
bracht haar diepe overtuiging van de juistheid van deze weg tot 
uitdrukking en verklaarde zich voor een internationale conferen
tie over wereld-handelsproblemen, die de vorming van een inter
nationale handelsorganisatie in overweging zou moeten nemen, die 
gebaseerd is op de principes van gelijkheid, universaliteit en res
pect voor de souvereiniteit van alle landen, zonder uitzondering. 
"De enige gemeenschappelijke markt die de mensheid nodig heeft," 
zei Wladyslaw Gomulka verleden jaar oktober in een redevoering, 
" is een gemeenschappelijke wereldmarkt die vrij is van alle dis 
criminatie, ongelijkheid en uitbuiting van de zwakkere door de 
sterkere." 

PIOTR JAROSZEWICZ. 
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Een jaar na de staatsgreep 
Griel(enland. 

• In 

HET slagen van de bijeenkomst van 71 juristen, die vorig jaar mei 
te Parijs plaatsvond, onder vqorzitterschap van de deken der 

advocaten, René-William Thorp, en de brede weerklank, die het 
voorstel ontmoet om een conferentie voor een algemene amnestie, 
voor de afschaffing van de anti-democratische wetten en het herstel 
van de democratie in Griekenland, bijeen te roepen, dit alles bewijst 
hoezeer de vooruitstrevende mensheid ervan doordrongen is, dat de 
zaak van de democratie ondeelbaar is, dat de slagen die haar in één 
land worden toegebracht hun terugwerking hebben in de gehele we
reld, en dat anderzijds de successen, die geboekt worden, de demo
cratie in alle landen ten goede komen. 

De staatsgreep, die na de verkiezingen van 29 oktober 1961 ten 
uitvoer werd gelegd, heeft de democratie, die in het na-oorlogse 
Griekenland reeds erg geschonden was, nog verder aangetast. 

Wat streefden de organisatoren van de staatsgreep na? 
Na de grote verkiezingsoverwinning van de linkse krachten in 

1958 vreesde de reactie - zoals de Londense Times terecht schreef 
- "een geleidelijke groei van de communistische invloed, die ten
slotte zou leiden tot een overname van de macht langs legale weg." 

Om dit gevaar af te wenden heeft dus de reactie van alle middelen 
gebruik gemaakt om de snelle ontwikkeling der democratische 
krachten tegen te gaan en hen te verpletteren. Zij kon daarbij reke
nen op de volledige steun van de Amerikaanse meesters van het 
land; zij had zelfs alleen maar hun directe instructies op te volgen. 
De plannen van Washington sluiten zeker niet de mogelijkheid uit, 
in sommige landen steun te verlenen aan een openlijke dictatuur 
- het rapport Bowles getuigt hiervan. Als leidende mogendheid van 
de "vrije wereld" geeft het Amerikaanse imperialisme er echter de 
voorkeur aan, zijn doel te bereiken met behoud van zoveel mogelijk 
democratische schijn. In deze zin werd dus de verkiezingszwendel 
van 29 oktober 1961 opgezet. Een feit is, dat de directe uitvoerders 
ervan, in hun streven om de volkswil te verstikken, een wel wat 
overdreven ijver aan de dag gelegd hebben. Dit heeft de Amerikaan· 
se ambassadeur te Athene echter niet belet, deze verkiezingskarika
tuur voor te stellen als een toonbeeld van eerbied voor de vrijheid 
en de waardigheid van de mens, hetgeen zelfs de verontwaardiging 
heeft opgewekt van de leiders van de Unie van het Centrum [ d,e 
burgerlijke oppositie-groep). 

* 
DEZE verkiezingsverkrachting heeft de democratische beweging 

ongetwijfeld nieuwe moeilijkheden in de weg gelegd. Deze ko
men in de eerste plaats tot uiting in de zeer gekrompen vertegen-
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woordiging van de linkse krachten in het parlement. En in het al
gemeen betekenen zij een etappe op de weg naar de fascisering van 
het regiem in Griekenland. Niettemin heeft deze staatsgreep dit re
giem van het nationale verraad niet versterkt. Integendeel (en dit 
laat het tegenstrijdige karakter van de situatie na de verkiezingen 
zien], de overwinning van de reactie heeft de volksbeweging niet 
gestuit, maar een nieuwe impuls aan de massastrijd gegeven, waar
in de arbeidersklasse de kop neemt. 

De stakingsbeweging is aanzienlijk toegenomen vergeleken met 
het vorige jaar. Zo zijn er gedurende de eerste tien maanden van 
1962 120 stakingen uitgebroken, waarbij 300.000 arbeiders betrok
ken waren, tegen 93 stakingen van 212.000 arbeiders tijdens dezelf
de periode in 1961. Ook de strijd van de boeren heeft zich sterk ont
wikkeld. Hiervan getuigen de massale demonstraties van de tabaks
planters van Caterini, de demonstratieve bijeenkomst der wijnboe
ren van Heraklion, die door hun aantal en strijdvaardigheid de poli
Hemacht lamlegden en het gebouw van de prefect belegerden; de 
bloedige botsingen tussen de taba~splanters en de politie in Xiro
meron; de onlangs gehouden demonstratie van de citroenkwekers 
van Karinthië; het bezetten door 200 landloze boerengezinnen, uit 
het dorp Wassilitsa van Kilkis, van een stuk land dat wederrechte
lijk door een grootgrondbezitter geëxploiteerd werd. De stedelijke 
middenlagen van kleine ondernemers en winkeliers, van advocaten, 
artsen, wetenschappelijke werkers en technici, komen in steeds gro
teren getale in verzet. De Griekse jeugd wordt door een ware va
derlandsliefde bezield. Voor het eerst sinds de oorlog wordt de mo
narchie, dat eeuwige steunpunt van de reactie en het fascisme, door 
de gehele oppositie aan een heftige kritiek onderworpen. De leger
leiding wordt gebrandmerkt als een instrument ter onderdrukking 
van de volksrechten. De anti-Amerikaanse gevoelens ontwikkelen 
zich onder de aanhangers en actieve leden van de Centrum-partijen. 
Voor het eerst sinds het einde van de burgeroorlog verheffen zich 
brede massa's ter verdediging van de democratische vrijheden. 

Hoe nu dit verschijnsel te verklaren, dat de kleine heersende en 
aan het buitenland onderworpen groep, het hof en de vreemde mees
ters van het land zoveel zorgen baart? 

Het democratisch gezinde Griekse volk kan de brute verkrach
ting van zijn wil niet dulden. Na de machtsgreep bij de verkiezin
gen zijn steeds bredere massa's zich bewust geworden van het tast
baar wordende gevaar van een volledige afschaffing der democrati
sche rechten en van de gevolgen hiervan voor de loonstrijd, de rust, 
de vrede en de vooruitgang in het land. Het fascistische gevaar, dat 
op een verzwakking van het kapitalisme en van zijn vermogen om te 
manoeuvreren wijst, houdt brede kringen van de bourgeoisie ernstig 
bezig. 

De politiek van de onwettige regering na de verkiezingen maakt 
nieuwe lagen van de bevolking duidelijk, dat de Communistische 
Partij van Griekenland en de linkse beweging in het algemeen gelijk 
hebben gehad, toen zij deze politiek als reactionair en strijdig met 
de belangen van het volk en het land kenschetsten. 

215 



EEN der eerste daden van de regering was het accoord over de as-
sociatie met de EEG door het parlement te laten aannemen. 

Maar reeds vóór het in werking treden van het verdrag traden de 
gevolgen van het zich Qriënteren op de EEG aan de dag: een nieu
we aanslag op het levenspeil van het volk, met als motief de nood
zaak om de economie van het land zo om te vormen, dat deze in 
staat zou zijn de concurrentie binnen de Euromarkt te weerstaan; 
massa-ontslagen, verhoging van de productiviteit, instelling van een 
loonstop, aanvallen op de sociale zekerheid van de arbeiders en be
ambten, het blokkeren of vaak ook verlagen van de producenten
prijs der landbouwproducten, ondanks de grote stijging der kosten 
van het levensonderhoud, nieuwe omzetbelastingen op de algemene 
verbruiksgoederen, versnelde uitverkoop van de nationale rijkdom
men aan de buitenlandse monopolies, nieuwe moeilijkheden en 
slechte vooruitzichten voor de nationale industrie en het kleinbe
drijf. 

Het hoofd van de regering scheldt nu wel op de Griekse onder
nemers, dat zij zo weinig animo aan de dag leggen om met de bui
tenlandse monopolies samen te werken, doch dit gebrek aan bereid
heid is volkomen gegrond. Behalve een handvol grote bankiers en 
ondernemers, die reeds onder één hoedje spelen met de buitenland
se monopolies, weet de grote meerderheid der Griekse ondernemers, 
dat er geen sprake is van samenwerken, maar wel van opgeslokt 
worden door de buitenlandse monopolies. In het memorandum, ge
richt tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont
wikkeling, erkent de regering, dat het particuliere kapitaal gedu
rende de twee eerste jaren van het vijfjarenplan slechts 50 pCt van 
de verwachte investeringen in de industrie heeft gerealiseerd. Deze 
achterstand i~ in 1962 nog toegenomen, ondanks de. toevloed van 
buitenlands kapitaal. Het gevolg hiervan zijn nieuwe moeilijkheden 
bij de industriële productie. 

Tengevolge van de associatie van Griekenland met de EEG neemt 
het afvloeien van de nationale rijkdommen naar het buitenland 
schrikbarend toe. Zo heeft de regering bijvoorbeeld aan het West
duitse kapitaal de exploitatie van de bruinkoolmijnen van Megaloe
polis moeten afstaan om een crediet van 200 miljoen mark te kun
nen verkrijgen. De vroegere directeur van het openbare Energie
bedrijf, Pezopoelos, heeft onlangs onthuld, dat de regering over
weegt dit belangrijke staatsbedrijf aan een particuliere onderneming 
te verkopen. Persberichten wijzen erop, dat de bekende Engelse 
bankier Hambra een grote belangstelling voor dit bedrijf toont. 

De laatste tijd maken wij een ware invasie van vertegenwoordi 
gers van Amerikaanse monopolies mee, die met allerlei voorstellen 
voor kapitaalbeleggingen in Griekenland aan komen dragen. Geen 
wonder! Heeft de directeur van de Staatsbank, Helmis, tijdens zijn 
reis door de Verenigde Staten vorig jaar, Griekenland niet aange
prezen als het land, dat de voordeligste voorwaarden biedt voor btJi
tenlandse investeringen? 

Een ander gevolg van de deelname van het land aan de Euro
markt is de beperking van de handel met de socialistische landen, 
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hetgeen voor de afzet van landbouwproducten ernstige problemen 
schept. Het is reeds bekend, dat het Internationale Monetaire Fonds 
geëist heeft ,dat de bilaterale handelsaceoorden met de Oostelijke 
landen tot het uiterste beperkt moeten worden, onder het voorwend
sel, dat deze een rem voor de nationale economie zouden betekenen! 
Het is duidelijk, dat een der gelijke ,politiek felle reacties onder de 
hoeren uitlokt. Enige tij cl geleden hebben duizenden citroenkwekers 
uit Karinthië een grote demonstratieve vergadering gehouden uit 
protest o.a. tegen het feit, ,dat de regering een Pools voorstel om alle 
citroenvoorraden op te kopen, afgeslagen had. Kortom, de toekomst 
van het land is door de associatie met de EEG bijzonder onzeker ge
worden. 

"De schaduwzij de van de associatie is, wat de industrie betreft, 
dat wij in het kader van de Euromarkt met de concurrentie te ma
ken krijgen van buitenlandse monopolies, die organisatorisch en 
technisch verder ontwikkeld zijn en die over grotere en goedkopere 
kapitalen beschikken dan wij", - aldus verklaarde onlangs de voor
zitter van de Vereniging van Griekse Industriëlen. 

Van zijn kant verklaarde de directeur van het Instituut voor In
dustriële Ontwikkeling, in een interview aan de Parijse editie van 
de New York Times: 

"De EEG houdt grote gevaren voor Griekenland in. Als dit land er 
niet in slaagt zijn economie aan te passen aan die van Europa, dan 
zullen zijn volk en zijn industrie in de emigratie gedreven worden." 

Deze ontvolking is trouwens reeds aan de gang, aangezien het 
aantal emigranten groter is dan de toevloed van nieuwe arbeids
krachten. 

Hoe bijzonder gevaarlijk het aan de macht blijven van de reactie 
voor het land is, is wel heel duidelijk aan het licht getreden tijdens 
de crisis, die door het agressieve optreden van het Amerikaanse 
imperialisme tegen Cuba werd uitgelokt. De Verenigde Staten had
den toen hun ,militaire bases in het buitenland, dus ook in Grieken
land, in alarmtoestand gebracht, zonder daarvoor eerst de toestem
ming van de desbetreffende regeringen te vragen. Griekenland werd 
dus voor een ernstig oorlogsgevaar geplaatst, ,doordat het automa
tisch werd betrokken in een militair avontuur, dat zijn algehele ver
nietiging had kunnen betekenen, terwille van misdadige buitenland
se belangen. Door haar zowel voorzichtige als standvastige politiek 
heeft de Sowjet-Unie de imperialistische invasie op Cuba verhinderd 
en de wereldvrede gered. De mensheid is de Sowjet-Unie eeuwige 
dankbaarheid verschuldigd, daar zij de atoomcatastrofe voorkomen 
heeft. 

Terecht maken brede lagen van het Griekse volk zich ongerust 
over de bereidheid van de regering van Caramanlis om slaafs de be
velen van de Amerikaanse imperialisten op te volgen en geen goe
deren naar Cuba te vervoeren. Bij het uitbreken van de crisis rond
om Cuba liet de regering-Caramanlis weten, dat zij zich zonder voor
behoud aan de zijde van Amerika schaarde. Het Griekse volk herin
nert zich eveneens, dat caramanlis de enige minister-president was, 
die zich openlijk solidair verklaarde met de organisatoren van de 
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gewapende invasie op Cuba van het jaar daarvoor. Het maakt zich 
ernstig bezorgd over het feit, dat de regering-Caramanlis Grieken
land in een bruggehoofd van het imperialisme heeft veranderd, voor
zien van raketten, die tegen de socialistische landen gericht zijn; 
dat zij stelselmatig de voorstellen tot het aanknopen van vriend
schappelijke betrekkingen met de buurlanden afwijst en langs de 
noordelijke grens van Griekenland militaire\ oefeningen laat hou
den, waarvan het provocatarische karakter niet eens verborgen 
wordt, aangezien men er eenheden van de Bundeswehr aan laat 
deelnemen. Het conservatieve blad "Hestia" schreef tijdens de laat
ste internationale crisis: 

"Zij, die betoogden, dat de aanwezigheid van vreemde bases op 
het grondgebied van kleine staten alleen maar schadelijk kan zijn 
voor deze staten en dat de vorming van een atoomvrije zone op de 
Balkan de desbetreffende landen van de nachtmerrie van de atoom
dreiging zou bevrijden, blijken nu wel gelijk te hebben." 

Het regeringsgezinde blad "Hellinicos Vorras" erkende op 26 ok
tober: " ... het feit, dat kleine landen gedwongen worden vreemde 
bases op hun grondgebied te accepteren, is in strijd met de rede en 
het rechtsgevoel." 

* 
OE ontwikkeling na de verkiezingen bevestigt het standpunt van 

de Communistische Partij van driekenland, dat het aan de 
macht komen van de Nationale Radicale Unie (de partij van Cara
manlis) - dankzij de verkiezingsvervalsing - tot een nog reactio
nairder politiek zou leiden. De onwettige regering moet weliswaar 
rekening houden met de zich ontwikkelende volksbeweging en soms 
om tactische redenen een stap terug doen, maar dit wil bepaald niet 
zeggen, dat zij haar doelstellingen prijsgeeft. Zij gaat stelselmatig 
verder op de weg naar de fascisering van het staatsapparaat. Zij 
neemt juridische maatregelen om zich tegen het groeiende volks
verzet te wapenen. Zij heeft de fascistische wet over de "veilig
heidsmaatregelen" aangenomen, die niet alleen de uitzonderings
toestand handhaaft, maar ook de onderdrukking van elke geestelijke 
vrijheid legaliseert. Krachtens deze wet werden in plaats van het 
verbanningsoord Ai-Stratis, dat opgfJheven is, 16 andere kampen in 
verschillende delen van het land opgericht. Krachtens deze wet werd 
ook het blad van de linkse Nationale Unie "Avghi" vervolgd, omdat 
het de. resolutie van de Communistische Partij van Griekenland over 
de vrede en het nationale verzet had gepubliceerd. Op grond van 
die wet worden 1200 verzetsstrijders nog steeds gevangen gehouden. 
De regering-Caramanlis bereidt de herziening van de grondwet 
voor in een anti-democratische zin; zij organiseert gevechtsgroepen, 
die tegen de burgerbevolking gericht zijn, in navolging van de Quis
ling-regeringen tijdens de Duitse bezetting; zij aarzelt niet op het 
volk te laten schieten, dat opkomt voor zijn brood en zijn democra
tische rechten. 

Het is te begrijpen, dat het aan de macht blijven van een derge-
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lijke regering, die de binnenlandse vrede en rust belaagt, grote on
gerustheid onder steeds bredere lagen van de Griekse bevolking 
verwekt. Vandaar de snelle ontwikkeling van een beweging, gericht 
tegen deze regering; vandaar de snelle ontplooiing en verbreding 
van de strijd voor de democratie. 

De heldhaftige strijd van de linkse krachten en van de met hen 
samenwerkende vooraanstaande democraten tijdens de laatste par
lementsverkiezingen, heeft ongetwijfeld de stoot gegeven tot deze 
democratische beweging. De linkse krachten hebben in deze strijd 
het spits afgebeten, ondanks de onbeschrijflijke moeilijkheden, 
waarvoor zij geplaatst werden. Hiervan getuigt o.a. het feit, dat de 
ovevweldigende meerderheid van de vonnissen, die door rechtban
ken na de verkiezingen werden uitgesproken, betrekking hadden op 
gewelddaden, die tegen voorstanders van de linkse beweging ge
pleegd werden vóór en tijdens de verkiezingen. De linkse krachten 
zijn niet geweken voor de fascistische terreur, zoals sommige wel
willende "vrienden" hun aanraadden. Zij hebben hun candidaten in 
de provincies niet teruggetrokken om de strafcommando's, die in 
naam van de strijd tegen het communisme de "operatie verkiezin
gen" ondernomen hadden, te "ontwapenen"; zij hebben het lot van 
de volksbeweging niet in handen van het Centrum gelegd (dat de 
terreur tegen de linkse krachten duldde], want zij wisten, dat een 
der gelijke houding de terroristen nog aangemoedigd zou hebben en 
het strijdvaardige elan der massa's gebroken had. Na de verkie
zingszwendel heeft de linkse beweging moedig de onwettige macht
hebbers aan de kaak gesteld en de capitulatiepolitiek, die door de 
pers van de Centrum-partijen werd aangeprezen, bestreden. Zo heb
ben zij de pogingen van de reacfie, een nederlaagstemming in de 
rijen der democraten te verspreiden, doen mislukken. De linkse be
weging heeft vanaf het begin de vervalsing der verkiezingen ge
brandmerkt en het volk opgeroepen, een eensgezinde strijd te voe
ren om deze uitslagen ongedaan te maken. 

* 
QP het ogenblik wordt de wil naar eensgezinde actie steeds ster-

ker onder het volk. "Nu zijn. wij tabaksplanters", hebben de 
mannen van de Bataljons voor de Nationale Veiligheid van Xirome
ron verklaard, toen zij hadden deelgenomen aan de demonstraties 
ter ondersteuning van hun eisen. En de held van Xiromeron, de boer 
Dimitris Vlahos, die door een politiekogel dodelijk getroffen werd 
tijdens diezelfde demonstratie, was eveneens een regeringsgetrouwe 
boer. De sprekers op de meeting, die kortgeleden gehouden werd 
door de citroenkwekers van Karinthië - een streek waar toch de 
meerderheid van de bevolking als vaste kiezers van de rechtse par
tijen wordt beschouwd - riepen alle boeren op, ongeacht hun poli
tieke overtuiging, eensgezind de actie voor hun eisen te ondersteu
nen. 

Door in de strijd vooraan te gaan, door de volkskrachten te organi
seren en de banden met de massa's hechter te maken, zal de linkse 
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beweging het eenheidsfront der democratische en vaderlandslieven
de krachten, dat onoverwinnelijke wapen in de strijd voor de be
vrij ding van het land van de macht van de slaafse reactie en haar 
politiek, steeds breder maken. · 

"De ervaring heeft de communisten geleerd - zo staat in de 
resolutie van het Vlllste Congres van de Communistische Partij van 
Griekenland te lezen - dat de zekersta weg om de tegenwerking en 
weifelingen van sommige leiders van de middengroepen te over
winnen en de democratische eenheid tot in de top te bevorderen, 
in de eerste plaats het smeden is van die vaderlandslievende een
heid aan de basis en het organiseren van de volkskrachten in de 
dagelijkse economische en politieke strijd, in de gemeenschappe
lijke acties van alle patriotten voor de levensbelangen van het ge
hele volk." 

Het Griekse volk zet zijn strijd voort onder moeilijke omstandig
heden. Maar zijn strijd is niet vergeefs, want het weet zich gesteund 
door de democratisch gezinde wereldopinie, .door de actieve solida
riteit van alle vooruitstrevende mensen in de wereld. Hiervan ge
tuigt immers de internationale conferentie, die in voorbereiding is, 
voor een algemene amnestie en voor het herstel van de democratie 
in Griekenland. 

MITSOS PARTSAL!IDIS. 
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De "Herinneringen aan 

vader S. Rutgers" 

.. 
IDIJO 

(N de Sowjet-Unie blijft men grote aandacht besteden aan de ge-
schiedenis van de internationale arbeidersbeweging, met name 

aan die aspecten ervan die betrekking hebben op de Sow~et-Uniel 
zelf. In het kader daarvan zijn in het blad "Historisch Archief" on
langs enkele artikelen verschenen over het "Koezbass" (het steen
kolenbekken van Koeznetsk). Deze zaak is ook voor Nederland van 
belang en wel voornamelijk, doordat lange tijd leiding aan de gi
gantische onderneming van "Koezbass" werd gegeven door de voor
aanstaande figuur uit de Nederlandse en de internationale arbei
dersbeweging, Sebald Justirrus Rutgers. 

Het is niet mogelijk in een blad als P. en C. uitgebreid stil te staan 
bij het op zichzelf zeer belangwekkende voorbeeld van internatio
nale solidariteit, "Koezbass", en we verwijzen de belangstellende 
lezer dan ook naar de artikelen in genoemd tijdschrift. 

Behalve de artikelen zelf is ook nog een speciale uitgave ver
schenen met reacties van enkele deelnemers aan de Koezbass-on
derneming o.a. van de Britse historicus Andrew Rotstein en Tom 
Bakker, eveneens Engelsman, de volledige tekst van het contract 
dat de deelnemers destijds moesten invullen en ondertekenen eu de 
"Herinneringen aan mijn vader S. Rutgers" van de hand van zijn 
dochter G. S. Trincher-Rutgers. 

Ze vertelt daarin eerst over de vader van Sebald, de populaire 
Rotterdamse arts Jan Rutgers, een van de vrienden van Domela 
Nieuwenhuis. 

Daarna komt ze te spreken over haar vader. Deze werd op zijn 
zeventiende jaar toegelaten tot de Technische Hogeschool in Delft 
en sloot zich toen vrijwel onmiddellijk aan bij de socialistische stu
dentengroep, waarvan hij een van de leiders wordt. 

Na zijn studie komt de jonge Sebald als ingenieur in dienst van 
de gemeente Rotterdam en ontwikkelt hij zich spoedig tot een des
kundige op het gebied van het toentertijd nieuwe en fascinerende 
bouwmateriaal - het ijzerbeton. In die kwaliteit bezoekt hij buiten
landse congressen en wordt hij adviseur bij belangrijke bouwwer
ken, o.a. het Vredespaleis in Den Haag. 

In die jaren [1909-1911) begint Sebald Rutgers, als aanhanger 
van de Tribune-groep, deel te nemen aan het politieke leven en 
treedt hij in het huwelijk met zijn geestverwante Barta Mees. 

In 1911 vertrekt de familie Rutgers naar Medan op Sumatra, waar 
Sebald de leiding krijgt bij de aanleg van wegen en bruggen. In ver
band met de Eerste Wereldoorlog keert het gezin naar Nederland 
terug, maar onderweg, als ze zich in de Verenigde Staten bevinden, 
krijgt Sebald de vertegenwoordiging aangeboden van de firma waar
voor hij op Sumatra gewerkt heeft. Zo komt het, dat het gezin drie 
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jaar in de Verenigde Staten blijft wonen. In Amerika sluit Sebald 
Rutgers zich aan bij de liqkervleugel van de Amerikaanse social:its
tische partij "The Socialist Propaganda League", waarna hij bij dra
gen gaat schrijven voor het blad "The Internationalist" en later voor 
"The New International". In die tijd valt de kennismaking en sa
menwerking met de latere leider van de Japanse Communistische 
Partij, wijlen Sen Katajama. 

Inmiddels heeft de Oktoberrevolutie plaats gevonden en rijpt bij 
de familie Rutgers het voornemen om naar de Sowjet-Unie te gaan 
en hun kennis in dienst van de revolutie te stellen. Na een moei
lijke reis van vijf maanden komen ze op 23 september 1918 in Mos
kou aan, waar men Sebald tot hoofdinspecteur van de waterweg~n 
benoemt. Weldra vindt ook een ontmoeting met Lenin plaats. Ini 
zijn nieuwe functie reist Sebald Rutgers het systeem van waterwe
gen af en doet hij veel om het waterverkeer weer op gang te bren
gen. Dit was zeer belangrijk, omdat als gevolg van de revolutie het 
spoorwegverkeer volslagen ontwricht was. 

Later krijgt Rutgers een zware longontsteking, waarvan hij met 
moeite geneest. In de daaraanvolgende jaren blijft zijn gezond
heidstoestand vrij slecht en lijdt hij o.a. aan suikerziekte. 

De familie Rutgers begeeft zich voor herstel van de gezondheid 
van Sebald naar Italië, waar ze in maart 1921 door de caribinieri 
gearresteerd en uitgewezen worden. Sebald gaat dan opnieuw naar 
Moskou. Deze keer wil hij zijn plan voorleggen, dat voorzag in deel
name door buitenlandse arbeiders en specialisten aan het herstel 
van de Russische industrie. Uit zijn vele omzwervingen in de periode 
tijdens en na de revolutie, wist hij dat velen bereid zouden zijn geld 
en arbeid in te zetten voor de opbouw van de eerste proletarische 
staat. Het plan wordt gericht op de opbouw van een gedeelte van 
het kolenbekken van Koeznetsk. Reeds in de zomer van 1921 begeeft 
zich een expeditie op weg naar het betrokken gebied, om zich op 
de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden en concrete 
voorstellen uit te werken. 

Na hun terugkeer hielden Rutgers en de Amerikanen Highwood 
en Calvert een beraadslaging met Lenin. Deze steunde hun plan, 
niet alleen uit economische overwegingen, maar ook omdat het een 
prachtige demonstratie was van internationale solidariteit. Boven
dien was dit een uitgelezen kans om de Russen kennis te laten ma
ken met Amerikaanse arbeidsmethoden. 

Rutgers stond er tijdens de besprekingen op, dat de kolonie die 
gesticht ging worden over een zekere vrijheid van handelen zou 
kunnen beschikken en slechts rechtstreeks onderworpen was aan 
de Sowjet voor Arbeid en Defensie, waarvan Lenin de voorzitter 
was. 

In november 1921 werd het contract voor de kolonisten onderte
kend. Het bepaalde, dat iedere kolonist zijn eigen gereedschap en 
voldoende kleding en andere uitrusting voor twee jaar moest mee
nemen, benevens 100 dollar aan geld. In het contract werd uitdruk
kelijk verklaard, dat leven en arbeid in Sowjet-Rusland onder moei
lijke omstandigheden plaats vonden en iedere deelnemer in geval 
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van onenigheid de Sowjet-regering als hoogste scheidsrechter ac
cepteerde. Het loon en de andere arbeidsvoorwaarden zouden gelijk 
ZiJn aan wat overeenkomstige Sowjet-arbeiders zouden ontvangen. 
Al deze bepalingen moesten dienen om mogelijke aanspraken op de 
Sowjet-staat van teleurgestelden of van beginselloze avonturiers te 
voorkomen, of eenvoud1g te kunnen regelen. 

Als voorzitter van de leiding der Autonome Kolonie "Koezbass" 
moest Sebald Rutgers enorme moellijkheden overwinnen. 

Moeilijkheden van allerlei aard bij de aanvoer van machines en 
grondstoffen, met de voedselvoorziening en de huisvesting. Dan 
was daar nog de tegenwerking van de zijde der vroegere employé's 
van de firma, die voór de revolutie in dit gebied geopereerd had en 
van de oude specialisten, die reeds lang in Kemerowo (het centrum 
van de kolonie) gewerkt hadden en dachten, dat de revolutie wel 
weer ongedaan zou worden gemaakt, of dat Kemerowo een buiten
landse concessie zou worden. 

Aanvankelijk werkten ze openlijk tegen; later, toen de kolonie. 
successen behaalde, gingen ze meer in het verborgene de zaak sa
boteren - deze geraffineerdere tegenwerking was uiteraard ge
vaarlijker. 

Maar ook binnen de kolonie ging niet alles van een leien dakje. 
De groep pioniers en de eerste groep kolonisten, die uit Amerika 
vertrokken waren, bestond gedeeltelijk uit syndicalistisch gezin• 
de arbeiders. Het viel niet mee hen te organiseren in een mouerne 
onderneming. Velen van hen keerden naar Amerika terug, toen in 
de Sowjet-staat het stelsel van de zeventien categorieën van beta
ling van het arbeidsloon werd ingevoerd, waarmee ze niet wilden 
instemmen. Een andere moeilijkheid was, dat mensen van onge
veer dertig nationaliteiten bij de kolonie betrokken waren, ieder 
met zijn eigen taal, gewoonten en eisen. Daarbij waren onder hen 
niet-bekwame en vijandig ingestelde lieden, die met bekwame spoed 
weggezonden dienden te worden. 

Toch overwon het enthousiasme ook hier alle moeilijkheden en 
de opening van het chemische bedrijf met de cokes-batterij werd 
een ware grote feestdag voor de kolonie. 

Na de opening van het chemische bedrijf werkte Rutgers het 
plan uit om de onderneming verder te breiden. Deze voorstellen 
werden aanvaard. 

Reeds lang zag men uit naar een plaatsvervanger uit het midden 
van de Russische kameraden, die kans zou zien de onderneming~ 
met behoud van de rationele Amerikaanse arbeidsmethoden, in de 
bedding van de Sowjet-industrie als geheel te voeren. In de lente 
van 1926 werd Korobkin als zodanig benoemd. Rutgers vertrok naar 
het buitenland om vacantie te houden en weer op verhaal te komen. 

Korobkin en zijn staf maakten de buitenlandse arbeiders en in
genieurs het leven onmogelijk, zodat de meesten van hen gedwon
gen waren naar hun vaderland terug te keren, of bij andere on
dernemingen gingen werken. Korobkin bracht de prestaties van de 
Autonome Industriële Kolonie [AlK) "Koezbass" in discrediet en 
bracht ze tot nul terug. Hij vergrootte het administratieve apparaat 
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(van 80 tot 148 personen), hief het hulp-landbouwhedrijf van de 
onderneming op en verkwistte reusachtige sommen aan nutteloze 
luxe en dienstreizen. Rutgers werd hiervan op de hoogte gesteld 
en keerde ijlings terug. Korobkin en enkele van zijn specialisten 
uit de Donbass werden ontslagen, vervallen verklaard van het par
tijlidmaatschap en tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. 

In 1927 vertrekt de familie Rutgers naar Wenen, waar Sebald 
genezing hoopt te vinden. In 1930 gaat hij weer naar de Sowjet
Unie terug en wordt er adviseur bij talrijke grote bouwwerken. 
Daarna volgen nog de jaren van ingespannen bestudering van de 
Aziatische en de Europese landbouw en reizen die kriskras door 
Europa gaan. In de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog was 
Rutgers redacteur van het maandblad van de "Vereniging van 
Vrienden van de Sowjet-Unie" en is hij betrokken bij het werk van 
de uitgeverij Pegasus. Tijdens de oorlog bevindt Sebald Rutgers zich 
in Nederland en neemt hij deel aan het verzet. 

De naoorlogse periode uit het leven van kameraad Rutgers - de 
leidende rol in de vereniging Nederland-USSR, zijn lidmaatschap 
van de Provinciale Staten van Noord-Holland voor de CPN en zijn 
plaats in het intellectuele leven van Nederland - het ligt alles 
nog vers in ons geheugen. 

Diep ontroerd was mevr. G. S. Trincher-Rutgers door de woor
den van Paul de Groot, Prof. Wertheim en Theun de Vries bij het 
graf van haar vader. Op haar beurt heeft zij ons door haar "Her
inneringen aan mijn vader S. Rutgers" op treffende wijze herin
nerd aan de markante persoonlijkheid van Sebald Rutgers. 

F. L. 
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VERHAAL 

HET hieronder volgende fragment is overgenomen uit het boek 
"Pan onder de mensen" van Theun de Vries. 1

) Het speelt aan 
het einde van de vorige eeuw. De hoofdpersoon is de muzikaal be
gaafde jongeman, Allard Rosweide, uit een arm landarbeidersgezin 
in Drente afkomstig. In het hier overgenomen fragment beschrijft 
de auteur de worsteling van een Rotterdamse arbeider, die zich aan
getrokken voelt tot de moderne arbeidersbeweging, tegen zijn klein
burgerlijke omgéving, in de periode dat in Rotterdam voor de eerste 
maal de 1 Mei-viering plaats vond. 

Red. P. en C. 

Een gemiste l Mei-viering 
HET was nauwelijks tot Allard doorgedrongen, dat er in het gezin 

Hondschoote sinds enige tijd kleine schermutselingen gaande 
waren, die met hardnekkige regelmaat en kracht terugkeerden. In 
zijn hervonden nuchterheid kwam hij er pas achter, dat Trees en 
Gerrit in mokkende, nu en dan oplaaiende vete lagen over de Eerste 
Mei. Het scheen, dat die dag voor Gerrit een ongemene bedoeling. 
had, er moest dan iets worden gevierd; Trees hield stokstijf vol, dat 
het niet op Gerrit's weg lag met oproerkraaiers en geweldschoppers 
mee te lopen, die graag elke gelegenheid pakten om niet te hoeven 
werken. Allard had niet veel aandacht besteed aan hun bekvechte
rijen, waarbij Bella meestal zijde aan zijde met Theresia in de aan
val ging. Het werd Allard duidelijk, dat de twee vrouwen de man in 
huis probeerden af te brengen van een voornemen, dat zij voor heil
loos hielden. Allard had vaker ruzies tussen de Hondschoote's beo 
leefd, daar was op zichzelf niets nieuws of bizonders aan. Hij hield 
er zich steevast buiten, liep het huis uit tot de echtelieden waren 
bekoeld, of kroop, als het avondheibel was, eenvoudig in bed. Zo 
was het, toen er in de vorige winter een staking was geweest van 
de bakkersgezellen. Gerrit had toen gézegd, dat hij parfors mee
deed, hij liet de jongens niet in de steek. Trees had hem destijd~ 
'bezworen, zijn koppigheid te laten varen: ze zouden hem uit de bak
kerij trappen, hij zou op straat staan met zijn heldenmoed, de bak
kersbazen hoorden precies van elkaar wie er aan de staking had 
meegedaan en kenden geen genade voor degenen, die uit het werk 
waren gelopen om een of twee cent meer per uur. Allard had geen 
secure voorstelling van die strijd meer, hij herinnerde zich alleen 
dat hij niet was gevoerd, zonder dat er af en toe een klap viel: - hij 
wist ook, dat Gerrit tenslotte toch had meegedaan, dat de staking 
gewonnen was ook en dat Trees achteraf blij was geweest, dat Ger
rit de jongens niet in de steek had gelaten; ze zei zelfs, dat ze voor 
de daalder, waarmee hun weekloon omhoog gegaan was, haar blauw 
oog over had ... 

1) Uitgegeven bij Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1954. Prijs f 5,50. 
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Ook in de ruzie om de Eerste Mei had Allard de oude tactiek wil
len volgen, maar Gerrit betrok hem op een dag in de strijd, juist 
toen Allard aanstalten maakte, de kamer uit te lopen, omdat de 
partijen heftiger tegen elkaar in 't geweer waren gekomen dan 
doorgaans. "Hei!" had Gerrit gezegd en pakte Allard bij de mouw: . 
"zeg jij nou eens, Rosweide, of ik gelijk heb ja of nee, jou zullen 
ze gelowm, en ik héb gelijk!" Allard zei, dat hij eigenlijk niet precies 
wist, waarover het ging. Tante Bella, in haar stoel gedoken, maar zo 
alsof ze daar elk ogenblik als een boos gepluimde en scherpgena
gelde vogel uit op zou stuiven, hoonde: "Hij weet niet waarover het 
gaat, en al veertien dagen wordt in dit verdomde huis over niks 
anders gepraat dan over 1 Mei ... I" Allard keek verlegen van de een 
naar de ander; Gerrit leunde op tafel en zei langzaam, om Allard 
goed in te prenten, wat er aan de hand was: "De Eerste Mei is zo
veel als een feestdag van de arbeiders ... dan leggen ze het werk 
zogezegd neer, trekken hun goeie goed aan en gaan in optocht door 
de stad: dat is om de lui, die denken dat er ten eeuwigen dage niks 
zal veranderen, een voorproefje te geven van de grote afreke
ning ... " Trees schoot naar voren, de handen in de schort gewron
gen. "Als het nou nog ergens voor deugde, as je d'r nou wijzer van 
werd -- maar dit is alleen maar pesterij van de rijke lui - die zien 
jullie ankomen met je afrekening!" Haar stem was hoog en scherp 
en haar mond weer afstotend breed, zoals steeds, wanneer ze woe
dend uit haar slof schoot; en Allard wist daarbij wel zeker, dat ze 
zich nog inhield om hem. "Mooie arbeiders ... optochten houen -
alsof dat de eeuwige armoe kan keren!" Gerrit sloeg op tafel, zijn 
hangsnor beefde, zijn stem kreeg de schorre rauwheid van de in 't 
nauw gedrevene. "Wijf, as ik je nou zeg, dat de arbeiders in álle 
landen, op de hele wereld, met 1 Mei de straat opgaan, om te laten 
zien, dat ze zich niet langer in de luren ... " "Ja, de socialen mis
schien!" kreet tante Bella; "is het geen zonde voor God, dat jij die 
lui nog in de kaart speelt?" "En als ik daar nou trots op ga?" 'daag
de Gerrit uit; "wie, die nog een mootje arbeidersfatsoen in rz'n rib
bekas heeft, hoort daar niet bij?" "Fatsoen ... o God!" zei Trees. 
Allard zag met een half oog, dat ze zich geweld aandeed, niet aan 
Gerrit te gaan hangen, hem te schudden en aan hem te rukken, als 
kon ze daarmee de gedachten uit hem schudden, die haar de angst 
gaven. "Gerritl je was altijd een goeie voor je gezin ... zelfs in de 
bakkersstaking had je gelijk - maar dit! Het is móord op je vrouw 
en kinderen!" Gerrit keek Allard aan als was hem het grievendste 
onrecht aangedaan. "As je me nou ... Maar zeg dan toch wat, Al
lard, in jezusnaam: mag zij me zo maar uitmaken voor moordenaar, 
omdat ik mee wil demonstreren?" Allard kreeg geen tijd om iets te 
zeggen. Tante Bella verhief zich nu werkelijk, haar lange spitse 
handen sloegen door de lucht, haar kraalogen vonkten. "Demon
streren? Tegen de politie en de maréchausée? Om aan diggelen te 
worden geslagen ... !" Gerrit stapte op haar toe, Trees wierp zich 
tussen zuster en man. Tante Bella hinkte pijnlijk en hooghartig 
langs haar zwager, nam Allard éens met harde geringschatting op 
P-11 verdween uit de kamer. 

22G 



Het werd ongewoon stil; de St. Laurens sloeg laag en dreunend in 
de mistige Aprilavond. Allard voelde zich machteloos onnozel onder 
de blik van Trees, die hem scheen te smeken geen acht te slaan op 
Gerrit's verdwazing; hij begreep evenzo, dat Gerrit's eer ergens ge
voelig getrapt was. Gerrit schudde vol wrevel het hoofd; onder zijn 
zeehondensnor kroop een moe, verwijtend glimlachje. "Je mag dan 
een kei zijn, Allard, wat de muziek betreft," zei hij langzaam, -
"je mot toch nog heel wat leren ... Per slot kom jij ook uit een arm 
nest ... jij hoort er net zo goed bij." Trees schoof voor Allard. "Laat 
'm met rust, Gerrit, mot je die jongen ook nog opjuinen- soms?" 
Gerrit's gezicht liep roder aan; het leek, of de ruzie weer zou op
laaien. "Hij heeft toch ook verstand meegekregen," zei hij; "laat ie 
het gebruiken ... Ach wat, de choléra ... Ik ga een borrel kopen." 
Hij keerde zich om en liep de kamer uit; zijn schreden bonkten boos 
op de trap. 

Des avonds, toen Allard in zijn slaapkot lag, hoorde hij Gerrit's 
onmiskenbaar snuiven en grommen op de zoldertrap; het leek, of de 
hospes iets naar boven sleepte. Allard stond op en ging met zijn 
blakerslampje in de hand poolshoogte nemen. Gerrit stond op de 
zolder, tussen een paar dekens en een oude geruite strozak. "Ik 
mag niet eens meer bij d'r maffen, heeft ze gezegd," zei hij. "God 
zal die wijven verdommen ... te stom, om te begrijpen dat een ar
beidersvrouw náást d'r vent hoort te staan voor de klasse ... " 

Allard vroeg, terwijl Gerrit zich een kermisbed spreidde op de 
kille planken, wat er nou eigenlijk aan de hand was, hij had nog 
nooit eerder gehoord, dat de Eerste Mei zo'n bizondere dag bete
kende. Gerrit legde het hem, nog korzelig en toch door Allarct's 
weetgierigheid gepakt, opnieuw uit: of hij dan ook nooit had ge
hoord van de Internationale, en of hij er soms nog niet achter was, 
dat de toestand van de proletariërs zo niet blijven kon, en dat er 
moest worden geknokt; nou, de 1 Mei-dag hoorde bij die strijd, de 
Internationale had er het parool voor gegeven ... Allard, huiverend 
in zijn ondergoed, knikte; het was hem ineens duidelijk. Hij had 
bij het woord Internationale meteen gedacht aan Eu we ·Ros weide; 
het zingen van zijn oom voor de Drentse arbeiders, de botsing met 
Luuks Banting in de veenderij, stonden hem levensgroot voor ogen; 
hij herinnerde zich alles, wat Euwe gezegd had over de zieke maat
schappij. Hij was wonderlijk gegrepen door de ontdekking, dat er 
banden bestonden tussen Euwe en Gerrit Hondschoote, waarover hij 
nooit had nagedacbt; hij besefte, dat Euwe Rosweide en Gerrit ka
meraden waren, en dat oom Euwe - God wist waar - nu misschien 
ook aan de komende 1 Mei lag te denken, dat hij die Eerste Mei ze
ker zou meevieren; o ja. Hij ging weer naq_,_ zijn slaaphokje, toen 
hij het te koud kreeg - Gerrit had zich al in de dekens gerold -
maar hij kwam nog eens terug, toen de hospes zijn naam riep: "Je 
moest toch eens gaan kijken op de Eerste Mei, Allard, dat zal je goed 
doen; het is voor het eerst, dat dat in Rotterdam gebeurt ... Ze heb
ben hier wel altijd hard geschreeuwd, de anarchisten voorop, ,maar 
nou kunnen ze aantreden, man voor man, en laten zien, dat ze zich 
de kaas niet meer van de boterham laten eten ... " 
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Allard hoorde merkwaardigerwijs in die laatste Aprildagen in het 
gezin Hondschoote vrij wel geen kik meer over de Eerste Mei. Gerrit 
sliep nog twee nachten op zolder; toen zakte hij weer naar het 
slaapkamertje achter het woonvertrek af. Allard had de indruk, dat 
hij de nek gebogen had en het slapen bij Trees verkozen boven de 
behoefte, om pal te staan naast zijn kameraden ... Hij voelde zich 
teleurgesteld, al was de vrede in huis dan ook hem iets waard; hij 
bespeurde, dat hij ook Theresia niet zonder enige korzeligheid 
bekeek; zij had het pleit met oneerlijke middelen gewonnen ... 
Gerrit zelf ontweek de vragende blikken van Allard; na al wat hij 
over 1 Mei, solidariteit en knokken had gezegd, scheen hij zich voor 
de kostganger te schamen. 

Het motterde op de eerste Mei. Het voorjaar zat druilend achter 
de wolken, de bomen waren nog kaal en niets verried in de klamme 
ochtenduren, bij het afratelen van de blikken familie-wekker, dat 
het een feestdag zou worden voor de arbeiders. Gerrit Hondschoote 
kwam humeurig, hoestend en drukdoend uit de keuken; hij slingerde 
zijn broodzakje over de schouder en stopte de blauwe emaille stoop 
nukkig in de zijzak van zijn werkjasje. Hij werkte dus toch! Allarct's 
laatste hoop op Gerrit was vervlogen. Hij at traag en teleurgesteld 
de boterham, die Trees voor hem neerzette en maakte zich op, om 
naar de muziekschool te gaan. Hij keek op straat naar alle kantèn 
uit. De arbeiders uit de buurt - hun types waren hem al bekend -
gingen allemaal nr;tar hun werk, als was het een gewone dag: lan
derig, zonder veel gepraat, een enkele jonge kerel wat uitgelatener 
en speelser dan de rest. Het was in de hele stad hetzelfde, de dwang 
der grijze alledaagsheid. De motregen sloeg haar klam dek over 
binnenhavens en viaduct, de treinen .puften zwaar bij de Beurs en 
van de rivier dreef het roetig geronk over van slepers en zeestomers, 
als hing er niets in de lucht, dat die mismoedige sleur verbood ... 

Allard was die dag niet bij de muziek. Hij wist nu zonder voor
behoud, dat hij er op gevlast had, een grote, indrukwekkende stoet 
van rebellen te zien opmarcheren, onder hooggeheven vlaggen, 
straat uit en in, dreunende voeten, gebalde vuisten, een uitdaging 
aan de "patsers", zoals Gerrit de burgermachtigen placht te noe
men; -- hij had de haven stil willen zien worden, de straten leeg, 
want niemand had zich moeten durven vertonen, alleen wat gezich
ten achter de ramen, beduchte nieuwsgierigheid, de politie onzicht
baar ... De aanblik van het doorgaande leven wekte Allarct's geme· 
lijkheid, bijna zijn woede. De patsers zaten niet in angst, in de stra
ten roste de volte als altoos, de politie :deed baar ronde. te voet en 
te paard, er viel geen breuk in het werk ... 

Des middags was het niet anders. De regen had opgehouden, er 
zwol wat lauwe wind, de lucht was goor van kolenstof, wolkrafels 
en een hopeloos vechtende zon, die bij tussenpozen zo betraand 
doorbrak, dat Allard zich door dat kazig kiespijngezicht in het grauw 
nog bedrukter voelde. Hij liep met zijn viool onder de arm ter hoog
te van de Grote Markt, op weg naar huis, toen hij vlak voor zich uit 
jongens zag hollen; verderop bleven mensen staan, ergens stokte 
iets in de bedrijvigheden buitenshuis, er kwam ineens een klein cor· 
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don bereden politie uit een der zijstraten gereden, met een zenuw
achtig wippen der blauwe mannen in de stijgbeugels. Haast tegelijk 
wist Allard, dat de 1 Mei-optocht in de buurt moest zijn - de 1 Mei
optocht, waaraan hij gewanhoopt had! Hij keek waar de politie naar 
toe reed: de Hoogstraat, de Boerenvismarkt. Hij haastte zich achter 
de rennende jongens aan, onder het viaduct door, de stoet tegemoet. 
Hij hoefde maar kort te lopen. De optocht van arbeiders kwam al 
om de hoek. 

Allard stond stil op een smal trottoir, de viool tegen zich aange
drukt. De aanblik van de stoet was ontgoochelend, eigenlijk arm
zalig. Het was maar een handjevol. Zij kwamen zonder twijfel uit 
de sloppen achter de Nieuwe Markt, uit het Achterklooster en de 
Kipstraat. Hij kon vanaf zijn plek de hele stoet vrijwel van kop tot 
staart overzien; er waren misschien honderdvijftig, tweehonderd 
mensen. Voorop liep een oudere man met de rode vlag - een ruwe 
lap zij aan een naakte houten lat. De man liep fors, afgemeten, zijn 
handen sloten met harde knokkels om de vlaggestok, waarvan hij 
het ondereinde in de .flank geduwd hield. Hij schokte bij elke pas,. 
het torsen van de vlag leek niet mee te vallen; op zijn tanig, bruin 
ombaard gezicht lag een soort kalme halsstarrigheid. De anderen 
volgden vlak achter hem: dicht opeen, steun zoekend aan elkaar, 
in hun saamhorige gedrongenheid was een zweem van onwennig\. 
aarzelen, dat zij doorlopend schenen te moeten overwinnen. De 
eerste maal, dat in Rotterdam 1 Mei werd gevierd ... Sommige ar
beiders in de stoet waren werkelijk, men kon het zien, in hun goeie 
goed, zoals Gerrit had gezegd: een enkele hoed, gepoetste laarzen, 
een zondagsjasje, nog stug in de kasteploot Anderen droegen hun 
werkkleren, kielen, leren knielappen, de verschoten pet. Allard zag 
er weinig vrouwen bij, zij waren meest van het oudere slag, moeder
lijk, vroegoud en vermoeid, de zorgengezichten, die AUard van de 
huurkazerne kende. Er waren er, die gearmd liepen, anderen bleven 
naast hun mannen. De stoet schoof langs Allard; hij zag eensklaps, 
dat de bereden politie, die haar tegemoet gereden was, keerde en 
mee terugreed. De geuniformden hielden de teugel strak, de paar~ 
debenen knikten zonderling hoekig, het had er veel van, of de poli
tieruiters zich en de rijdieren met moeite beheersten. Allard was 
eensklaps somber met de arbeiders begaan. Zij letten tot zijn be
vreemding nauwelijks op de bereden agenten. Zij marcheerden langs 
Allard, hij verloor de drager van de vlag al uit het oog, hij zag al
leen de rode, in de wind gespannen, klepperende lap boven de voor
ste hoofden ... Hij keek voor het eerst naar het publiek op straat, 
de mensen langs de kant, de slagersjongens die hun mand hadden 
neergezet, het aapje met mager paard en de in zijn schoudermantel 
gedoken koetsier, die lijdzaam bij de straatkruising wachtte, de pas
santen met pakjes en parapluies, die evenzo wachtten, al lichtelijk 
trappelend, de winkeliers op de drempels. Zij vertoonden geen spoor 
van vrees. Er was op die vele gezichten goedmoedig verwonderen, 
ergernis, een lachje van nuchter medelijden, een soort ongelovig-. 
heid, als speldde men hun met deze vertoning maar iets op de 
mouw, dat geen zin of doel had. Allard zag de geringschatting; het 
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bloed kroop hem naar de wangen. Dit waren dan de kameraden VaJn 

oom Eu we; ergens keken mensen nu zo naar oom Eu we ... Hij was 
blij, dat de arbeiders en de zorgelijke vrouwen nauwelijks op de 
burgers letten. Zij begonnen hem al minder armzalig voor te komen; 
hij begreep eensklaps hun moed, het waagstuk om met zo gering 
getal weg te lopen uit het werk en zich in vijandelijk gebied te be
geven, de rode ruwe vaan te volgen, zich op niets dan de eensge
zinde ernst van elkaars nabijheid verlatend ... Zwaar en dof rees 
de vraag in hem, waarom zij met zo weinigen waren. Hij had nog 
gespeurd, of Gerrit Hondschoote in de stoet was; hij had hem niet 
kunnen ontdekken. Was Rotterdam niet vol van proletariërs, waren 
die, als men ging tellen, niet verreweg in de meerderheid? Waarom 
liet die meerderheid het demonstreren over aan dit kleine troepje -
alsof het hun niet aan ging, dat in alle landen de dag van 1 Mei 
hun eigen feestdag was ... ? 

De vraag woog onbeantwoord op zijn verontrust hart. Hij keek 
weer naar de politie. De berederren waren dichter naar de optrek
kende rijen gedrongen, als wilden zij de zwijgende, donkere gestal
ten wegpersen, als moesten die maar in lucht verdwijnen, weerloos. 
en lichaamloos - Ze verdwenen niet. Ze gingen precies, waar zij 
naar toe wilden. Allard ried hun doel: de Ho'ogstraat af, de Coolvest 
op. Hij liep al achter hen, voor hij er erg in had, ofschoon er alleen 
wat kleine jongens meeholden, op en af, als hondjes naast een wa
gen. Allard zag, dat de politiemannen hun paarden aanzetten, ook 
tot hen leek het doorgedrongen, wat de 1 Mei-vierders van plan 
waren, ook zij haastten zich de Hoogstraat te bereiken ... en af te 
sluiten. 

Allard ademde haastiger. Hij zag de optocht een paar seconden 
weifelen, nu de ruiters zich dwars tegen hen opstelde. Toen zwenk
te de vlag met verrassende beslistheid zijwaarts, de Grote Markt op. 
De manoeuvre was zo snel volbracht, de makkers van de vaandeP 
drager volgden hun voorman zo rustig en zeker in hun voltallighei{i, 
dat de beredenen met de lange sabels zonderling beetgenomen en 
eenzaam in hun dienstijver voor de toegang der Hoogstraat ble~en 
staan ... Niemand lachte, ofschoon het belachelijk was, ofschoon 
de politie altijd in haar opgeschroefde ijver de belachelijkheid in 
livrei belichaamt. Allard lachte wel. Hij was weer ter hoogte van 
de stoet gekomen. Hij nam de demonstranten opnieuw op; wat eerst 
een mensenverzameling was geweest, toonde de trekken van het 
afzonderlijke. Hij zag een man, die op zijn vader en oom Euwe leek; 
hij kon lange tijd de ogen niet van de hoge gestalte afhouden. Hij 
ontdekte een jonge vrouw, die zonder man of vriendinnen liep; zij 
hield het gezicht met de kleine sterke kin omhoog, zij had nog geen 
groef of rimpel; haar veerkrachtige stap klonk hoog tussen bet 
voetgeschuifel van de demonstranten. Het leek Allard, dat zij naar 
de vlag keek, blind en doof voor wat er om haar heen gebeurde. Hij 
zag, dat ook zij precies wist, wat zij wilde, dat zij de Eerste Mei 
zag als háar dag. Weer rees de vraag in Allard, waar de andere 
vrouwen bleven, de jonge, de nog niet in onderhorigheid versletene; 
en tegelijk dacht hij aan Trees, met de herlevende verbittering om 
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het feit, dat zij Gerrit had weten af te houden van deze maklrers. De 
jonge vrouw in de stoet had de onderhorigheid van zich geworpen, 
al was het voor enkele uren . . . Maar de duizenden, die het niet 
deden, die afgestompt en vernederd bleven, zodat zij zelfs in hen 
die de vlag volgden gekken en vijanden zagen ... ? 

Hij kwam met een schok bij uit zijn kwellende gedachte. Achter 
hem hadden hoeven gekletterd. Een harde knie stiet hem in de rug. 
Een hand van leer en knoken veegde hem meedogenloos en in een 
ommezien van de plek. De vioolkist gleed uit zijn handen. Hij bukte 
zich blindelings en gehaast, om haar op te vangen. De bereden po
litie had de stoet voor de tweede maal ingehaald. Zij zwiepte, met 
korte charges, de nieuwsgierigen achterwaarts, drong opnieuw op 
de smalle mensenrijen achter de vlag in. - Allard stond weer ter
zijde met de viool in zijn armen. Hij zag de vlag, die heen en weer 
gezwaaid werd; voor de tweede maal had de vaandeldrager een 
zwenking gemaakt, hij koerste nu in de richting van het Hang, als 
kon hij zich en de zijnen in dit benarde straatravijn in veiligheid 
brengen ... Allarct's ogen zochten haastig en niets goeds vermoe
dend naar de jonge vrouw. Hij zag haar stilstaan en naar de aan
rijdende politiemannen kijken, als kwam zij uit een donkere droom. 
Het bloed steeg naar haar gezicht; toen de ruiters vlakbij waren, 
balde zij de vuist. Een der agenten was ,dicht bij haar; Allard zag 
hem de knuppel van de ceintuur haken. De jonge vrouw dook en 
sprong toen naar de politielaarzen op. Zij hing een ogenblik aan 
het starre leren been, daarna suisde de hand van de beredene op 
haar neer. Zij was vlugger dan hij. Zij glipte onder de paardehals 
door, verzonk in de saamgeperste, zich uitdijende, weer krimpende 
gelederen. Allard rekte zich wanhopig op de tenen. )-lij kon nau
welijks volgen, wat er gebeurde. Er werd gefloten, geschreeuwd, de 
politiemannen riepen iets dat zij telkens herhaalden de arbeiders 
waarschuwden elkaar; een hond blafte hysterisch en onzichtbaar 
aan de overzij van de Markt. Er was een kort, (steigerend gedrang 
in de uithoek van het plein, waar de stoet bijeengezweept werd. 
Toen pas zag Allard, pat de betogers in de val gelopen waren. Zij 
hadden nooit naar het Hang mogen gaan. Zij hadden de ruimte 
moeten houden, de brede kade, het open plein langs het viaduct, 
waaronder hij zelf post had gevat. Uit twee, drie nauwe straatjes 
rondom de Markt kwam ,versterking voor de aanvallers, agenten te 
voet, in de looppas, de sabelstok ter hand, de stormband van hu;n 
zwartgouden helm onder de kin. Allard zag het, versteend tegen de 
pijler van het viaduct. De knuppelslagen van agenten en ruiters 
vielen in de volte, het was ,al geen volte meer, het was een legertje 
dat men in delen reeg en splitste, elk deel werd tot een handvol 
gejaagde enkelingen, waarvan sommigen zich nog verweerden, ter
wijl anderen tussen politiepaarden en toeschouwers door de ruimte 
terugzochten, die zij zich hadden laten ontroven. Er holden zelfs 
omstanders ;mee. Allard hield de viool tegen zijn borst, hij . week 
niet, hij wilde het einde zien. Het was er in enkele minuten. De man 
met de vlag, twee, drie van zijn makkers, die de stok met hem om
hoog bleven heffen, waren de laatsten die nog stonden. Zij stonden 
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in een haag van uniformen. De politiemannen omringden hen, de 
withouten lat met het rode doek ging ruksgewijs omlaag, als werd 
er nog een ..enkele wilde seconde om gevochten. Vlak bij Allard zei 
een mannenstem met grondig grommende voldoening: 

"Ziezo. Die hebben hun vet. De ,kast in!" 
Allard herkende de stern al, nog voor hij de man herkende. Het 

was de winkelchef, die alleen mocht worden p.angesproken als 
mijnheer Pandbrief, de mijnheer die op straat altijd, ook nu, een 
bolhoed droeg. Allard zei toonloos: 

"De kast in ... ?" 
Mijnheer Pandbrief keerde zijn overgezonde, steenrode en zwart

besnorde tronie naar Allard toe. Allard zag aan de lege blik, waar
mee hij door de chef van Gerrit's bakkerij werd opgenomen, dat de 
ander hem niet herkende. Hij stond daar, wijdbeens, de ene hand 
in de jasborst gestoken. Allard begreep, dat hij niet éen mens voor
stelde; hij belichaamde een soort, een veelheid, een oordeel, een 
vaste genoegzame orde. De winkelchef keek al niet meer naar de 
jongen; hij keek, zoals tientallen anderen in een wijde ongevaar
lijke kring rondom het plein, hoe de agenten drie arrestanten, een 
stok en een lap rode zijde van de Markt wegvoerden; en al kijkende 
antwoordde hij op Allarct's vraag: 

"Dat zei ik. De nor of Veenhuizen. Ze hadden geen toestemming 
om te demonstreren en ze wisten het. Kijk die schobbejakken. De 
Eerste Mei! Zeg maar gerust: hun eerste en enige I De loeders. 
De ... " 

Allard brak de verstarring, waarin hij bevangen zat. Hij liep on
der de stalen spanbogen in de richting van de St. Laurens, als zo 
vaak te voren, maar alles kwam hem anders voor, grijnzend, gier
lachend, verwrongen en tegelijk onwrikbaar. Hij merkte, dat het 
weer was gaan motregenen; over zijn jas zat een vliesdunne glin
sterende laag van vochtkristallen. 

Hij zei, thuiskomend, niets tegen Theresia en Bella van de uiteen
geslagen demonstratie. Het was Gerrit's vroege dag - van acht 
tot zes -, maar hij verscheen niet aan tafel. Ze aten vrijwel zwij
gend; Trees ruimde in mokkende ergernis de tafelboel op en haalde 
de mand met verstelwerk. Allard had een boek genomen, maar hij 
kon niet lezen. De lamme hinkstap van tante Bella kraakte na enige 
tijd weg op de trap; zij was ter kerke. Allard en Theresia zaten al
leen. Hij keek naar het profiel van de hospita, waarover een paar 
losse haarstrengen telkens heenvielen, die telkens nurks door haar 
werden weggestreken. Het was een verlaten vrouw, in haar lijd
zame tobberij toch nog bezield met weerspannigheid, waardoor zij 
haar kromzakkende rug bij tussenpozen weer oprichtte. Misschien 
dacht zij alleen maar aan Gerrit. Soms prikte zij zich met de naald. 
De aanblik van de vrouw boven de mand met lapwerk, haar zwijg
zaam zwoegen werden allengs ondragelij k. Toen Allard er over 
dacht naar de zolder te gaan, kwam Gerrit Hondschoote thuis. Trees 
en Allard hadden het beiden gehoord aan zijn half morrend, half 
zingend gerucht op de trap. Trees deed de deur open. De banket-
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bakkersgezel hing een ogenblik tegen de deurpost; hij mat beur
telings Allard en Theresia met geel doorlopen, gallige blik. Een 
lucht van jenever wasemde van zijn mond en kleren uit in het ka
mertje; zijn hemd stond open op de rosbeh~arde borst en hij had 
blijkbaar zijn pet verloren; het haar viel lJem dun en kletsnat tot op 
zijn wenkbrauwen. Hij hief de slappe, meelwitte hand, het gebaar 
brak, Gerrit zwaaide de kamer in. Theresia ving hem niet als zo 
dikwijls op; zij deinsde naar de hoek met de Roomse beeldjes. Ger
rit deed een struikelstap langs de mat, zijn knieën bogen onder hem 
door, hij lag met de armen op het tafelblad, het gezicht in de gelapte 
kinderkleren. Hij tilde na enige tijd het hoofd, er stonden blanke 
dronkemanstranen in zijn oogholten. Hij krabbelde op, greep Allard 
bij de bovenste jaskroop, hij lalde een paar maal vormeloos, diep 
en schor uit de keel, voor zijn woorden verstaanbaar werden: 

" ... Gebeurd is het ... Ze hebben de eerste Mei gevierd ... in alle 
landen ... èn in Rotterdam ... de arbeidtlrsklasse ... " 

Hij sloeg zich op de borst bij elke zinsnede, na elke hijgende tus
senpoos, waarbij hij Allard in een sombere damp van alcohol hulde. 
En plotseling zwol uit zijn hese keel een huilen op als van een kind: 

"Maar ik ... ik was er niet bij!" 
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Boekbespreking 

Verboden te sterven 

"HEl is twaalf augustus 1941, vroeg in de morgen; de bewoners van Den Haag 
ve11keren nog in diepe rust, hoewel de zon al druk bezig is de laaghan

gende, wazige ochtendnevel te verdrijven. Oe straten zijn nog in schaduwen ge
huld, maar het fraaie kantwerk van de torenspits der St. Jacabskerk baadt reeds 
vrolijk in het zonnegoud. Het belooft een prachtige zomerdag te worden." 

Zo begint Wim Ha,rthoorn zijn boeiende roman over de concentratiekampen. 1) 
Niets in deze eerste alinea - behalve dan de datum - doet vermoeden dat zijn 
boek "Verboden te sterven" tegelijkertijd een heldendicht op het verzet en een 
apocalyptische weergave van de nazi-pest, honger, dood, marteling en verderf is. 

De gebeurtenissen in zijn roman leiden - we zouden haast kunnen zeggen -
automatisch naar een climax. Maar niet alleen daarom leest men dit boek adem
loos .aan één stuk uit. Daaraan draagt veel bij de wijze, waarop de martelgang 
van de hoofdpersoon, Bart Dijkman, wordt beschreven. En niet alleen die van 

Bart. 
Maar voor ons, communisten, is ten aanzien van deze roman niet het belang-

rijkste hoe het boek is gesch,reven, maar waarom de geschiedenis is geboelkstaafd. 
Wim Harthoorn heeft eens gezegd: ,;Op school wordt de jeugd precies verteld 

in welk jaar, op welke dag, Floris de Vijfde door de edelen werd vermoord. Maar 
wat er in de bezettingsjaren door de nazi's het Nederlandse ·volk is aangedaan, 
wordt althans op de officiële lesuren doodgezwegen." 

Wij zouden er aan toe kunnen voegen, dat waar wèl wat gezegd of geschreven 
wordt door de rijks- of gemeentelijke overheid en ook door sommige historici, 
de geschiedenis bepaaldelijk - en zeker wat betreft de ,rol van de Communisti· 
sche Partij van Nederland - onjuist wordt weergegHven. Dit gelüt zowel de 
strijd die tijdens de vijf verschrikkelijke jaren buiten de :kampen werd gevoerd, 
als de gebeurtenissen in de kampen. 

Daarom alleen al blijft het boek "Verboden te sterven" een daad van bete· 
kenis, omdat daarin onverbloemd zowel de rol van de Nederlandse Communisti· 
sche Partij als die van de Duitse tCommunistische Partij in het juiste daglicht 

wordt gesteld. 
Het is een eerlijk boek, omdat ook niet verzwegen wordt, dat sommige com· 

munisten politiek zwak waren, al vergeet de schrijver niet onder welke omstan-

digheden allen moesten "leven". 
In een gesprek van Bart Dijkman met een vooraanstaand Duitse communist 

wordt het volgende gezegd: 

"Och ja, jullie zitten met die Kar! opgescheept. Hij is geen communist 
hoor, maar sociaal-democraat en jammer genoeg niet van 't beste soort. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat alle sociaal-democraten slecht zijn. In· 
tegendeel,. onder hen bevinden zich prima kerels. Er zijn ook communisten, 
die niet tegen de moeilijkheden zijn opgewassen. De fascisten hebben Karl 
eronder gekregen, hij heeft kampkolder . . ." [blz. 148). 

En op blz. 149 lezen wij: 

"Worden de buitenlandse communisten daar (bij de illegale strijd in 
Buchenwald, red. P. en C.) niet bij ingeschakeld?" 

t) W. Harthoorn, "Verboden te Sterven", uitgeverij Pegasus, 1963. 
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"Ja zeker. En niet alleen communisten, maar iedere eerlijke en vastbe
raden anti-fascist. Je kunt je echter nauwelijks voorstellen met welk een 
omzichtigheid wij te werk moeten gaan. Een illegale organisatie opbou
wen onder de neus van de SS is geen klHinigheid. Wij gaan niet over één 
nacht ijs. Voor we mensen aantrakken, moeten deze in de dagelijkse strijd 
hebben bewezen, dat ze uit het goede hout gesneden zijn. Wij mogen geen 
vergissing maken. Je weet hoeveel ,schade verkeerde elementen in het nor
male partij leven kunnen veroorzaken. Hier in B uchenwald betekent één 
verrader de dood van velen. Voor ons is het geen garantie of een partij
genoot vóór de oorlog goed was of een belangrijke functie bekleedde. Hij 
moet bewijzen, dat hij ook in deze hel goed is ... " 

Bart Dijkman dan heeft zich voorgenomen van de eerste dag van zijn arresta
tie af tot aan de laatste dag in Dachau toe, niet te sterven. 

Helaas zijn uit de kampen duizenden communisten - lichamelijk uitgeput of 
"eenvoudig" doodgeknuppeld - niet meer teruggekomen. 

Maar Bart Dijkman en met hem nog anderen zijn uitsluitend en alleen blijven 
leven, omdat ze er niet onder te 1krijgen waren. Zij klampten zich vast aan elk 
strohalmpje, soms lij felijk murw geslagen, maar geestelijk ongebroken .. 

Voor Bart Dijkman was het zonder meer .,verboden te sterven". Dit is het 
leitmotiv dat het hele boek door sterk naar voren komt. "Omdat de Partij ons 
later nodig heeft", zegt Bart Dijkman herhaalde malen. 

Hij zegt dit ook tegen zichzelf. In een van de meest 1Jreffende passages le
zen we: 

"Roerloos ligt hij op het eenzame rotsplateau. De Scharführer heeft hem met 
zijn revolver op het hoofd geslagen. De SS'er is al lang weg, maar Bart ligt nog 
op de kale rotsen. Hij komt bij door het schelle :fluitje, dat de stilte' verstoort. 
Half versuft krabbelt hij overeind, in zijn kop werkt een lur:hthamer. Moeizaam 
klautert hij de ladder op, die naar de rand ,van de groeve leidt. Alles draait om 
hem heen. Halverwege kijkt hij in de draaiende diepte. 

"Gewoon loslaten," zegt iets in hem, "dan is alles voorbij." Bart gehoorzaamt; 
een hand laat los ... 

"Het is verboden te sterven, een communist pleegt geen zelfmoord," hoDirt hij 
iemand zeggen, maar het is zijn eigen stem." 

De communisten hielpen elkaar, en vanzelfsprekend ook anderen, er doorheen. 
Ze spraken elkaar moed en vertrouwen in. Ze ,waren ,vindingrijk om het laatste 
restje leven te rekken. Even vanzelfsprekend is h- t, dat zij dit niet deden ten 
koste van anderen of het moesten SS's of de zo beruchte beroepsmisdadigers -
de groenen - zijn. 

Naar on7e mening is Harthoorn er verder meesterlijk in geslaagd om de 
krankzinnige tegenstellingen in de verschillende concentratiekampen te schil
deren. 

Het ene ogenblik werd een aantal politieke gevangenen doodgeslagen en e,ven 
later klinkt er een fluitje. 

"Dertig man om te baden ... !", wordt er geroepen. Dan wordt de uitgedunde 
ploeg keurig netjes onder geleide naar het waslokaal gebracht, ze krijgen een 
warme douche en hun wonden worden dan nog venbonden ook! 

De oplossing is eenvoudig. De nazi's deden alles volgen. reglement. Alles wat 
daarin stond werd uitgevoerd. Kregen ze uit Berlijn opdracht duizend doodzieken 
en zwakken af te maken, dan werd dat gedaan,. Duizend man op een dag wel 
te verstaan. Meer mocht niet, anders kreeg de kampleiding last met Berlijn. 
Want ... e,r moesten er ook ovel1blijven om weer elders slavenarbeid te doen. 

Welkenlang werden de politieken gepest, geslagen, gemarteld, gedood. Dan op
eens het bevel: allen moeten ingeënt worden tegen besmettelijke ziekten. 

Alsof de nazi's opeens bezorgd waren voor het welzijn van de concentratie
kampbewoners. 
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Ook hier ligt de oplossing voor de hand. Voor niets waren de nazi's in de kam
pen zo bang, als voor besmettelijke ziekten. Ze mochten zelf eens aangetast 
worden ... 

"Eine Laus, dein Tod!" stond er veelal in de dagve,rblij•ven aangeplakt. Hoe 
menslievend! 

Wanneer Bart Dijkman met de reeds aanzienlijk geslon:ken groep politieke ge
vangenen (nog niet de helft van de 150 uit Scheveningen) in GroszoRosen, een 
van de afschuwelijkste kampen, aankomt, worden ze volgens gebruik onderge
dompeld in een vuile vieze bak met gedesinfecteerd water. Velen van hen heb
ben zweren. Op de muur naast de badkuip is met zwarte liBtters gescihildelrd: 
"Sauberkeit ist ein Meilenstein auf dem Wege zur Freiheitl" 

Zoals gezegd, munt Harthoorn uit in het beschrijven van deze krankzinnige 
tegenstellingen. 

Het \s ons overkomen, dat bij het lezen van buitenlandse literatuur over con· 
centratiekampen het lezen gestaakt moest worden. De daarin beschreven gru
welen - maar al te waar gebeurd - gingen boven het bevattingsvermogen van 
normale mensen. 

Diezelfde gruwelen 'komen ook voor in Harthoorns ·boek. Maar waarom leest 
men bij hem wel direct verder? Omdat de schrijver er in is geslaagd, ondanks 
alle bijna niet te beschrijven ellende, de optimistische geest in stand te houden. 

Kort gezegd, de droge humor waaraan ons Nederlandse volk zo rijk is, was 
ook in de kampen aanwezig. Want hoe onzinnig het ook moge klinken, een op 
het juiste moment geplaatste humoristische opmerking deed wonderen. Ze werk
te, zelfs binnen de met prikkeldraad omzoomde omheining van een concentratie
kamp, bevrijdend. 

* zo ligt dan het boek voor ons. Van het Oranje-hotel te Scheveningen naar 
Amersfoort, van Amersfoort naar Buchenwald, van Buchenwald naar Grosz

Rosen, van Grosz-Rosen naar Dachau, van Dachau naar Natzweiier (het 'kamp der 
Nebel-gevangenen die ten dode waren opgeschreven), van Natzweiier weer naar 
Dachau tot aan de bevrijding. 

Eén gevangenis en zes kampen. 
Wim Harthoorns hoofdfiguur heeft het gehaald. Men moet niet vragen hoe! 

Hij heeft dit verhaal geschre-ven niet nm iets kwijt te raken, maar om iets te 
béwaren. Te bewaren, de gebeurtenissen in de vijf oorlogsjaren die zich in de 
concentratiekampen afspeelden. Te bewaren, zoals hij eens vertelde: voor mijn 
kinderen en kleinkinderen, opdat zij en alle anderen die nog niet wisten het 
niet zullen vergeten. Het is een hulp, en een belangrijke, in de strijd tegen het 
nieuwe militarisme in West-Duitsland. Niet vergeten - dat is niet alleen een 
vermaning om naar het verleden te kijken. Het is vooral een vermaning om de 
lessen der geschiedenis niet te vergeten in de strijd van het huidige tijdperk. 

J. DUVEEN 

236 



[)( 

DE FATALE BRES 
A. Marja, vertaalde 

hedendaagse Duitse dichters 

DE titel "De fatale bres", die de dichter A. Marja aan zijn bundel vertalingen 
van moderne Duitse dichters gaf, heeft meer dan één betekenis. Hij ~t 

deze in zijn Inleiding uiteen. 1 J 
Er is politiek en aardrijkskundig een 1bres in het hedendaagse Duntslaibd. Er 

zijn twee Duitslanden. MaiYja ervaart het bestaan van ideze verscheur\iheid als 
een noodlottige bres: zij loopt tussen de Duits-sprekende, resp. schrijvende ge
bieden van Westduitsland, Zwitserland, Oostenrij'k, de "kapitaUstische" gebie
den dus enerzijds, en het socialistische Duitse geb<ied, de Duitse ,Democratische 
Republiek anderzijds, maar uiteraard vooral tussen de laatste en ·de Bundes
republik. 

Dan is er de bres, die door Duitsland zelf loopt, welkS! "nor'male" cultureJe 
ontwikkeling door de Hitierperiode 1933-1945 is onderbroken; de nazi's heb
ben in het Duitse volk een bres van bal1baarsheidi gesla~en, .diÏe slechts moei
zaam wordt gHdicht. 

Ten slotte is er de bres, die naar de mening ,van A. Marja door zovele heden
daagse dichters persoonlijk heen loopt - het gevoel van gemis, tekort of mach
teloosheid, die 'hen de dichtkunst doet ervaren als "truc" of "goochel'kunst"• 
waarmee het innerlijk verscheurd zijn moet worden "gedicht". 
Po~zie dreigt daarmee al te zeer te worden - ik borduur nog steeds voort 

op Marja's Inleiding - tot een ",lus~bevrediging" en een "i)nfantiel zwellgen in 
de verrukkingen van het eigen ik". Marja vindt hier blijkbaar veel waars in, en 
betreurt het: het maakt op hem de indruk, a~sof dichtkunst een soort maat
schappelii'ke terugval voorstelt, of de dichter sociaal een onding is gewo1:1den. 

Wij zouden, hierop antwoorden'd, willen zeggen: deze indruk kan inderdaa,d 
door veel moderne poëzie gewekt worden. Er is in de d~chtkunst van vandaag, 
de Duitse en de andere, veel onvruchtbaar experiment. Het experiment streklt 
zich niet uit tot de vraag, hoe poëzie en maatschappij in en door de mens weer 
tot een zinvolle verhouding kunnen 'worden teruggeorach:t, maar knutselt en 
bouwt aan het vers, probeert het heden zus en morgen zo, en houdt zich voort
durend onledig met het verknippen en opwerken van de uiterlijke gedaante. 
Kortom, het denkbeeld, dat dichterlijke vernieuwing zit in de vorm en niet in 
een nieuwe denlk- en levenswijZ:e, kan inderdaad de poëzie ma.ken tot een toon
beeld van gewildheid, van kunstmatigheid, van truc en goochelarij, die niet meer 
dan "infantiele bevrediging" bij de maker wekt. 

* 
HET is A. Marja heel wel duidelijk, dat er een andere, vruchtbaardere ver

houding van dichter-dichtkunst èn publie'k bestaat. Hij spree·kt dat onder 
meer ook uit in zijn bundel "Poëzieproeven1', oon verzametmg beschouwingen 
over Nederlandse dichters en hun gedichten.!) 

In het voorwoord daarvan stelt hij vast, dat "poëzie alleen ge•waardedrd en 

1) De fatale bres; verzen van hedendaagse Duitse dichters verzameld, ingelle~d 
en vertaald door A. Marja. - A. A. M. Stols J J. P. Barth, 's Gravenhage 1963. 

2) A. Marja: Poëzieproeven; ove·r dichters, gedichten, beweegredenen, resulta
ten. Bert Bakker 1 ,Daamen N.V., Den Haag, 1963. 
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genoten kan worden in wisselwerking met het leven." Het gaat, zlll,gt hij dan, 
in eerste en laatste instantie "niet om het gedicht zelf, maar om de mens die 
er achter staat en de mens in wie het doordringt." Er mot::t wee:r een verhou
ding ontstaan bij het lezen van poëzie van een intermenselijke relatie; elk ge 
dicht moet zijn als een "brief. in een fles", die ergens in het hart van een m& 
demens op het strand ge•worpen wordt. 

Dit zijn nuttige en waardevolle opvattingen, waarmee ik het geheel eans ben. 
Het belangwe:kkende van onze tijd nu is, dat niet alleen in het di.chterlijk be· 
wustzijn van A. Marja het verlangen naar mensengemeenschap middels de dicht· 
kunst herleeft: zijn ·vertalingen in "De fatale bres" bewijzen, dat die gerichthrnd 
op dit ogenblik als een bevrijdende golf door de Europese letteren gaat. Ik IJJe
hoef A. Marja waa:rschijnlij·k in dit verband IJliet te wijzen op het momenteel 
ontstaan van een nieuwe Sowjet-poëzie, welke - zoals de publicaties beiWijzen 
- door tientallen jonge mannen en vrouwen beoefend en tot een magni~iek in· 
strument van maatschappelijke en persoonlijke communicatie met de medemens 
verfijnd wmdt. 

Bij zulk een ontwikkeling, die de Europese mensen op heel wat waarachtiger 
en sol:ider manier verenigt, dan enig schijnpa1rlement in Straatsburg het ooit 
zal klaarspelen, kunnen wij het deii!kbeeld van de dichtkunst als truc, als zelf
bevrediging der dichters, als "kunstmatige kunst", niet delen. Er is ernst, die 
het licht van rede en waarheid verdragen kan, er is oprechtheid, e·r iS, kortom, 
bij de werkelijk bezielde dichters van vandaag de onmiskenbare bezetenheid, die 
de goede poëzie van oudsher gekenmerkt heeft, en die ons er aan herinnert dat 
ook in het moderne ge·dicht de oude magische bBZWHringskfracht bewaard en 
vernieuwd is: deel te hebben aan het leven, de medemens door het vers te ont
hullen waar hij staat en waarheen hij gaat. 

Hoe zegt Marja het zelf van zijn hedendaagse Duitse dichters? "Ten slotte 
spiegelt zich ook in de Duitse lyriek van de laatste jaren de kontraverse af. 
tussen ,traditioneel' en ,eksperimenteel', al heb 'ik de ind'ruk, dat de jonger'e 
zgn. ,eksperimentele' dichters er over het algemeen ,socialer', verstaanbaal.'de:r 
en minder steriel zijn dan bij ons." 

Sociaal en verstaanbaar, zonder' het hoog en magisch ka:rakter van de dicht
kunst aan te tasten - ziedaar het "recept" voor de poëZ'ie •Van vandaa:g, 8/l:s zij 
poëzie van vandaag wil blijken, ·en niet over enkele tientallen jaren met ander 
afval in de vuilverbranding der historie wil verdwijnen. 

* 
HET is van groot belang, dat A. Ma.rja met een levende intuïtie voor' dat, wat 

er in de poëzie van onze tijd op aankomt, niet in de Ade~auerpas mee m&r· 
cheert, m.a.w. niet de vanuit Bonn (en Den Haag] gesuggereerde legende helpt 
bevorderen, ·dat er in "Oost-Duitsland" geen dichters en geen literaire cultuur 
zouden bestaan. 

Mij ts het zo gegaan: ik ken bij de hier ve'.rtaalde dichters een aantal namen 
als behorende aan dichters, die in de ·DDR lBven en werken - Hermlin, 1Kuba, 
Huchel, afgezien van de overleden Becher en Bracht -; maar er zijn er ook, 
die ik niet kan thuis brengen, ook niet op grond van hun werk. Marja heeft (en 
ik vind dat bizonder juist en zinnebeeldig] niet /vermeld, in welk van de twee 
Duitslanden de hier vertaalden wonen. En wij worden in deze gedichten voort· 
durend getroffen door mer'kwaar·dige overeenkomstige - of moet men zeggen: 
gemeenschappelijk menselijke - accenten, die zich tegen de zinloosheid van 
het geweld, de bïttere restanten van het fasci~me, de barbaarsheid van de oorlog 
richten. Wie is bijvoorbeeld Guenter Kunert (geb. 1929)? Woont hij aan deze of 
gene zijde van de Elbe? Wat hij zegt, kon in zijn bitter sarkasme aan be·ide zi}· 
den gezegd zijn: 
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GERED 

Toen ze de man 
onder de brokken 
van zijn gebombardeerde huis 
vandaan tro,,;ken 
rilde hij 
en zei: 
dat nooit meer, 

tenminste 
niet meteen! 

TrouwEns voor ,Marja 'is er, als hij tot de grondgedachte domd,ringt, die marx, 
istische en christelijk-humanistische doelstelling bepaalt, geen sprake van de ge
wrongen en geforceerde tegenstelling, zoals zij in de machts- en atoompolitiek 
van het Westen als onoverbrugbaar wordt gesteld. Hij ziet niet alleen een ,.VeJ:"

geJijk", maar zelfs "een d'iepgaande verwantschap", "terwijl elk vergelijk tussen 
demokratische vrijheidlievende progressiviteit en fascisme absoluut uitgesloten is 
en dient te blijven!" 

Moge hij zelf, daartoe lichtelijk aangestoken door de uitspraken van enkele ge
desillusioneerde dichters en denkers, nog weifelen ten aanzien van de betekenis 
aller werkelij~e poëzie - practisch, èn door zijn keuze èn door zijn toelichting 
heeft Marja in "De fatale bres" aangetoond, dat democratie, humaniteit en haar 
radicalere, socialistische verschijn'ingsvormen zo zeer op één lijn liggen, dat voor 
de bewuste dichte.r van vandaag zowel de bres in eigen boezem als die welke hij 
buiten zich waarneemt, in het gedicht reed's zegevierend worden overwonnen ... 
niet als "truc", maar als intuïtie en zuiver levensgevoel. 

* 
yooR deze vertalingen, waarnaast steeds !let oorspronkelijke vers staat afge, 

drukt, zodat A. Marja zijn lezers doorlopend tot vergelijking uitdaagt, mo
gen wij de vertaler dankbaar zijn. 

Marja bezit als vertaler een grote beweeglij khe'id en beheersing der taal. Ben 
enkele maal verleidt de door hem verworven losheid tot eigen "vondsten",, soms 
verdwijnt er wel eens een waardevolle wending (als in Huchels "Bethlehem"!). 

Maar het heeft geen zin, om ten overstaan van het belang van deze bundel op 
iedere slak zout te leggen. De geest, de bewogenheid, de soms gallige ironie, de 
vaak militante levenskreet, waarvan deze hedendaagse Duitse dichters ons deel
genoot maken, komt tot ons, haast niet minder echt en direct dan uit de oor
spronkelijke verzen. Voor mij was de kennismaking met de sonnetten van Hans
hoter een gebeurtenis: blijkbaa.r schreef deze geleerde en verzetsman ze in de 
cel te Moabit, waarin hij door de nazi's geworpen was. Men leze het gedicht op 
zijn Bewakers: 

Het personeel dat ons bewaken moet 
bestaat uit beste jongens, uit de dorpen 
geronseld en een wereld ingeworpen, 
vreemd en vijandig aan hun boerse bloed. 

Ze zeggen weinig, maar op hun gezicht 
staat af en toe toch wel de vraag te lezen, 
waarom wat zich hier afspeelt zo moet wezen, 
en 't ver van huis zijn valt nog steeds niet licht. 
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Ze komen meest uit oostelijke streken 
der Donau, waar de oorlog heeft gewoed, 
ze missen vaak hun ouders, have en goed. 

Ze wachten zwijgend op een levensteken 
en zijn als wij: gevangen en berooid. 
Of ze :t begrijpen? Morgen? Later? Nooit? 

Een ontdekking was voor mij ook de poëzie van Ingaborg Bachmann [geb. 
1926), die zeker tot de grote dichte.ressen van ons wer.alddeel moet wovden ge
rekend; haar lange gedichten met zeer uitgewerkte beelden maken helaas een 
aanhaling ondoenlijk. Aanhalen moet men wel, omdat het zo'n typisch en gr'im
mig vers is, de "bekentenis" van de expressionist Gottfried Benn, lang, lang ge
leden een reisgenoot van mannen als Bacher en Werfe:l, die onder Hitler echte:r 
een "weerzinwekkende" houd'ing aannam [het woord is van Marja): 

De HEKKEN 

Gegrendeld zijn de hekken, 
je redde fe nog net 
door je terug te trekken, 
maar wIe heb fij gered? 

Het duiken, zwieren, wij\ken 
der meeuwen bij een sluis, 
de peppels langs de dijken, -
daar was je thuis, 

tot te, met huid en haren, 
het eigen ik verkocht 
en bij wie rond te waren 
slechts roem en voordeel zocht, 

om eindeliJk te ontdekken 
de voosheid van je waan: -
je redde te achter hekken 
die nooit 'meer opengaan. 

Men komt in de verleiding, nog meer aan te halen: Beche·rs dichterwens om 
,.als nameloos lied door het volk te gaan", Huchels ,.Bethlehem", Guente'I' Elchs 
,.Latrine", "Hirosjima-Nagasaki" van Hansjoerg Schmitthenner, Hermlins ,.Dezen 
en genen", [waaraan Marja naar mijn mening een te ,theologische' uitleg geeft)', 
Kästners ,.Eerzuchtige" en vele andere. De .ruimte echter ontbreekt daa'!'toe. 

Het is bemoedigend en veelze,ggend, dat de beste uitingen van de hedendaagse 
Westduitse poëzie - van de Oostduitse verwachtten wij niets anders -, zoals ze 
zich voordoen .aan een critisch en humanistisch Nederlands dichter, vrij ·blijken 
te zijn van Teutoonse smetten. Onder deze Teutoonse smetten versta 1k de ge-· 
dachten - en ge.voels-'!'essentimenten, die als machtswaan en revanchedorst de 
gehele politiek van Bonn beheersen en deze politiek tot een nieuw gevaar voor 
Europa mak:en. 

Integendeel: deze dichtkunst sluit aan bij een ·weliswaar oude, maar nu meer 
dan ooit nieuwe traditie van be2'inning, humaniteit, van innerlijke en W,terlijke 
oprechtheid, die tot op heden de bodem is geweest van alle levende poëz'ie. Men 
stelt nog slechts de ietwat bange vraag in hoeverre deze dichtkunst door alle 
Duitse.rs van vandaag wordt verstaan. Dat zij er is, be,tekent inmiddels al veel. 

1h. de. V. 
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23e jaargang no. 6 Juni 1983 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewiJd aan de theorie en praktijk van het 

marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Problemen van vreedzame 

coëxistentie 

SINDS het begin van de na-oorlogse periode in de koude oorlog 
heeft zich geleidelijk een diepgaande verandering voltrokken 

in de propaganda-methoden van het imperialisme. 
Deze verandering is een - zij het onvolkomen - weerspiegeling 

van de verandering der krachtsverhoudingen in de wereld. 
"Er was ... eenmaal een tijd, waarin werd aangestuurd op het af

rekenen met de Sowjet-Unie, waarin verwacht werd dat het regiem 
intern zou verzwakken en extern, mede door militaire pressie, zou 
kunnen worden uitgeschakeld. Die tijd is voorbij", zo zei prof. Rö
ling onlangs 1

] • 

Hiermee is de voornaamste wijziging in het internationale krach
tenveld aangegeven. Zeer terecht legt Röling de nadruk op de eco
nomische kant van de kwestie. Want het blijft een feit, dat de groei 
van de economische macht van het socialistische kamp de voor
naamste duurzame factor was en is, die deze veranderingen heeft 
bepaald en blijft bepalen. Daar kunnen ook onvolkomenheden in de 
betrokken landen niets aan veranderen. Men strijdt er tegen om ze 
op te heffen. 

Iedereen weet, dat er andere omstandigheden zijn, die de veran
deringen ten gunste van de vredeskrachten en ten nadele van het 
imperialisme bevorderd hebben, zoals de versterking van de klas
senstrijd in de landen van het kapitalisme waarvan wij vooral de 
laatste maanden getuige zijn geweest; de versterking van de vre
desbeweging en de toenemende afkeer tegen de bewapeningswed
loop; de verdere ineenstorting van het koloniale stelsel en de ver
sterking van de bevrijdingsstrijd der onderontwikkelde landen, de 
met dit alles verbonden verdieping van de algemene crisis van het 
kapitalisme en de onderlinge tegenstellingen der imperialistische 
landen. 

1) Prof. mr. B. V. A. Röling in ,;Vier stemmen over ontwapening", een rapport Val)l. 

het Koos Vorrink-Instituut, 1963, blz. 24. 
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W,anneer wij constateren dat de propaganda-methoden van de 
koude oorlog een andere vorm hebben gekregen, dan willen wij daar
mee volstrekt niet zeggeN, dat de doelstellingen van het imperia
lisme veranderd zijn en dat het de hoop heeft opgegeven, de Sow
jet-Unie "door militaire pressie" "uit te schakelen". 

Men tracht zich eenvoudig aan te passen aan de nieuwe omstan
digheden, omdat bv. de openlijke propaganda voor het "terugrol
len" van de invloed der socialistische landen uit het Dulles-tijdperk 
het verzet van de massa's alleen in de hand zou werken. (Maar dit 
wil niet zeggen, dat men afstand heeft gedaan van Dulles' strategie, 

,zoals Kennedy's Cuba-avonturen van 1960 en 1962 hebben aange-
toond.) 

Een van de voornaamste propaganda-methoden van de jongste 
tiJd, is de poging om de waakzaamheid te doen verslappen door de 
onophoudelijk naar voren gebrachte stelling, dat oorlogen in het 
atoom-tijdperk onmogelijk zijn geworden, dat het "evenwicht van 
de terreur" voldoende garantie is voor het behoud van de vrede. Dit 
wordt dan eventueel aangevuld met de welwillende verzekering dat 
"geen van beide grote wereldmachten naar óorlog streeft". 2

] 

Hieraan wordt een kunstmatig pessimisme gekoppeld over de 
vooruitzichten van algemene en totale ontwapening, waarbij de zaak 
zo wordt voorgesteld, alsof dit pessimisme berust op een boven de 
partijen staand wetenschappelijk inzicht in objectieve omstandig
heden, waaraan noch de ene, noch de andere partij iets kan veran-. 
deren. 

Het gaat hier dus om een nieuwe poging om de voortzetting van 
de koude oorlog en de bewapeningswedloop te rechtvaardigen en de 
strijd om vreedzame coëxistentie tussen de twee stelsels op de ach
tergrond te schuiven en te verzwakken. 

* 
WANNEER Röling zegt dat de tijd voorbij is, dat men mocht hopen 

het socialistische stelsel door interne verzwakking en ex
terne pressie op de knieën te kunnen dwingen, dan herhaalt hij in 
wezen .slechts één van de voornaamste stellingen van de conferen
tie van communistische en arbeiderspartijen van nov. 1960. 

"Thans zijn de sociale en economische mogelijkheden van een 
restauratie van het kapitalisme niet alleen in de Sowjet-Unie, maar 
ook in de andere socialistische landen uit de weg geruimd", aldus 
werd in de Verklaring van 1960 gezegd. En hieruit volgt dwingend, 
dat het leidende beginsel in de verhouding tussen kapitalistische en 
socialistische landen het beginsel van de vreedzame coëxistentie 
dient te zijn. 

Men kan geen genoegen nemen met de huidige toestand van ge
wapende vrede. Het is onvoldoende om te constateren, dat oorlogen 
in het huidige tijdperk voorkomen kunnen worden. Hoe men de zaak 
ook wendt of keert en hoe verschillend men ook mag denken over 
andere zaken- de strijd om de verwerkelijking van de politiek van 

2) Mr. M. v. d. Stoel in de aangehaalde uitgave van het Koos Vorrink-Instituut, blz. 11. 
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vreedzame coëxistentie blijft het enige alternatief dat de mensheid 
heeft. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijkheid. De erken
ning van zulk een rechtse politicus als Van der Stoel dat de Sow
jet-Unie geen oorlog wil, hoeft men niet eens in de overwegingen 
te betrekken, al onderstreept .1hij daarmee de mogelijkheid valn 
vreedzame coëxistentie - het gaat om de onvermijdelijke noodzaak 
van de politiek van vreedzame coëxistentie als alternatief tot een 
kern-oorlog. 

De wijze waarop de strijd voor verwerkelijking van een systeem 
van vreedzame coëxistentie wordt gevoerd, zal natuurlijk in de ver
schillende landen uiteenlopen, alhoewel die strijd gemeenschappe
lijke trekken heeft. 

Serieuze actie voor zulk een politiek kan men bijvoorbeeld niet 
van kringen verwachten, die in theorie verklaren dat het principe 
van algemene en volledige ontwapening juist is, maar die haar in 
de praktijk verwerpen. 

Tussen hen en degenen die beweren, dat de politiek van vreed
zame coëxistentie slechts een tactische manoeuvre is ten einde het 
Westen om de tuin te leiden, is geen groot verschil. 

De algemene strekking van de politiek van vreedzame coëxistentie 
bestaat juist in "het streven naar het volledig staken van de koude 
oorlog, naar het afschaffen van de militaire steunpunten, naar alge
mene en volledige ontwapening onder internationale controle, naar 
het afdoen van internationale geschillen langs de weg van onder
handelingen, naar het eerbiedigen van de gelijke rechten van de 
staten, alsmede van hun territoriale onschendbaarheid, onafhanke
lijkheid en souvereiniteit, naar niet-inmenging in de binnenlandse 
aangelegenheden van andere staten, naar een alzijdige uitbreiding 
van culturele, wetenschappelijke en handelsbetrekkingen tussen de 
volken" (Verklaring van Moskou, 1960). 

Dit is in overeenstemming met de belangen van de socialistische 
landen, die ervan uitgaan, dat zij de voornaamste invloed op de in
ternationale ontwikkeling door hun economische successen kunnen 
uitoefenen; het is in overeenstemming met de belangen van de volks
massa's in alle landen. 

"Vreedzame coëxistentie", zo zei N. S. Chroestsjow op het 22ste 
congres van de CPSU, "is niet gewoonweg het niet bestaan van een 
oorlogstoestand, het is niet een tijdelijke, labiele wapenstilstand tus
sen twee oorlogen in, maar het is het naast elkaar bestaan van twee 
tegengestelde maatschappelijke stelsels, berustend op het van weers
kanten afzien van oorlog als middel om hangende kwesties tussen 
staten op te lossen". 3 ) 

* 
EEN ander algemeen kenmerk van de vreedzame coëxistentie is 

haar karakter van bijzondere vorm van klassenstrijd. Zij "voor
onderstelt ... juist een versterkte strijd van de arbeidersklasse", 
wordt in de Verklaring van 1960 gezegd. 

3) Congresboek, Uitgeverij Pegasus, 1962, blz. 33. 
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Met grote hardnekkigheid wordt door tegenstanders van de poli
tiek van vreedzame coëxistentie beweerd, dat klassenstrijd of voort
zetting van de politieke en ideologische strijd onverenigbaar zijn 
met de politiek van vreedzame coëxistentie, ja, dat het hier om twee 
met elkaar onverzoenlijke opvattingen zou gaan. 

Deze kringen willen de dialectische eenheid van vreedzame co
ëxistentie en klassenstrijd niet zien, zij sluiten hun ogen voor de 
werkelijkheid. 

En de werkelijkheid is het meest overtuigende argument voor de 
juistheid van de opvattingen der communisten. Een bespreking van 
dit vraagstuk brengt ons onvermijdelijk tot de bijzonderheden van 
de strijd voor vreedzame coëxistentie in diverse landen. 

Men kan bv. moeilijk beweren, dat de politiek van Bonn jegens de 
DDR gedragen wordt door de principes van de vreedzame coëxisten
tie. Toepassing van de algemene principes der vreedzame coëxisten
tie op zichzelf zou dus tot een ingrijpende verbetering van .de ver
houding tussen de twee staten leiden. "Derhalve betekent vreed
zame coëxistentie niet sanctionering, maar verandering van de be
staande verhoudingen" tussen deze twee landen, schrijft de DDR
politicus H. Reinhold 4

], zij verschaft "een doel in de klassenstrijd 
van de arbeiders en de vredelievende, democratische krachten van 
het Duitse volk". 

Een van de specifieke vormen van strijd van de aanhangers der 
politiek van vreedzame coëxistentie in West-Duitsland moet dus on- · 

· vermijdslijk de strijd tegen bet revanchisme zijn, de strijd tegen de 
agressieve Ruhr-monopolies en hun Adenauer-regering. Objectief ge
sproken is ook de overwinning van de Westduitse metaalarbeiders 
in bet jongste loonconflict een slag tegen de aanhangers en dragers 
van de revanchistische politiek. Maar deze overwinning is behaald . 
in de klassenstrijd I 

Of laten wij de strijd in de Skandinavische landen voor een atoom
vriJe zone bekijken. Het besluit van de Deense regering om in vre
destijd geen opslag van atoomwapens op zi.jn grondgebied toe te 
staan en ook zijn havens ntet ter beschikking te stellen van een 
eventuele NAVO-atoomstrijdmacht ter zee, is ongetwijfeld een grote 
overwinning van de aanhangers van deze gedachte. Maar zij is niet 
uit de lucht komen vallen. Zij is het gevolg van strijd, van een breed 
verzet in Denemarken tegen de NAVO-politiek en in het bijzonder 
tegen het agressieve optreden van Bonn. De gemeenschappelijke 
verklaring van de CPSU en de Communistische Partij van Denemar
ken, waarin de Sowjet-Unie zich bereid verklaarde om een even
tuele neutraliteits-verklaring van Denemarken te eerbiedigen, be
antwoordde volkomen aan de belangen van het Deense volk. Het be
sluit van de Deense regering kan men als een bevestiging daarvan 
beschouwen. 

Of nemen wij een kwestie, die ons zelf betreft: De strijd voor een 
atoomvrij en neutraal Nederland. 

Het is volkomen duidelijk, dat hierbij zowel de Nederlandse poli-

4) "Over de theoretische grondslagen van de politiek van vreedzame coëxistentie in 
Duitsland'', Deutsche Zeilschrift für Philosophie, 1963, blz. 270. 

244 



tiek jegens Washington, als jegens Bonn in het geding is. Wij com
munisten zijn niet blind voor het feit, dat het vraagstuk van terug
keer naar de traditionele neutraliteitspolitiek in ons land meer om
streden is dan bijvoorbeeld het vraagstuk van de atoomkoppen in 
Volkei en Soesterberg, of de politiek jegens Bonn en de as Bonn
Parijs. Over deze vraagstukken bestaat in de massa van ons wolk 
méér eensgezindheid dan over het vraagstuk van de neutraliteit, -
al komt het in de officiële politiek van de reactionaire burgerlijke 
partijen, noch in de officiële politiek van de PvdA tot uiting. 

Het gaat hier echter niet om deze verschillen van inzicht. Het 
gaat om de yraag, wie eigenlijk een Nederlandse bijdrage tot het 
verwerkelijken van de politiek van vreedzame coëxistentie in de 
weg staan? 

Dat zijn de reactionaire, monopolistische kringen achter Luns en 
Visser, die met duizend financiële draden met West-Duitsland of 
Amerika zijn verbonden. 

Zij worden daarbij gesteund door politici binnen de PvdA als Van 
der Stoel, die met schijnargumenten de voortzetting van de bewa
peningswedloop trachten goed te praten. 

Wanneer de Sowjet-Unie bv. laat weten dat zij vastbesloten is, aan 
de bevrijdingsbeweging in de koloniale landen alle steun te blijven 
verlenen, dan is dit in de ogen van Van der Stoel slechts een andere 
methode van de Sowjet-leiders om het "communistische stelsel over 
de wereld" uit te breiden. En om dit te voorkomen is dan handha
ving van het "machtsevenwicht" nodig, d.w.z. voortzetting van de 
bewapeningswedloop, aangezien de militaire techniek nu eenmaal 
niet stil staat. 

[Terwille van het argument zou men natuurlijk kunnen vragen, 
wat dan het officieel beleden anti-koloniale standpunt van imperia
listische landen betekent en hun gepraat over de noodzaak tot uit
breiding van de steun aan de onderontwikkelde landen? Ook steun 
aan de bevrijdingsbeweging?] 

Maar de meer realistische groeperingen, zoals bijvoorbeeld de 
minderheid binnen de PvdA, kringen uit het katholieke milieu en 
tot diep in de rijen van de protestanten, vooral onder de jongereln, 
zijn ervan overtuigd dat voortzetting van de politiek van koude oor
log tot en met passieve en actieve steun aan de revanchische poli
tiek van Bonn viteindelijk tot een catastrofe moet leiden; dat der
halve nieuwe initiatieven moeten worden genomen om de impasse 
te doorbeken. 

Zij erkennen, dat een land als het onze een geweldige invloed zou 
kunnen uitoefenen. Over de middelen, waarmee Nederland zou 
kunnen helpen de impasse te doorbreken, kan men discussiëren. 
Wij zijn van opvatting, dat de meest dringende taken de verwijde
ring van de atoomkoppen uit Nederland, het teniet doen van het 
Budelverdrag, een begin van vermindering der militaire uitgaven 
en ontwapening zijn. Wij zijn van mening, dat de belangen van Ne
derland zelf evenals het belang van doorbreking van de bewape
ningswedloop het best gediend worden door een neutrale buitenland
se politiek. Wij zijn er ook van overtuigd, dat de algemene ontwik-
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kelingstendenties in West-Europa het realisme van deze doelstellin
gen onderstrepen. 

Als Denemarken, een NAVO-lid, opslag van atoomwapens van de 
hand wijst - waarom zou Nederland dan geen verwijdering ervan 
kunnen eisen en doorzetten? 

Maar het gaat in dit verband niet om de vraag, welke middelen 
door de vredeskrachten in ons land dienen te worden toegepast, om 
de strijd voor vreedzame coëxistentie vooruit "te brengen. 

De vraag is, hoe welk initiatief dan ook verwerkelijkt zou kunnen 
worden zonder politieke, 'ideologische strijd, zonder klassenstrijd 
tegen de krachten van de reactie? 

De vraag beantwoordt zichzelf. Het is onmogelijk. Strijd voor 
vreedzame coëxistentie én versterking van de klassenstrijd, machts
vorming van de vredeskrachten en in het bijzonder van de arbei
dersklasse door versterking van de eenheid - dat zijn slechts twee 
kanten van één zaak. 

Serieuze strijd voor vreedzame coëxistentie vooronderstelt de 
strijd voor eenheid en tegen versplintering in de vredesbeweging. 
Het vooronderstelt strijd voor eenheid in de vakbeweging. Wie de in 
ons volk aanwezige krachten wil mobiliseren in de strijd voor de op
lossing van het voornaamste probleem van onze tijd, - die moet 
streven naar isolering van de kleine groep der reactionaire mono
polisten en hun handlangers. Dit is de weg naar het consolideren 
van de vrede en het verzekeren van een politiek van vreedzame 
coëxistentie. 

F. BARUCH 
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Oude en nieuwe argumenten 

tegen loonstrijd 

HET verloop van loononderhandelingen pleegt in voortdurende te-
genstelling te staan tot wat in het suikerzoete sprookje over 

gemeenschappelijke belangen van werkgevers en werknemers ver
haald wordt. De dit jaar afgesloten en nog lopende CAO-onderhan
delingen maken hierop geen uitzondering. 

Eerst is er een, voor niemand te controleren ruimte van 2,7 pct te 
voorschijn getoverd, achteraf blijkt dit alleen maar de grens te zijn 
van wat de werkgevers wensen te geven en waar ze nog zo ver mo
gelijk trachten onder te blijven. 

Getrouw aan het sprookje wordt de arbeiders verzekerd, dat dit 
echt niet is omdat de werkgevers zo hebberig zijn, of alleen maar 
oog hebben voor hun winsten. 

Maar loonsverhoging moet economisch verantwoord zijn en het 
bewaken van de loonkosten is een zaak van "algemeen belang". 
Daarvoor is het nodig de vinger aan de pols van de nationale eco
nomie te houden. Het mag dan waar zijn, dat in een bepaald bedrijf 
of tak van bedrijf alles in de beste orde is, maar in de loonpolitiek 
moet rekening gehouden worden met het geheel en zij is een zaak 
van macro-economie. Tenslotte staat "onze" concurrentiepositie op 
het spel en die is weer bepalend voor de werkgelegenheid. Is het op 
grond daarvan nodig loonmatiging te betrachten, dan is dit een zaak 
van algemeen belang, niet in het minst van de arbeiders zelf. 

Het klinkt indrukwekkend, dat moet gezegd worden. Vooral die 
zorg voor het algemeen belang en de werkgelegenheid is heel mooi 
gevonden. Alleen de ondernemers hebben het al zo lang geleden uit
gevonden en ze hebben het al zo vaak herhaald, maar steeds onder
vonden de arbeiders, dat achter het algemeen belang het naakte 
klassebelang van de ondernemers schuil gaat. 

Terecht vragen de arbeiders zich dan ook af, of de zorgen voor 
de werkgelegenheid ingegeven worden door het ondernemersver
langen "hun" arbeiders een stukje welvaart te geven. Tenslotte moet 
de ondernemer arbeiders aan het werk kunnen zetten om in staat te 
zijn winst te maken. En daar het winst maken nog altijd het doel 
van de kapitalistische onderneming is, zal dit bij het beleid van de 
ondernemer voorop staan. Dit bepaalt nu eenmaal het handelen van 
de ondernemers gezamenlijk als klasse. 

Wanneer zij in hun dienst staande wijze mannen naar de eco
nomische ruimte laten rekenen, is opgaaf en antwoord onverander
lijk ingegeven door dit klassebelang. 

In de loonpolitiek wordt tot uitdrukking gebracht wat zij wensen 
te betalen. De loonproblematiek is voor hun gelegen in de vraag, 
hoe dit aan de arbeiders te verkopen als een "algemeen belang". De 
problematiek van het. loon in een arbeidersgezin is: Hoe komt men 

247 



~: 

1(. 

met f 85,- schoon de week door? Door deze problematiek wordt 
dan ook het loonvraagstuk voor de arbeiders bepaald. In de prak
tijk komt het er op neer, dat de arbeiders aileen te maken·hebben 
met de vraag: Hoeveel hebben we nodig? Dit valt tenminste te be
oordelen. 

Ruimteberekening, productiviteit, concurrentiepositie, prijs- en 
productieafspraken en meestal hoeveel de winsten in werkelijkheid 
bedragen, dit ailes wordt zorgvuldig aan hun beoordeling onttrok
ken. Bovendien bezitten zij in deze vraagstukken geen enkele be
voegdheid. 

Hoezeer de arbeiders voortdurend gedwongen worden de loon
strijd te voeren, toonde de afgelopen winter nog eens duidelijk aan. 
Een paar mud kolen, wat zwaardere voeding en wat extra uitgaven 
voor kleding of schoeisel, waren voldoende bet zorgvuldig uitge
kiende huishoudbudget hopeloos in de war te schoppen. Voor wie 
dit aileen op een abnormaal lange en koude winter wil schuiven is 
het voldoende te herinneren aan de golf van prijsstijgingen, die de 
koude vergezelde, maar die beslist niet door de vorst veroorzaakt 
werd. 

Een ander voorbeeld hoe bet met de welvaart gesteld is, levert 
de discussie die ontstond door een t.v.-uitzending ,f 85,- schoon". 
Een discussie, die nog velen bezig houdt en door A. Kloos in de 
Metaal Koerier aangeduid wordt als een brandende kwestie, waar
op het nodig is dieper in te gaan. 

De marrier waarop Kloos dit doet, zal vele · arbeiders uiterst ver
baasd hebben, om het voorzichtig uit te drukken.- Hij stelt daarbij 
het loonvraagstuk als een ,verdelingsvraagstuk". Men zou daarmee 
vrede kunnen hebben, als de winsten in de verdeling betrokken wer
den. Maar dat is geenszins bet geval. Het zou een verdelingsvraag
stuk binnen de arbeidersklasse zijn. Om aan de onderste groepe'n: 
wat groter deel van de welvaart te doen toekomen zou bet ail~en 
maar nodig zijn, dat de beter betaalde arbeiders wat meer solidari
teit betoonden en met wat minder loon genoegen namen. 

Terzijde zij opgemerkt, dat Kloos en zijn collega's ter verdediging 
van de werkclassificatie steeds hamerden op de noodzaak en recht
vaardigheid juist die boger geschoolde arbeiders boger te belonen. 

Het loonvraagstuk is echter geen vraagstuk, dat opgelost wordlt 
door de onderste groepen wat extra te geven van wat de beter be
taalden laten vailen. Overigens verdienen de onderste groepen in 
de metaalindustrie nog altijd geen f 85,- schoon. Ongeschoolden 
in deze bedrijfstak, zoals poetsers, sjouwers, opruimers en dergelijke 
komen aan f 75,- schoon. Het loonvraagstuk is een klassevraag
stuk. Het loon is het resultaat van de machtsverhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers. 

De zaak anders stellen is ronduit misleldend. Het doen voorko-' 
men alsof het totale loonbedrag begrensd wordt door de zogenaam
de ruimte, heeft alleen tot doel de aandacht van de hoofdzaak af 
te leiden. Het moet de indruk wekken, dat het totale loonbedrag een 
vaststaand gegeven is van bepaalde grootte, dat de arbeiders zo 
goed en zo kwaad als bet gaat maar onder elkaar moeten verdelen. 



Vergroting van dit bedrag zou alleen mogelijk zijn door toenemende 
productiviteit. 

In werkelijkheid trachten de ondernemers de grenzen van het 
loonbedrag zodanig te bepalen, dat er voldoende ruimte overblijft 
voor de winst en die kan nooit groot genoeg zijn. 

Voor de arbeiders is het idee onaanvaardbaar een "loonsom" onder. 
elkaar te verdelen, zoals de ondernemers die wensen te begrenzen. 
Het komt er vooral op aan een zodanige macht te vormen die de ar
beiders in staat stelt de door de ondernemers bepaalde grenzen tus
sen loon en winst te verplaatsen. 

Voor de ondernemer is opvoering van de productiviteit alleen 
maar een middel om nog groter meerwaarde uit de arbeider te halen, 
nog grotere winst te maken. Voor hem zÎJn productiviteit en lonen 
twee verschillende zaken, die alleen dit gemeen hebben, dat zij 
beide in betrekking tot de winst staan. De productiviteit kan hem 
daarbij nooit hoog genoeg, het loon nooit laag genoeg zijn. Zo is de 
werkelijkheid, alle geleerde betogen van het tegendeel ten spijt. 

Voor de arbeiders geldt dus niet als belangrijkste vraag, hoe zij 
de totale loonsom die de werkgevers wensen te betalen, onder elkaar 
zullen verdelen. Hun belangrijkste vraag is: Hoe een loon te ver
overen, dat toereikend is om aan hun maatschappelijke behoefte te 
voldoen. Dit niet in het minst om hun arbeidskracht, waarmee alle 
waarde wordt voortgebracht, in stand te houden. De arbeiders zijn 
dit eenvoudig aan zichzelf verplicht. 

Reeds honderd jaar geleden toonde Marx aan, dat de strijd voor 
loonsverhoging "reacties waren van de arbeiders tegen voorafgaan
de handelingen van het kapitaal." Hij noemde daarbij onder meer 
de schommelingen in de prijzen en de vermeerdering van de uit de 
arbeiders getrokken arbeid. 

Veel is er wat dat betreft niet veranderd. Een van de redenen 
waardoor de arbeiders regelmatig voor loonsverhoging moeten op
treden zijn de voortdurende prijsstijgingen, alle praatjes over prijs
stabiliteit ten spijt. 

Wat de vermeerdering van de uit de arbeiders getrokken arbeid 
aangaat, is de praktijk van de wetenschappelijke tarieven bijzonder 
leerzaam. Deze laten zien, hoe de moderne en verlichte ondernemer 
de arbeider van "fluit tot fluit" wil laten produceren. De tijd die hiJ 
nodig heeft om zijn natuurlijke behoeften te doen en even uit te 
Llazen, wordt tot een minimum beperkt en in tienden van een se
conde gemeten. 0 neen, niet omdat de ondernemer de arbeider be
schouwt als een trekdier, of een uit vlees, bloed en spieren samen
gestelde machine, verre van dat. Maar de concurrentie die dwingt tot 
steeds hogere productiviteit en iedere minuut moet productief ge
maakt worden om overeind te kunnen blijven. De resultaten aan 
toenemende productiviteit liegen er dan ook niet om. Al verschaft 
men de arbeiders hierin geen enkel inzicht, het heet dan b.v. dat die 
productiviteit zo moeilijk te meten is, de ervaring is veelzeggend. 
Deze ervaring leert de arbeiders, dat iedere karwei weer snel1er 
klaargemaakt moet worden. De tijd die ze nu toegemeten krijgen, 
om een bepaalde hoeveelheid arbeid te verrichten, ligt soms de helft 
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lager dan enige jaren geleden. Het feit, dat desondanks de tarief
normen nog gehaald worden dient dan als argument, dat het moge
lijk blijkt, dus waarom bezwaar maken tegen het verlangen van die 
normen. 

ja, het is waar, ontstellend lage normen worden soms nog ge
haald. Werk, dat normaal gezien door twee arbeiders verricht moet 
worden, ziet men door één arbeider doen. Als een duizendpoot 
springt hij heen en weer om de noodzakelijke handelingen, te veel 
voor één paar handen, toch maar alleen te kunnen doen. Een hulp 
zou nodig zijn, maar de tijd telt dan dubbel en dat laten de tarief
normen vaak niet toe. Uiteraard speelt hierbij de soort arbeid een 
rol. Het zal met name voorkomen bij montagewerk, dat niet doorlo
pend twee man vraagt, of bij karweien waar slechts een aantal han
delingen te zwaar voor één man zijn. 

Bij machinale bewerking zal het vermogen van de machine de 
normen veelal bepalen en niet het vermogen van de arbeider die de 
machine moet bedienen. Maar vraag niet, wat het een arbeider 
kost, aan welke spanningen hij bloot staat, geestelijk en lichamelijk 
en wat hij nodig heeft om zich van die inspanning te herstellen. De 
middelen die hij daarvoor nodig heeft dwingen hem, met de onderste 
zowel als de bovenste groepen gezamenlijk de strijd voor loonsver
hoging te voeren. 

Ho, ho, roepen onze knappe economen, en wat gebeurt er met al 
die loonsverhogingen? Opmaken, geven ze zelf ten antwoord en dan 
zitten we weer met overbesteding ... 

En de investeringen dan, willen ze verder weten. Waar moeten 
die vandaan komen? De ondernemer maakt ten minste niet alles op. 
Naast het deel wat uit de bedrijfsresultaten direct in de onderne
ming geïnvesteerd wordt, gebruikt de ondernemer een groot deel 
van zijn privé-inkomen aan tantièmes en dividend ter investering in 
de nationale economie. Best mogelijk, al is ook dit weer moeilijk te 
beoordelen en zullen er arbeiders zijn die meesmuilend opmerken, 
dat ook een aardig centje in "het zoete leven" geïnvesteerd wordt. 

Bovendien zijn die investeringen dan een soort tovermiddel, die 
alleen maar welvaart en werkgelegenheid scheppen? Is dan ein
delijk het geneesmiddel voor de kwalen van het kapitalistische 
stelsel gevonden? Het is niet aannemelijk, tenslotte is de opeen
hoping van kapitaal ook geen verschijnsel dat door de moderne 
boulevard-economen ontdekt is. Al lang voor hen is dit ontdekt en 
tevens, dat met het groeien van de productiekrachten ook de tegen
stellingen groeien. Met als beslissende tegenstelling die tussen 
productiekrachten en productieverhoudingen. Dit gaat men echter 
maar liever uit de weg, omdat de kapitalistische ondernemer dan 
niet langer in de productieverhoudingen ingepast kan worden. 

Bovendien, waartoe leiden die investeringen of kunnen zij leiden 
op dit moment in de scheepsbouw, om maar eens een tak van bedrijf 
te noemen. Men klaagt steen en been inzake de overcapaciteit ten 
opzichte van de vraag naar scheepsruimte. Investeringen doen die 
overcapaciteit verder toenemen en wat dan? Alleenzaligmakend zijn 
die investeringen toch ook weer niet, zeker niet als zij de vorm van 
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overinvestering aannemen. Ze kunnen ook in andere richting wer
ken en spanning op de arbeidsmarkt veroorzaken, maar dit is niet 
iets, waarover de arbeiders zich zorgen zullen maken. 

Het is zuivere misleiding te beweren, dat het investeringsbeleid 
geleid wordt door het verlangen tot het scheppen van werkgelegen
heid. 

Het investeren is tenslotte geen hobby van financièrs, die de ge
meenschap van dienst wensen te zijn, al tracht men wel veelvuldig 
het ·winstbejag als zodanig voor te stellen. 

Wanneer een kapitalist geld in een onderneming steekt, dan wil 
hij er méér geld uit zien komen. Wat hij van zijn winsten niet "op
maakt" maar investeert, heeft tot taak nog groter winst op te leve
ren. Is het voor de kapitaalbezitter lucratlever geld in buitenlandse 
ondernemingen te steken, dan doet hij dat met voorbij zien van de 
werkgelegenheid hier te lande. Waarom zouden de arbeiders dan 
de bezitters van de ondernemingen in het ongestoorde genot ~an 
hun hoge winsten laten om investeringen "ten behoeve van de werk
gelegenheid" mogelijk te maken? Als het de laatsten voordeliger 
uitkomt hun winsten uit te voeren, en bijvoorbeeld in de Ruhr
industrie, of waar dan ook, te investeren, dan wordt hier geen werk
gelegenheid geschapen. 

En dat de liefde van de kapitaalbezitters voor de eigen geldzak 
groter is dan die voor de nationale industrie is voldoende bekend. 

Maar al komt het leeuwendeel van de fabelachtige winsten in de 
nationale industrie, welke garantie geeft dit de arbeiders inzake de 
werkgelegenheid'? Geen enkele toch? Want achten de ondernemers 
schaarste aan bepaalde goederen winstgevender, wat belet hen dan 
de productie in te krimpen en een deel van de productiecapaciteit 
ongebruikt te laten? Als zij op deze wijze hogere prijzen voor hun 
goederen kunnen maken, dan interesseert hen nóch de werkgelegen
heid, nóch het lot van de werklozen, ook maar een zier .. [ D:e Ame'
rikaanse staalindustrie is hiervoor een sprekend voorbeeld. Hoe
wel er grote over-capaciteit en werkloosheid is, wordt er niettemin 
steeds uitgebreid en gemoderniseerd.] 

Daarbij: wat hebben de gepubliceerde winstcijfers de arbeiders te 
zeggen? Welke waarde kunnen zij daaraan toekennen? Het is niet 
uitgesloten, dat de gepubliceerde winstcijfers aangepast zijn aan 
wat de financiers op dat moment als een belang van de onderne1-

ming zien. Zo kan het voorkomen en het gebeurt ook, dat de werke
lijke winsten belangrijk hoger zijn dan openbaar wordt gemaqkt. 
Hoe zouden dan de arbeiders beoordelen of de opgegeven winst al 
of niet voldoende is voor nieuwe investeringen? Het zal echt wel 
voorkomen, dat het niet allemaal zo loopt als de ondernemers het 

· graag zien. Dit is geen zaak waarover de arbeiders zich zorgen kun
nen maken. Men kan moeilijk van hen verwachten, dat zij verant
woording nemen voor een economisch systeem, dat niet het hunne 
is. Als het onder dit systeem regelmatig mis loopt, dan is dat nîet 
hun schuld. Zij dragen niet de verantwoording voor de conjunctuur
bewegingen, deze vloeien voort uit de kapitalistische productie
wijze. 
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In plaats van hiervoor verantwoording te nemen, is het veeleer 
de taak van de arbeidersklasse hier een eind'•aan te maken en dit 
op uitbuiting berustende systeem te vervangen door een socialisti
sche inrichting van de maatschappij. 

Voorlopig hebben de arbeiders nog te maken met de kapitalisti
sche productiewijze en zijn gevolgen. Enigerlei controle hierop 
wordt hen onmogelijk gemaakt. 

Wat zij wel kennen is de drijfveer, die het economische handelen 
van de kapitalistische ondernemer bepaalt en dat is nog altijd de 
winst. Alleen om der wille van de winst wordt getracht de arbeiders 
van de strijd voor loonsverhoging af te houden. Aan alle argumen
ten om matiging in de lonen te betrachten ligt slechts de wil van de 
ondernemer de lonen laag te houden ten grondslag. Voor de arbei
ders kan de wil van de ondernemer nooit een reden zijn om van de 
loonstrijd af te zien. 

Als men dan toch zoveel waarde hecht aan het algemeen belang, 
waarom dan niet een beetje meer aandacht geschonken aan de lo
den last van de bewapening, die op de nationale economie rust. 
Welk een verspilling van nationale middelen steekt er niet in die 
twee miljard minstens, die hieraan per jaar besteed wordt. Een 
verspilling, die door de loon- en salaristrekkenden opgebracht moet 
worden. Tegen deze laatste opvatting bestaan er bezwaren, want de 
grote ondernemers betalen toch ook belasting. Zeker betalen zij be
lasting, maar zelf zullen zij dat hoogstens zien als een premie voor 
de verzekering van winstgevende regeringsopdrachten voor het mi· 
litaire apparaat. Hun belastingcenten komen heus wel terug en de 
belastingpolitiek van deze regering is er overigens op gericht clie ' 
premie zo laag mogelijk te houden. 

Daarbij is de bewapening niet alleen een grenzeloze verspilling 
van door de arbeiders geschapen waarden, maar evenzeer een on
derneming, die het naakte leven van iedere Nederlander bedreigt. 
De bewapeningspolitiek ketent immers ons land middels politieke 
en militaire verdragen aan de meest reactionaire en oorlogszuch
tige groeperingen in de kapitalistische wereld. 

De communistische eis: Omhoog het loon, omlaag de bewapening, 
beantwoordt in dit opzicht ten volle aan het algemeen belang. Het 
klassebelang van de arbeiders blijkt heel wat meer in overeenstem
ming te zijn met het nationale belang, dan de belangen der gro'te 
ondernemers, voor wie de bewapening een winstgevende zaak is. 

Dit is de werkelijkheid, zoals die zich steeds weer en met toe
nemende kracht aan de mensen opdringt. Ondanks alle pogingen 
van ideologische en andere mooipraters van het kapitalisme om de 
mensen een vals beeld van deze werkelijkheid bij te brengen, laait 
de strijd voor loonsverhoging steeds weer op en neemt het verzet 
tegen de bewapeningspolitiek in kracht en omvang toe. Dit verzet 
uit zich op velerlei manieren. In het bijzonder onder de sociaal
democraten wint het besef terrein, dat de bewapeningskaers en de 
daaraan verbonden militaire en politieke verdragen tot rampzalige 
gevolgen kunnen leiden. 

Dit groeiende besef doet zijn invloed gelden op het denken en 



de ontwikkeling binnen de moderne vakbeweging. Het wordt steeds 
moeilijker de sociaal-democratische arbeiders te bewegen van de 
strijd voor loonsverhoging af te zien met een beroep op de nood
zaak van de bewapening. De offers die van de arbeiders gevraagd 
worden, zogenaamd om de vrijheid te verdedigen, wensen zij min
der te brengen, naar mate zij scherper inzien, dat de militaire uit
gaven niets te maken hebben met de vrijheid, maar alles met de 
winsten van de grote ondernemers die van de bewapening profi
teren; 

Het is juist in dit opzicht, dat de leiding van het NVV met vast te 
houden aan het anti-communisme de profiteurs van de bewapening 
extra in de kaart speelt. Enerzijds omdat het anti-communisme on
misbaar is als argument voor de monsterlijke bedragen die aan de 
bewapening weggesmeten worden, en het handhaven van de fabel 
over de communistische dreiging die verspilling een schijn van 
rechtvaardigheid moet geven_ Anderzijds omdat het anti-communis
me zich richt tegen de eenheid binnen de moderne vakbeweging 
zelf. 

Het belet het NVV te functioneren als klasse-organisatie van de 
arbeiders wat wel zeer in tegenstelling staat tot de taak die het NVV 
juist nu zou kunnen en moeten vervullen_ 

De aanvallen van de hooggeleerde dienaren van de grote onder
nemers op de vakbeweging zijn in dit verband veelzeggend. De be
schuldiging aan het adres van de vakbeweging, die zich aan machts
misbruik zou bezondigen, is niet zo maar een stokpaardje van deze 
of gene zonderling_ Ledenvergaderingen van werkgeversbonden zijn 
gewoonlijk niet bedoeld om een professor die iets tegen de vakbon
den heeft, gehoor te verschaffen_ Als daar over de vakbeweging ge
sproken wordt, dan heeft het vakverenigingsvraagstuk daar de volle 
aandacht. Wordt uit die hoek de gedachte gelanceerd, dat de vak
bonden geen bestaansrecht meer hebben, dan weten we welke rich
ting men daar uit wil. 

Natuurlijk zijn reacties op deze aanvallen niet uitgebleven. Trouw 
voortstappend in de voetsporen van Klaas Kater hebben de leiders 
der confessionele bonden gewezen op de betekenis van de bonden 
voor de ondernemers_ Zij herinnerden aan de moeite die ze gedaan 
hadden de arbeiders impopulaire maatregelen te doen aanvaarden, 
zoals b_v. de kmnmatiging. Allemaal niet zo verwonderlijk, het was 
en is per s2 ldo de bestaansreden van de confessionele bonden. 

Minder onderdanig is het antwoord van de NVV-leiding geweest. 
Vele leden kwam het desondanks als onvoldoende voor. Natuurlijk, 
het verantwoordelijkheidsbesef, dat de vakbeweging volgens de lei
ding moet bezitten, wordt door niet één arbeider ontkend. De vraag 
is alleen, voor wat en voor wie. 

Het zou in strijd met de feiten zijn, om de vakbeweging te be
schouwen als een soort hoedster van het gezamenlijk belang van 
het nationale bedrijfsleven. De arbeiders hebben het NVV groot en 
machtig gemaakt om over een wapen te beschikken, waarmee zij 
hun belangen doeltreffend kunnen verdedigen. Een andere verant
woordelijkheid dan die voor het arbeidersbelang kan er niet voor 
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het NVV bestaan. Wie daar anders over denkt, zal ervaren, dat de 
arbeiders uiteindelijk zelf wel zullen beslissen hoe zij hun organi
satie willen gebruiken en dat is beslist niet in dienst van de onder
nemers. Wie daar de arbeiders van tracht te weerhouden komt on
vermijdelijk met hen in botsing. 

Wat de verantwoording voor regeringszaken als loonpolitiek en 
wat daar mee verband houdt betreft, menen wij dat het NVV die ver
antwoording alleen kan dragen, als zij daarin mee beslist. In ge
kend worden is niet voldoende, over mee praten evenmin. 

Wat levert het de arbeiders op als vakverenigingsbestuurders zo
als Roemers mee doen aan de comedie van het rekenen naar k:le 
ruimte en zich daarbij telkens weer neerleggen bij de uitkomst die 
de ondernemers wensen? Het kan toch niet de taak van een vak
verenigingsbestuurder zijn de arbeiders ingewikkelde berekeningen 
en uitzichtloze discussies op te dringen over vraagstukken die door 
hen niet te beoordelen zijn? . 

De hele opzet dient het klassebelang van de ondernemers en wil 
de loonstrijd ophouden en afremmen. Men wil de positie van de 
arbeiders verzwakken. Terwijl - als er dan toch over deze vraag
stukken gepraat moet worden - centraal de vraag gesteld moet 
worden: Hoe gebruiken de arbeiders hun vakbonden om de eisen 
inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden gerealiseerd te krijgen? 

Het is duidelijk, dat de capitulatie van de meerderheid van de 
ANMB-leiding bij de laatste onderhandelingen over de lonen in de 
metaalindustrie niet het juiste antwoord op die vraag geeft. En als 
men dan het geweeklaag over de afstand tussen leiding en leden 
aanhoort, dan rijst de vraag: Wat bedoelen de klagers? 

Het onbegrip van de leden voor de eigenaardige opvattingen die 
er bij sommige bestuurders van de ANMB over het leiden van een 
vakbond misschien? De groeiende weerzin tegen het anti-commu
nisme, waarin voorzitter Baart de toon aangeeft, en dat de ANMB 
verhindert zich snel te ontplooien tot de organisatie zoals de arbei
ders zich die wensen? Dit alles heeft even weinig met verantwoord 
vakbewegingswerk te maken als loononderhandelingen die de vorm 
van geheime diplomatie aannemen en waarbij de vakbondsleden als 
onmondige kinderen beschouwd worden .. 

Alvorens de onderhandelingen over de lonen in de metaalindustrie 
te openen, had de ANMB in overleg met de leden de looneisen moe
ten formuleren. Bij het onderhandelen is dan niet een of ander ma
gisch getal uitgangspunt, maar de in overleg met de leden geformu
leerde vakbondseisen. 

Het voornaamste argument bij onderhandelingen, die tot voor de 
arbeiders aanvaardbare resultaten leiden, is de macht van de orga
nisatie. 

Een denkbeeldig gemeenschappelijk belang van arbeiders en on
dernemers bij het laag houden van de lonen is voor wat de arbei
ders betreft alleen maar uiterst schadelijk. 

Als van het NVV verantwoordelijkheidsbesef gevraagd wordt dan 
zeggen we: accoord, maar dan niet voor een politiek, die de belan
gen van een handvol grote ondernemers dient. 
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Die verantwoordelijkheid kan echter niet gedragen worden op 
grond van deelname aan de SER, de Stichting van de Arbeid en an
dere organen, waar het NVV in de minderheid is. Dit zou alléén be
tekenen, dat het NVV mede-verantwoordelijkheid draagt voor de be
slissingen die door de machten achter deze regering genomen wor
den. 

Verantwoordelijkheid kan het NVV alleen dragen, voor het beleid 
van een regering van de arbeidersbeweging, die regeert op een pro
gram van eisen, die de linkse partijen en het NVV gemeen hebben, 
voor het beleid van een regering, waarvan de vertegenwoordigers 
van het NVV zelf deel.uitmaken. 

De communisten hebben hun bereidheid uitgesproken een derge
lijke regering te steunen en richten hun activiteit op het tot stand 
komen van zulk een regering. 

C. MULDER 

Aan onze lezers 

Zoals gebruikelijk zullen de nummers voor 

juli en augustus als dubbel-nummer ver· 

schijnen. 

Redactie P en C 
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BRIEFWISSELING 
tussen het Centraal Comité der C.P.S.U. en het 

Centraal Comité der Chinese Com munistiRche 

Partij 

Aan het Centraal Comité der Chinese C~mmunistische Partij 

Waarde kameraden! 

GELEID door het hoge belang van onze gemeenschappelijke zaak heeft het Cen-
traal Comité van de Communistische Partij der Sowjet-Unie besloten zich met 

deze brief tot u te wenden, ten einde uiting te geven aan zijn overwegingen be
treffende de noodzaak om gemeenschappelij'ke pogingen te ondernemen om de 
eenheid van de internationale communistische beweging sterker te maken, over
eenkomstig de beginselen van het marxisme-leninisme, van het proletarische in
ternationalisme en van de Declaratie en de Verklaring der Moskouse bij een
komsten. 

Wij schrijven u, diep overtuigd als wij zijn dat er onder de huidige omstandig
heden voor de marxistisch-leninistische partijen geen belangrijker taak bestaat 
dan de strijd voor een hechte aaneensluiting van onze rijen en voor het sterker 
maken van de eenheid van alle socialistische landen. 

Allen, die de grote zaak van de vrede en het socialisme lief is, moeten wel ver
vuld zijn van een ernstige bezorgdheid wegens de situatie, die in de jongste tijd 
in de communistische beweging is ontstaan. Een openlijke en zich steeds meer 
toespitsende polemie'k brengt de eenheid van de zusterpartij en aan het wankelen 
en berokkent ernstig nadeel aan onze gemeenschappelijke belangen. De in de 
rijen der internationale communistische beweging gerezen twisten verhi.nderen, 
dat de strijd tegen het imperialisme met succes kan worden gevoerd, verzwakken 
de actie, die de socialistische landen in het internationale strijdperk ondernemen 
en hebben een negatieve uitwerking op de activiteit der zusterpartij en. met name 
van die kapitalistische landen, waar de interne politieke situatie gecompliceerd is. 

De vijanden van het socialisme zijn er op uit de in d·e communistische bewe
ging gerezen meningsverschillen te benutten om tweespalt te brengen tussen de 
socialistische landen, om scheuring in de nationale bevrijdingsbeweging te ver
oorzaken, ter versterking van hun eigen positie. 

Door de nieuwe krachtsverhoudingen, die in de wereld zijn ontstaan, zijn de 
imperialistische agressors niet bij machte om met militaire middelen de aaneen
sluiting van het socialistische gemenebest tegen te gaan. Daarom speculeren zij 
voornamelij'k op het ondermijnen van onze aaneengeslotenheid. Wanneer er bij 
ons in onze strijd tegen de gemeenschappelijke vijand geen eenheid heerst, wan
neer wij in het aangezicht van het imperialisme ieder afzonderlijk zouden han
delen, dan kan dat slechts onze inspanningen verzwakken en dientengevolge de 
positie der vij ancten van het socialisme versterken. Voor de marxistisch-lenin
istische partij en en bovenal voor de grootste, zoals de CPSU en de Communisti
sche Partij van China, is het een directe plicht niet te tolereren dat de gebeurte
nissen zich ontwikkelen in een richting, die de communistische beweging in ern
stige moeilijkheden zou brengen. Zij dienen alles in het werk te stellen om de 
huidige abnormale situatie teniet te doen, en om in de rijen der communistische 
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beweging eenheid totstand te brengen, alsook de aaneengeslotenheid van het 
socialistische gemenebest. 

Wij zijn er ten diepste van overtuigd dat de moeilijkheden, welke de commu
nistische beweging thans ondervindt, een tijdelijk karakter dragen en volkomen 
overwonnen kunnen worden. Wij beschikken over alles, wat nodig is voor het 
versterken van onze eenheid en van onze aaneengeslotenheid. Wanneer men de 
ontstane situatie benadert uitgaande van het historische perspectief der ontwik
keling van het internationale socialisme, dan moet men wel tot de conclus,ie 
komen dat het gemeenschappelijke, het voornaamste, dat de CPSU, de Commu
nistische Partij van .China- en alle marxistisch -leninistische partij en verenigt, on
eindig hoger en belangrijker is dan de bestaande meningsverschillen. Wat ons 
verenigt is de eenheid der klassebelangen van het proletariaat, van de werken
den der gehele ,wereld, is de grote marxi:stisch-lenin!stische leer. Hoe ernstig 
onze meningsverschillen thans ook mogen schijnen, niet vergeten mag worden 
dat in de grote, historische worsteling van de krachten van het socialisme tegen 
het kapitalisme wij, samen met u, aan dezelfde kant van de barricade staan. 

Terwijl wij ons van de gehele gecompliceerdheid der ontstane situatie bewu.st 
zijn, menen wij tegelijkertijd, dat de bestaande geschillen niet moeten worden 
overdreven, dat de- zaak niet moet worden nangedikt. Een objectieve analyse van 
de discussie in de communistische beweging leert, dat in het verloop van de po
lemiek de gerezen meningsverschillen in vele gevallen kunstmatig zijn opge
blazen en verscherpt, dat de aandacht in te sterke mate op de twistpunten werd 
geconcentreerd. Oe hitte der polemiek verhindert vaak een rustige en nuchtere 
ontleding van het wezen der gerezen problemen en overschaduwt dát essentiële, 
dat de grondslag vormt van onze eenheid. 

De marxistisch-leninistische partijen bezitten gemeenschappelijk uitgewerkte 
programdocumenten: de Declaratie en de Verklaring der Moskouse bijeenkom
sten en hun trouw aan deze documenten beklemtonen zij nadrukkelijk. De Com
munistische Partij van de Sowjet-Unie, die de gemeenschappelijk overeengeko
men lijn van de internationale communistische beweging consequent verwezen
lijkt, voert een actieve strijd tegen het imperialisme, voor de triomf van de groot
se idealen van het socialisme en het communisme over de gehele aarde. 

In de strijd voor het voorkómen van een nieuwe wereldoorlog en voor het ver
sterken van de vrede en de veiligheid der volken worden door onze partij geen 
krachten gespaard. Met alle middelen - economische, politieke, tot aan wapen
leveranties toe - steunen de CPSU en de Sowjet-regering de nationale bevrij
dingsbeweging. Trouw aan het proletarische internationalisme, heeft de Commu
nistische Partij van de Sowjet-Unie altijd gevolg gegeven aan de strijdkreet: 
"Proletariërs aller landen, verenigt U!" De CP SU streeft naar het consolideren 
van de internationale socialistische gemeenschap en naar het toenemen van haar 
invloed op de gehele gang der historische ontwikkeling. De successen van de 
communistische opbouw in de Sowjet-Unie vormen een bijdrage van ons volk tot 
het verstevigen van het internationale socialisme, tot de vergroting van _zijn ge
zag en van zijn aantrekkingskracht. 

Van haar kant bewijst de Communistische Partij van China voortdurend, dat zij 
vastberaden op het standpunt staat van de Declaratie en de Verklaring en zich 
houdt aan de in deze documenten vervatte conclusies en ste!Hngen, dat haar 
voornaamste doel bestaat in de strijd tegen het imperialisme, voor de overwin
ning van het socialisme en het communisme over de gehele wereld. De Commu
nistische Partij van China legt er de nadruk op, dat zij de politiek van vreedzame 
coëxistentie tussen staten met verschillende maatschappelijke stelsels is toege
daan en zij wijst op de juistheid van de conclusie der Verklaring ten aanzien van 
de mogelijkheid tot het voorkómen van een nieuwe wereldoorlog. Het Centraal 
Comité van de Chinese Communistische Partij erkent, dat het principe van het 
proletarische internationalisme het leidende principe in de wederzijdse betrek-
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kingen tussen communistische partij en en socialistische staten is en het betuigt 
zijn trouw aan de leuze: "Proletariërs aller landen, verenigt U!" 

De gemeenschappelijkheid van standpunten ten aanzien van zulke essentiële 
punten vormen een goede grondslag voor het hechter maken onzer aaneenge
slotenheid en voor het overwinnen van ontstane moeilijkheden. Wanneer men 
zich streng houdt aan de documenten der Moskouse bijeenkomsten, bestaat er 
generlei werkelij'ke reden voor het op de spits drijven van de bestaande geschil- -
!en, aangezien een juiste oplossing ka.n worden gevonden. 

Natuurlijk is het niet buitengesloten, dat zekere vraagstukken der huidige in
ternationale ontwikkeling in de communistische beweging op verschillende wijzen 
kunnen worden benaderd en dat zulks ook inderdaad geschiedt. Dit kan worden 
verklaard uit het verschil in omst.andigheden, onder welke deze of gene afdelin
gen van de internationale communistische beweging opereren. Docl1 dergelijke 
verschillen van inzichten dienen - zo men ze althans niet overdrijft - in geen ~ 
enkel opzicht uit te lopen op een diepgaand conflict; zij kunnen via gemeen- f 
schappelijke en kameraadschappelijke beraadslagingen te ·boven worden gekomen. I· 

Uitgaande van dit alies, acht het Centraal Comité van de CPSU het van bijzon· 
der belang, dat onverwijld concrete en praktische stappen worden genomen, die 
ten doel hebben onze eenheid te waarborgen en om de atmosfeer in de ollder
linge betrekkingen tussen alle zusterpartij en te verbeteren. Het waren met name 
deze overwegingen, die ten grondslag lagen aan het voorstel, dat door de Eerste 
Secretaris van het Centraal Comité der CPSU, kamaraad N. S. Chroestsjow, uit 
naam van onze partij gedaan werd op het zesde congres van de SED, om de pole
miek tussen de communistische partij en te sta'ken, alsook het becritiseren van 
andere partijen binnen de eigen partij. Zoals men weet heeft dit voorstel brede 
weerklank en steun van de internationale communistische beweging gekregen .. 

Met dit schrijven wenst het Centraal Comité van de CPSU een nieuwe stap te 
doen op de weg van het overwinnen der gerezen moeilijkheden. Ter wille van het 
versterken van onze vriendschap en van een beter wederzijds begrip wenden wij 
ons tot het Centraal Comité van de Communistische Partij van China met het 
voorstel tot een tweezijdige bij eenkomst van de vertegenwoordigers van de 
CPSU en de Communistische Partij van China. Met het oog op de belangrijkhaid 
van deze ontmoeting en om grotere zekerheid te bezitten, dat het gestelde doel 
zal worden bereikt, zouden wij er de voorkeur aan ge-ven, dat de bedoelde samen
komst op hoog niveau plaats vindt. Tijdens de ·besprekingen zouden de belang
rij'kste vraagstukken, die onze beide partijen raken, punt voor punt kunnen wor
den bediscussieerd en meer bepaaldelijk die aangelegenheden, welke betrekking 
hebben op de gemeenschappelijke taken van onze strijd. Wat de problemen aan
gaat, omtrent wel·ke het bestaan van verschillende standpunten inderdaad wordt 
vastgesteld, dient overeenstemming te worden bereikt ten aanzien van maatre
gelen, welke een toenadering van onze standpunten bevorderen. Mocht u met het 
houden van een dergelijke bijeenkomst accoord gaan, dan zouden plaats en tijd 
ervan nader kunnen worden overeengekomen. 

Een ontmoeting tussen de vertegenwoordigers van de Centrale Garnitees der 
CPSU en de Communistische Partij van China - wel'ker betekenis voor allen evi· 
dent is - zou mede een belangrijke rol spelen bij het voorbereiden van een con
ferentie tussen de marxistisch-leninistische partij en en voor het scheppen van die 
gunstige situatie, zonder welke haar succesvolle arbeid niet denkbaar is. 

Evenals vele andere zusterpartij en was en is de CP SU voorstandster voor het 
bij e.enroepen va,n een conferentie, aangezien zij meent dat daartoe voldoende 
ernstige gronden aanwezig zijn. In het middel·punt van een dergelijke conferentie 
dienen, naar wij menen, de gemeenschappelijke taken te staan op het gebied 
van de strijd tegen het imperialisme en zijn agressieve plannen, voor een verder 
ontplooien van de bevrijdingsbeweging der volken, voor een hechtere aaneen
sluiting en het alzijdig ontwikkelen van de intamatianale socialistische gemeen-



schap en voor het versterken van haar invloed over de gehele wereld, voor het 
hechter maken van de eenheid der communistische beweging. 

In onze brief van 31 mei 1962 hebben wij u reeds onze mening uiteengezet over 
de noodzaak van het bijeenroepen van een conferentie en deze mening beves
tigen wij thans opnieuw. Het is onze gemeenschappelijke plicht alles te doen, 
opdat de conferentie zal leiden tot een verdere aaneensluiting van de marxistisch
leninistische partijen en tot grotere eenheid. Wij zijn bereid ieder initiatief, dat 
gericht is op het overwinnen der bestaande moeilijkheden, met aandacht te be
studeren en te ondersteunen. Wat thans het meest noodzakelijk is, dat is het aan 
de dag leggen van goede wil tot het oplossen van de gerezen kwesties, op de 
grondslag van het marxisme-leninisme en het niet tolereren van welke handeling 
ook, die het versterken van onze eenheid zou kunnen verhinderen. 

Waarde kameraden[ 

Alle marxistisch-leninistische partij en zien in, dat er in de ontwikkeling van 
de internationale communistische beweging thans een zeer verantwoordelijk mo
ment is aangebroken. Van ons, van onze partijen en van de juistheid van onze 
politiek hangt het af of wij tezamen verder zullen marcheren, in één gelid, of 
dat wij zullen toestaan dat wij ons zullen verwikkelen in een zware en onnodige 
strijd, die slechts kan leiden tot vervreemding van elkaar, verslapping der krach" 
ten van het socialisme en ondermijning van de eenheid der internationale com
munistische beweging. 

Op onze partijen rust de historische verantwoordelijkheid voor een broederlijk 
samenleven der volken van de Sowjet-Unie en China. De eenheid tussen de CPSU 
e,n de Communistische Partij van China is van een enorme betekenis voor het 
socialistische gemenebest en voor de gehele communistische beweging. Komende 
generaties zullen het ons niet vergeven, als wij in de huidige situatie van een 
verbitterde strijd tussen de twee maatschappelijke stelsels niet in ons zelf de 
moed en de krachten zouden kunnen vinden om de gerezen geschillen uit de weg 
te ruimen, daarbij geleid door de principes van het marxisme·-leninisme en van 
het proletarische internationalisme. Op de voorste gelederen va,n de revolutionaire 
beweging, op hen, die hun landen hebben ontrukt aan het juk van het kapita
lisme, heeft de geschiedenis de grootse taak gelegd van het vestigen en het ont
wikkelen van verhoudingen van een nieuw type, verhoudingen van broederschap 

· en vriendschap tussen de volken en om het prototype te scheppen van de toe
komstige socialistische maatschappij voor de gehele mensheid. Onze partijen heb
ben de plicht een uitweg te zoeken uit de ontstane situatie en om moedig en 
vastberaden datgene uit de weg te ruimen, wat onze vriendschap belemmert. Dat 
is de enig juiste weg, die marxisten-leninisten kunnen en dienen te be•wandelen. 

Wij zijn er ten diepste van overtuiigd, dat het oplossen van de ontstane ge· 
schillen beantwoorden zou niet slechts aan de belangen van de CPSU en de Com
munistische Partij van China, doch ook aan de wezenlijke doelstellingen van de 
gemeenschappelijke strijd der internationale communistische beweging voor vre
de, nationale onafhankelijkheid, democratie en socialisme. Het is alleen nodig 
om goede wil en diep begrip voor de doeleinden en belangen van onze strijd te 
tonen. Dan zal geen hinderpaal ons kunnen belemmeren dat wij onze vriend
schap, de aaneengeslotenheid van de internationale communistische beweging 
versterken en verder ontwikkelen. 

Met communistische groet, 
het Centraal Comité der Communistische Partij van de 

Sowjet-Unie. 
Moskou, 21 februari 1963. 

[Overgenomen uit de "Prawda" van 14 maart 1963}. 
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Aan het Centraal Comité der Communistische 

Partij van de Sowjet-Unie 

Waarde kameraden! 

HET Centraal Comité van de Communistische Partij van China ontving de brief 
van het Centraal Comité der Communistische Partij van de Sowjet-Unie, ge

dateerd 21 februari 1963. 
Onze opinie omtrent uw brief werd reeds uiteengezet door kameraad Mao Tse

toeng in diens onderhoud van 23 februari met de Sowjet-Ambassadeur in China, 
kameraad Tsjerwonjenko. 

Wij begroeten uw brief. Wij begroeten de wens naar eenheid en verbondenheid; 
wij begroeten de in de brief tot uiting komende aanpak der dingen, in overeen
stemming met de normale houding van gelijkheid jegens zusterpartijen; wij be· 
groeten de door u uitgesproken, definitieve instemming met het voorstel omtrent 
het bij eenroepen van een conferentie van vertegenwoordigers van de communis
tische en arbeiderspartij en der gehele wereld. 

De aaneengeslotenheid van het socialistische kamp te beschermen, de aaneen
geslotenheid ook van de internationale communistische beweging, van onze beide 
partijen en van onze beide landen te verdedigen - dit is het onveranderlijke 
standpunt van de Communistische Partij van China. In het belang van deze aan
eengeslotenheid hebben wij nimmer onze inspanningen gespaard en zullen die 
ook niet sparen. Al datgene, wat niet ten gunste is van de eenheid, heeft ons 
steeds verontrust, en wij hebben ons er a !tijd tegen verzet. Dáarentegen ver
heugt ons steeds al datgene, wat de eenheid ten goede komt en wij zullen daa~-
aan altijd onze steun verlenen. 

Wij dienen de feiten onder ogen te zien: in de internationale communistische 
beweging bestaan er thans ten aanzien van een reeks belangrijke, principiële 
kwesties, ernstige meningsverschillen. Wat betreft de oorzaken voor het ont
staan dier meningsverschillen schrijft u in uw brief: "Dit kan worden verklaard 
uit het verschil in omstandigheden, onder welke deze of gene afdelingen van 
de internationale communistische beweging opereren". Afgezien daarvan mag dit 
naar onze mening worden verklaard door een nog belangrijker factor en wel door 
het begrip dat men toont voor het marxisme-leninisme, voor de Moskouse Decla
ratie en de Moskouse Verklaring en door de wijze, waarop men deze ·documen
ten benadert. 

De Communistische Partij van China heeft er steeds voor geijverd, dat de zus
terpartij en, wanneer er tussen deze meningsverschillen ten aanzien van princi
piële kwesties ontstonden, kameraadschappelijke besprekingen zouden voeren 
en wederzijdse critiek zouden leveren, de waarheid in het licht zouden stellen, uit
gaande van het streven naar eenheid, om zodoende die eenheid te bereiken op b~
sis van het marxisme-leninisme. Dit betekent, dat de meningsverschillen tussen de 
zusterpartijen dienen te worden opgelost binnen de rijen van de internationale 
communistische beweging, in overeenstemming met de beginselen en de methoden, 
neergelegd in de Moskouse Declaratie en de Moskou,se Verklaring, en wel door 
met elkaar te raadplegen op voet van gelijkheid, door bilaterale of multilaterale 
ontmoetingen, of door het bijeenroepen van conferenties van vertegenwoordigers 
der zusterpartij en. 

De Communistische Partij van China heeft er zich steeds tegen gekeerd, dat de 
meningsverschillen tussen de zusterpartijen in het openbaar werden besproken, 
voor het aangezicht van de vijanden. Nog meer verzetten wij ons tegen het op-
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blazen van de discussies en tegen het gecompliceerd maken van de dingen door 
gebruik van zulke methoden als het bijeenroepen van partijcongressen, het pui:J,li
ceren van resoluties of verklaringen van de centrale partijcomitees, door het pu
bliceren van artikelen en het houden van redevoeringen door partij- en staats
leiders. Wij weten maar al te goed - en hebben dat meer dan eens verklaard -
dat zulk een praktijk slechts aan onze vijanden vreu.gde kan verschaffen en moei
lijkheden in onze rijen kan veroorzaken, met name in de zusterpartijen dar kapi
talistische landen. De loop der gebeurtenissen heeft bevestigd, dat deze beducht
heid van ons niet overbodig is gebleken. Thans wor·dt door een steeds groter aan
tal der zusterpartij en de wens uitgesproken, dat de polemiek in het openbaar zal 
worden gestaakt. Dat is een positieve uitspraak. Wij. hopen vurig, dat de openbare 
polemiek tussen de zusterpartij en in de allernaaste toekomst zal wordim gestaakt. 

Er is in de internationale communistische beweging inderdaad een zeer critiek 
tij ctsgewricht aangebroken. En het is zeker meer dan ooit nodig, dat de me
ningsverschillen tussen de zusterpartijen het koste wat het kost uit de wereld 
worden geholpen. 

Wij staan voor een wel zeer opmerkelijke internationale situatie, een situatie 
die zeer gunstig is voor het voltrekken van revolLI'!:ies in de wereld. E>r is geen 
reden, waarom wij niet een einde aan onze geschillen zouden maken en niet de 
eenheid zouden versterken. 

In het internationale strijdperk is het overwicht in de krachtsverhoudingen, 
in het algemeen gesproken, aan de kant van het socialisme en van de re-volu
tion::ire volken en niet aan die van het imperialisme en van zijn lakeien. 

De krachten van het socialisme en de krachten van de nationale democrati
sche revoluties in Azië, Afrika en Latijns Amerika - de twee machtige histo
rische stromingen van de huidige tijd - beuken tegen de grondvesten van de 
reactionaire heerschappij van het imperialisme, met de Verenigde Staten aan 
het hoofd. 

De tegenstellingen tussen de imperialisten, met name tussen de Ameri·kaanse 
en die van de andere landen, verdiepen ?•Ch en spitsen zich steeds meer toe en 
er ontwikkelen zich nieuwe conflicten tussen hen. In deze situatie heeft zowel 
de strijd tegen het imperialisme, dat geleid wordt door de Verenigde Staten van 
1\merika, als de steun .aan de revolutionaire worsteling der onderdrukte naties 
en volkeren van Azië, Afrika en Latijns Amerika een beslissende betekenis voor 
de gemeenschappelijke zaak van het internationale proletariaat. 

En het is ook in deze situatie, dat een verdere toeneming der krachten van de 
socialistische landen, het ontplooien van de nationale bevrijdingsbeweging, het 
zich verder ontwik:kelen van de revolutionaire strijd der onderdrukte volken, 
alsook het ontwikkelen van de vredesbeweging in de gehele wereld, met het ge
lij kt ij dig en ten volle benutten van de tegenstellingen in het imperialistische 
kamp, dat dit alles een nog grotere mogelijkheid verschaft om een nieuwe we
reldoorlog te voorlwmen en de vrede in de gehele wereld te verdedigen. 

In deze situatie is het bovenal nodig de aaneengeslotenheid in het socialisti
sche kamp, de eenheid in de internationale communistische beweging sterker te 
maken. De versterking van de eenheid van het wereldproletariaat, de versterking 
van de eenheid tussen het werelidprole-tar.iaat en alle onderdrulkte volken, de 
versterking van de e·enheid van alle volken op aarde, die tegen het imperialisme 
gekant zijn, - met de eenheid van marxisten-leninisten als ke-rn - dat is de 
garantie voor de triomf van de gemeenschappelijke zaak. 

In de Moskouse Declaratie en de Moskouse Verklaring zijn gemeenschappelijke 
richtlijnen uitgewerkt, alsook de koers en de politiek voor onze gezamenlijke 
strijd. Deze twee documenten formulieren scherp de conclusies omtrent het ka
rakter van het huidige tijdperk, omtrent het socialistische kamp, de algemene 
wetmatigheid van de socialistische re•volutie en de socialistische opbouw, de strijd 
tegen het imperialisme, omtrent de vraagstukken van oorlog en vrede, het vreed-
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zaam naast elkaar bestaan van staten met verschillende maatschappelijke stelsels, 
de nationale bevrijdingsbeweging, verder over de taken en de tactiek van de ar
beidersbeweging in de !kapitalistische landen, over de strijd tegen het revisio
nisme als het voornaamste gevaar onder de huidige verhoudingen en over de 
strijd tegen het dogmatisme. Voorts wijzen deze documenten op het voortzetten 
van de strijd tegen de Joegoslavische revisionisten, die verraad plegen jegens het 
marxisme-leninisme, op de normen die gelden voor de onderlinge verhoudingen 
tussen de zusterpartijen en de broederlanden, op de onafhankelijkheid, de ge
lijkheid en het bereiken van eenheid van inzichten door middel. van beraad-
slagingen, etc. ' 

Deze juiste richtlijnen, deze koers en politiek worden door de Chinese commu
nisten in woord en daad standvastig en consequent ten uitvoer gebracht en ver
dedigd. Wij zijn zeer verheugd, dat ook de Sowjet-kameraden in hun brief uiting 
hebben gegeven aan hun trouw aan deze beide program-documenten. 

Het opheffen van de meningsverschillen en het vergroten van de eenheid op 
de grondslagen van het marxisme-leninisme en de Moskouse Declaratie en -
Verklaring beantwomdt aan de belangen der volken van de gehele wereld, aan 
die der communisten van alle landen, aan de belangen der volken van het socia
listische kamp en ook aan die der volken van China en van de Sowjet-Unie. 

Omgekeerd, wanneer die meningsverschillen zich ook verder zouden toespitsen, 
de eenheid verder zou worden ondermijnd, d:Jn zouden niet alleen de komende 
generaties ons dit niet vergeven, maar evenmin de volksmassa's van onze eigen 
tijd. l i _·. 

Ten einde de meningsverschillen op te heffen en de eenheid krachtiger te ma
ken heeft het Centra.al Comité van de Communistische Partij van China op 7 april 
1962 een schrijven tot het Centraal Comité van de CPSU gericht. In deze brief 
betuigde het Centraal Comité van de Communistische Partij van China haar steun 
aan de voorstellen van de Communistische Partij van Indonesië, van de Partij 
van Werkenden van Vietnam, van de Communistische Partij van Zweden, Groot 
Brittannië en Nieuw Zeeland, welke voorstellen het •bij eenroepen van een con
ferentie der zusterpartijen beoogden. In die brief deed het Centraal Comité van 
onze partij met alle duidelijkheid het voorstel om een conferentie van vertegen
woordigers der communistische en arbeiderspartij en van alle landen bij een te 
roepen, ter bespreking van vraagstukken van algemeen belang. Wij zijn ten zeerste 
verheugd, dat het Centraal Comité van de CPSU in zijn jongste brief eveneens het 
bij eenroepen van een conferentie van vertegenwoordigers der communistische 
en arbeiderspartij en voorstaat. 

In onze brief van 7 april 1962 sprél'ken wij tevens de mening uit, dat het houden 
van een conferentie der zusterpartij en en haar welslagen zullen afhangen van 
het voorafgaand verwijderen van een reeks hinderpalen en van het verrichten 
van omvangrijk voorbereidend werk. 1 erzelfdertijd brachten wij de volgende pun
ten naar voren: 

1. De zusterpartijen en de broederlijk met elkaar verbonden landen, tussen 
welke onenigheden zijn gerezen, zullen stappen doen - hoe klein ook -
welke een ontspanning in de betrekkingen en het herstel van de eenheid 
bevorderen, ten einde de atmosfeer te verbeteren en de voorwaarden te schep
pen voor het bij eenroepen van een •conferentie der zusterpartij en, alsook 

voor het bereiken van succes door een dergelifke conferentie; 

2. wij verlenen onze steun aan het voorstel der Partij van Werkenden van Viet
nam om de aanvallen in het openbaar te staken; 

3. indien nodig worden er bilaterale of multilaterale bij eenkomsten van afzon
derlijke zusterpartij en gehouden ten einde met elkaar van gedachten te wis
selen; 
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4. wij hopen oprecht, dat de kameraden van de CPSU en van de Albaanse Partij 
van de Arbeid positieve stappen zullen ondernemen voor het uit de weg rui
men van de meningsverschillen en het herstel van de normale betrekkingen 
tussen deze beide partij en, alsook tussen de Sowjet-Unie en, Albanië. In dit 
opzicht is het klaarblijkelijk nodig, dat de Sowjet'kameraden het initiatief 
nemen; 

5. overeenkomstig het besluit van de Conferentie der zusterpartijen van 1957 
moet een conferentie van vertegenwoordigers der communistische en arbei
derpartijen bijeengeroepen worden door de CPSU, die daarbij te rade gaat 
met de zusterpartij en. 

Wij zijn thans van mening, dat de bovenvermelde punten van grote bete~'enis 
zijn voor een succesvol verloop van een conferentie der zusterpartijen. 

Het verheugt ons zeer, dat het Centraal Comité van de CPSU in zijn jongste 
brief eveneens waardevolle voorstellen heeft gedaan om een conferentie der 
zusterpartij en met succes te doen verlopen. 

Wij sluiten ons aan bij uw mening, volgens welke het "onverwijld nemen van 
concrete, praktische stappen, die ten doel hebben onze eenheid te waarborgen 
en om de atmosfeer in de onderlinge betrekkingen tussen alle zusterpartijen te 
Vllrbeteren", een zaak van bijzonder belang is. 

Ten einde een gunstige atmosfeer te scheppen voor het bijeenroepen ener con
ferentie der zusterpartij en hebben wij besloten dat wij - afgezien van de ar
tikelen die wij reeds bij wijze van repliek hebben gepubliceerd - het publiceren 
van ons antwoord in de pers op openlijke en rechtstret\kse aanvallen van ka
meraden der CPSU en andere zusterpartij en, gericht tegen de Communistische 
Partij van China, van nu af aan voorlopig zullen staken. Het spreekt vanzelf dat 
wij, uitgaande van het principe van rechtsgelijkheid en wederkerigheid in de 
onderlinge betrekkingen tussen de zusterpartij en, ons het recht voorbehouden in 
hef openbaar te antwoorden op alle uitlatingen van de zusterpartijen, die open
lijke en rechtstreekse aanvallen op de Communistische Partij van China inhouden. 
Wat betreft het staken van de in het openbaar gevoerde polemiek is het tevens 
noodzakelijk, dat onze beide partijen en de desbetreffende zusterpartijen in dis
cussie met el'kaar treden en tot een overeenkomst geraken, die voor allen aan
vaardbaar en billijk is. 

Wij begroeten het in uw brief gedane voorstel over het doen plaats hebben van 
een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de Communistische Partij van 
China en van de CPSU. Wij zijn van oordeel, dat een dergelijke ontmoeting een 
van de onmisbare stöppen zou betekenen in het voorbereidingswerk voor het bij
eenroepen van een conferentie van vertegenwoordigers der communistische en 
arbeiderspartijen van alle landen. In zijn onderhoud met kameraad Tsjerwonjenko 
heeft kameraod Milo Tsr~ toeng de hoop uitgesproken, dat kameraad Chroestsjow, 
tijdens diens bé~zoek aan Cambodja, in staat zou blijken terloops naar Peking te 
reizen voor een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van onze beide partijen 
om met elkaar van gedachten t~ wisselen. Mocht u dit nîet schi'kken, dan zou het 
Centraal Comité van de CPSU zi]n delegatie naar Peking kunnen sturen onder een 
andere verantwoordelijke leider, ófwel wij zouden onze delegatie naar Moskou 
kunnen afvaardigen. 

Wij zijn het eens met Uw opvatting, dat "tijdens de besprekingen de belang
rijkste vraagstukken, die onze beide partijen raken, punt voor punt kunnen wor
den bediscussieerd en meer bepaaldelijk die aangelegenheden, welke betrekking 
hebben op de gemeenschappelijke taken van onze strijd." 

Wij menen nat de aangelegenheden, welke op de !bijeenkomst van vertegen
woordigers der· Communistische Partij van China en der CPSU moeten worden 
besproken, tevens de vraagstukken zijn, die op een conferentie van vertegen-
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woordigers der communistische en arbeiderspartij en aan een bespreking dienen 
te worden onderworpen. Tot deze vraagstukken behoren in de eerste plaats zulke 
als de strategie en tactiek van de revolutie in de wereld van vandaag; de strijd 
tegen het .imperialisme en die voor het beschermen van de wereldvrede; de be· 
vrij dingsstrijd der onderdrukte naties en volken; het versterken van de macht 
en de eenheid van het socialistische kamp; het hechter maken van de interna
tionale communistische beweging en verder andere vraagstukken, die van alge
meen belang zijn. 

Al deze vraagstukken dienen punt voor punt te worden besproken, tot in bij
zonderheden toe, uitvoerig en in kameraadschappelijke geest. Het dienen geen 
formele beraadslagingen te zijn, doch zij moeten plaatsvinden als tussen werke
lijk gelijkgerechtigden, op de grondslag van de essentiële stellingen van het 
marxisme-leninisme en op basis van de revolutionaire beginselen van de Mos
kouse Declaratie en de Mos'kouse Verklaring. 

Tijdens de bij eenkomst zouden terstond al die vraagstukken geregeld kunnen 
worden, waarover bij beide partijen eenheid van opvatting valt te constateren. 
Die onderwerpen echter, waaromtrent nog verschil van mening zal blijven be
staan en die dus niet direct kunnen worden opgelost, zouden voorlopig ter zij de 
gelegd kunnen worden, om later te worden beslist. Mocht één bij eenkomst voor 
het beëindigen der besprekingen niet voldoende zijn, dan stellen wij voor, dat 
verscheidene van die bij eenkomsten zouden kunnen worden georganiseerd en ver
dere tweezijdige besprekingen tussen onze partijen worden gevoerd. 

Het is de eensgezinde wens van de vorken van China en van de Sowjet-Uni~ 
van die van het socialistische kamp en van de communisten van alle landen, als
ook van de onderdrukte volken en naties der gehele wereld, dat de eenheid der 
internationale communistische beweging krachtiger warde en dat de aaneenge
slotenheid van het socialistische kamp, in het bij zonder die van onze beide par
tij en en landen, hechter wordt. 

Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid, die op onze beide partijen 
rust en wij mogen dat eensgezinde verlangen niet teleur stellen. Laten wij ons 
aaneensluiten op de basis van het marxisme-leninisme, op de basis van het pro
letarische internationalisme, op de basis van de Moskouse Declaratie en de 
Moskouse VHrklar.ing. 

9 maart 1963. 

Met communistische groet, 
lwt Centraal Comité van de Communistische Partij 

van China. 

(Overgenomen uit de "Pmwda" van 14 maart 196.'3) 
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Brief van het Centraal Comité van de Com

munistische Partij van de Sowjet-lJnie 

aan het Centraal Comité van de 

Communistische Parlij 

van China 

Waarde Kameraden, 

HET Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie stelt 
met voldoening vast, dat onze voorstellen die gericht zijn op het versterken 

van de eenheid en solidariteit in de rijen van de commun1stische beweging, door 
het Gentraai Comité van de Communistische Partij van China gunstig zijn ont
vangen. We begroeten Uw instemming met het houden van een bijeenkomst van 
vertegenwoordigers van de CPSU en de Communistische Partij van China. 

Deze bij eenkomst zal een belangrij'ke rol spelen in het scheppen van een goede 
atmosfeer in de betrekkingen tussen de zusterpartij en en in het bijleggen van de 
r.eningsverschillen die de laatste tijd in de communistische wereldbeweging zijn 
ontstaan. ·we zouden willen hopen, dat het als gevolg van deze bij eenkomst mo
gelijk zal zijn een aantal constructieve maatregelen te nemen om de bestaande 
moeilijkheden te overwinnen. 

In zijn brief nodigt het Centraal Comité van de Communistische Partij van China 
kameraad Nikita Chroestsjow uit om op weg naar Cambodja Peking te bezoeken. 
Het Centraal Comité van de CPSU en kameraad Chroestsjow brengen dank voor 
deze uitnodiging. Kameraad Chroestsjow zou zeer gaarne de Volksrepul1lie'k China 
bezoeken en de leiders van de Communistische Partij van China ontmoeten, om 
ván gedachten te wisselen over dringende zaken betreffende de internationale toe
stand en de communistische beweging, met het doel een gemeenschappelijke op
vatting te bereiken over onze taken en de solidariteit tussen onze partij en te 
versterken. Er bestaan echter geen plannen voor een reis naar Cambodja van 
kameraad Chroestsjow, waar U in Uw brief over spreekt. 

In overeenstemming met een besluit, dat onze leidende organen op 12 februari 
j.l. hebben genomen, zal kameraad Leonid Breznjew, Voorzitter van het Presidium 
van de Opperste Sowjet, naar Cambodja reizen. De Cambodjaanse regering is 
hiervan reeds op de hoogte gesteld en het is in de pers gepubliceerd. Kameraad 
Chroestsjow, die reeds drie bezoeken bracht aan de Volksrepubliek China heeft de 
hoop niet opgegeven in de toe'komst gebruik te maken van Uw vriendelijke uit
nodiging China te bezoeken en de Chinese kameraden te ontmoeten. 

We herinneren ons, dat kameraad Mao Tse-toeng tijdens zijn verblijf in Moskou 
in 1957 zei, dat hij de USSR pas tweemaal had bezocht en alleen Moskou en 
Leningrad had gezien. Hij bracht het verlangen tot uitdrukking de Sowjet-Unie 
weer te bezoeken om ons land beter te leren kennen. Hij zei toen, dat hij van de 
grenzen in het Verre Oosten van ons land naar de westelijke grenzen en van de 
noordelijke naar de zuidelijke grenzen zou willen reizen. Wij juichten dit ver
langen van kameraad Mao Tse-toeng toe. 

Het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie stuurde 
kameraad Mao Tse-toeng op 12 mei 1960 een brief, waarin hij werd uitgenodigd 
een vacantie in de Sowjet-Unie door te brengen en kennis te maken met het leven 
van het Sowjet-volk. Helaas was kameraad Mao Tse-toeng toen niet in staat van 
onze uitnodiging gebruik te maken. Het Centraal Comité van de CPSU zou een 
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bezoek van kameraad Mao Tse-toeng toejuichen. De beste tijd voor een dergelijk 
bezoek zou komend voorjaar of Z'omer zijn, de goede seizoenen in ons land. We 
zijn ook bereid op ieder ander tijdstip kameraad Mao Tse-toeng als vertegenwoor
diger van onze zusterpartij en het Chinese broedervork een passend welkom te 
bereiden. Op deze reis. door ons land zou kameraad Mao Tse-toeng natuurlijk niet 
alleen zijn. Kameraden van de leiding van onze partij zouden hem vergezellen 
en dit zou een schitterende gelegenheid zijn om van mening te wisselien over 
verschillende vraagstukken. Kameraad Mao Tse-toeng zou kunnen zien, hoe het 
Sowjet-volk werkt en welke successen het heeft behaald bij de opbouw van hel 
communisme en het uitvoeren van het program van onze partij. 

Indien een bezoek van kameraad Mao Tse-toeng aan Moskou op het ogenblik 
niet kan plaatsvinden, zijn wij bereid om Uw mening te huren over een bij een
komst in Moskou op het hoogste niveau tussen vertegenwoordigers van de CPSU 
en de Communistische Partij van China .. We zijn van mening, dat een dergelijke 
bijeenkomst omstreeks vijftien mei a.s. zou kunnen plaatsvinden, als die datum 
voor U .aanvaardbaar is. 

We zijn zeer verheugd dat de Chinese kameraden, evenals wij, de komende 
bij eenkomst van vertegenwoordigers van de Communistische Partij van China en 
de CPSU bessilouwen als een "één van de onmisbare stappen voor het bij een
roepen van een conferentie van vertegenwoordigers der communistische en ar
beiderspartij en van alle landen." Inderdaad moet deze ontmoeting, zonder het 
principe van de gelijkheid te schenden en zonder inbreuk te maken op tle be
langen van andere zusterpartij en, een betere voorbereiding mogelijk maken voor 
de bij eenkomst zelf en het bij eenroepen ervan. 

Zonder een dergelij'ke bijeenkomst, en ook zonder een eind te maken aan open
lijke polemieken in de pers en aan de kritiek binnen de eigen partij op andere 
zusterpartij en, zou de voorbereiding van de bij eenkomst e~1 het bereiken va·n 
'1et voornaamste doel ervan - de versterking .van de eenhei·d van de interna
tionale communistische beweging - bemoeilijkt worden. Juist daarom legde het 
Centraal Comité van de CPSU, terwijl het het eens was met de voorstellen die 
de Viet-Namese, Indonesische, Britse, Zweedse en andere kameraden begin 1962 
deden over het bijeenroepen van een bij èenkomst van de zusterpartij en van alle 
landen, tegelijk de nadruk op de noodzaak maatregelen te nemen die een gun
stige atmosfeer zouden scheppen voor het wer'k van het communistische wereld
forum. 

In zijn brief van 22 februari 1962, drong het Centraal Comité van de CPSU erop 
aan, dat "onnodige discussies over vraagstukken waarover wij van mening ve_r
schillen stop gezet worden, dat openbare verklaringen die ertoe kunnen leiden 
dat onze meningsverschillen toegespitst worden in plaats van bijgelegd, niet meer 
worden afgelegd." 

In onze brief aan het Centraai Comité van de Communistische Partij van China 
schreven we op 31 mei 1961: 

"Zoals U weet is onze partij altijd opgekomen en komt zij ook nu nog op voor 
collectieve discussies over belangrijke problemen van de communistische we
reldbeweging. Het Cent·raal Comité van de CPSU was de gastheer bij de bijeen
komsten van de zusterpartijen in 1957 en 1960. In beide gevallen stonden deze bij
eenkomsten in verband met beÎangrijke wijzigingen in de internationale toestand 
en de noodzaak voor het uitwerken van een passende ta'ktiek voor de communisti
sche beweging. Ook bij deze gelegenheid geven wij onze volledige steun aan het 
voorstel tot het bijeenroepen van een bijeenkomst van alle zusterpartijen." 

Wij waren van mening, dat het nuttig zou zijn als de zustelrpartij en in staat 
waren in de voorbereiding van een dergeJij ke bij eenkomst een grondige en diep
gaande analyse te maken van de nieuwe verschijnselen in de internationale zaken 
en hun eigen activiteit voor het doorvoeren van de collectieve besluiten van 
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onze beweging. Het Centraal Comité van de CPSU hechtte er volkomen begrijpelijk 
voor alle communisten, belang aan, dat ervoor gezorgd moest worden dat deze 
bijeenkomst de meningsverschillen niet zou toespitsen, maar haar uiterste best 
moest doen ze te overw1nnen. 

In hun uitspraken hebben vele leiders van zusterpartijen zich de laatste tijd 
terecht uitgesproken over de noodzaa'k, vóór een bijeenkomst een aantal stappen. 
te ondernemen teneinde de toestand in de communistische beweging te norma· 
liseren en de meningsverschillen binnen de toelaatbare grenzen van een kame
raadschappelijke partijdiscussie te brengen. Naar uit uw brief blijkt, stemt U 
thans hiermede ook in, en kunnen we zeggen, dat er een bepaalde vooruitgang is 
geboekt bij de voorbe·reiding van de komende bijeenkomst. 

Het spreekt vanzelf dat, wanneer onze twee partij en vraagstukken bespreken 
die alle zusterpartij en aangaan, een dergelijke discussie slechts van voorbereiden
de aard kan zijn. De bij eenkomsten van 1957 en 1960 hebben aangetoond dat het 
uitwerken van de politiek van de internationale communistische beweging alleen 
succesvol kan zijn als alle zusterpartijen hieraan collectief deelnemen en slechts 
dan, als op de juiste wijze wordt rekening gehouden met de groite ervaringen 
van alle samenstellende delen van de internationale communistische beweging. 

We hebben zorgvuldig Uw opmerkingen bestudeerd, welke vraagstukken be
sproken zouden kunnen worden op de bij eenkomst van de vertegenwoordige•rs 
van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie en de Communistische Partij 
van China. Dit zijn belangrijke vraagstukken en we zijn bereid deze te bespreken. 

Wij op onze beurt zouden in deze •brief stil willen blijven staan bij sommige 
principiële vraagstukken die, naa•r onze mening, in het middelpunt van de be
langstelling staan bij de zusterpartij en en hun strijd voor onze gemeenschappe
lijke zaak. We bedoelen natuurlijk niet dat we een volledige uiteen?Cetting van 
onze opvattingen over de vraagstukken willen geven. We willen alleen wijzen op 
wat van overheersende betekenis is en waar we door geleid worden bij onze 
politiek op internationaal gebied en in onze betrekkingen met de zusterpartijen. 

We hopen dat deze uiteenzetting van m1ze opvattingen zal helpen bij het vast
stellen van de reeks vraagstuk'ken, die een mrmingsuitwisseling in een tweezijdige 
bijeenkomst vereisen en bij zal dragen tot het bijleggen van de bestaande ge
schilpunten. We doen dit om eens te meer de nadruk te leggen op onze vast
beslotenheid krachtig en consequent het ideologische platform van de gehele 
communistische wereldbeweging, haar algemene lijn, die tot uitdrukking kwam 
in de Declaratie en de Verklaring, te verdedigen. 

Gedurende de tijd die verlopen is sinds de aanvaarding van de Verklaring, 
heeft het leven zélf geenszins afbreuk gedaan aan geen enkele van haar voor
naamste conclusies, maar in tegendeel volledig de juistheid bevestigd van de 
koers, die ingeslagen werd door de communistische wereldbeweging - een koers 
die gemeenschappelijk werd uitgewerkt door het trekken van algemene conclusies 
uit de hedendaagse ervaringen en de scheppende ontwikkeling van het marx
isme-leninisme. 

De Communistische Partij van de Sowjet-Unie handelt op basis van het feit dat 
ons tijdperk, waarvan de voornaamste inhoud de overgang is van het kapitalisme 
naar het socialisme, die begon met de Grote Socialistische Oktoberrevolutie, een 
tijdperk is van strijd tussen twee tegenover elkaar staande maatschappelijke 
systemen, het tijdperk van de socialistische revoluties en nationale bevrijdings
revoluties, het tijdperk van het ineenstorten van het imperialisme, van de af
schaffing van het koloniale stelsel, het tijdp·erk van de overgang van steeds 
meer naties naar het socialisme, van de triomf van communisme en socialisme 
op wereldschaal. 

De toestand zoals die zich in de wereld had ontwikkeld en de veranderingen 
in de opstelling van de klassenkrachten in de internationale arena, die l).ieuwe 
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mogelijkheden openden voor onze beweging, vereisten dat er een algemene lijn 
werd uitgewerkt voor de communistische wereldbeweging -- een algemene lijn 
die in overeenstemming was met haar fundamentele taken in het huidige sta
dium. 

Na de Tweede Wereldoorlog sloeg een aantal landen in Europa de weg naar 
het socialisme in; de socialistische revolutie behaalde de overwinning in China 
en andere Aziatische landen, en er werd een socialistisch wereldstelsel gevormd. 
Het nieuwe stelsel werd sterk in de volksdemocratieën en was in staat te zor
gen voor een snelle economische, politieke en culturele ontwikkeling in de lan
den die de socialistische weg volgden. De socialistische gemeenschap was onder
ling nauw verbonden op politiek en militair gebied. Dank zij de successen van . 
de Sowjet-Unie en andere broedervolken, veranderden de krachtsverhoudingen in ' 
de wereld in belangrijke mate ten gunste van het socialisme en ten koste van het 
imperialisme. In dit verband werd een belangrijke rol gespeeld door het opheffen 
van het Amerïkaanse monopolie op het gebied van atoom- en waterstofwapens en 
door het opbouwen van een machtig militair potentieel door de Sowjet- Unie. 

De vorming van het socialistische wereldstelsel is een historisch succes voor 
de internationale arbeidersklasse en alle werkende mensen. Dit succes is de 
waarachtige belichaming van de dromen van de mensheid over een nieuwe maat
schappij. De groei van de productie en de enorme verworvenheden van weten
schap en techniek in de socialistische landen hebben er toe bijgedragen de socia
listische gemeenschap uit te rusten met een economische en defensieve kracht, 
die een betrouwbare verdediging is voor de verworvenheden van het socialisme 
en ook dienst doet als een machtig bolwerk van vrede en veiligheid voor de vol-
keren van de wereld. 

De radicale verandering in de krachtsverhoudingen staat ook in verband met 
de verdere verscherping van de algemene crisis van het kapitalisme, een ver
scherping van al zijn tegenstellingen. Na het einde van de Tweede Wereld
oorlog vond een verandering plaats in de krachtsverdeling binnen het imperia
listische kamp. Na het economische centrum verschoven oo'k de politieke en 
militaire centra van het imperialisme van Europa naar de Verenigde Staten 
van Amerika. 

De monopolistische bourgeoisie van de Verenigde Staten is geworden tot het 
voornaamste bolwerk van de internationale reactie en heeft de rol op zich ge
nomen van redder van het kapitalisme. De Amerikaanse imperialisten vervullen 
nu de functie van internationale gendarme. Gebruik makend van de politiek van 
militaire blokken trachten de Amerikaanse imperialisten andere kapitalistische 
staten aan hun heerschappij te onderwerpen. Dit we'kt tegenstand tegen de Ver
enigde Staten van de kant van Frankrijk, West"Duitsland, Japan en andere kapi
talistische staten. Het herstel van de economie van de kapitalistische landen, die 
verliezen leden in de wereldoorlog, en hun ontwikkelingstempo, dat hoger ligt 
dan dat van de Verenigde Staten, versterken de wens van een aantal Europese 
landen zich los te maken van de Amerikaanse dictatuur. Dit alles leidt tot een 
verscherping van de bestaande knooppunten van imperialistische rivaliteit en 
conflicten en tot het ontstaan van nieuwe conflicten, hetgeen het kapitalistische 
stelsel als geheel verzwa'kt. 

De tegen het volk gerichte en roofzuchtige aard van het kapitalisme is niet 
veranderd, maar met de vorming van het socialistische wereldstelsel en de groei 
van zijn economische en militaire kracht, zijn de mogelijkheden voor het im
perialisme om de loop van de historische ontwikkeling te beïnvloeden ingrijpend 
verminderd, terwij I de vormen en methoden van zijn strijd tegen de socialistische 
landen en de revolutionaire en nationale bevrijdingsbeweging in de wereld zijn 
veranderd. De imperialisten zijn beangst door de stormachtige groei van de krach
ten van het socialisme en de nationale bevrijdingsbeweging; de imperialisten ver
enigen hun krachten en doen wanhopige pogingen de strijd voor hun uitbuitings-

268 



doeleinden voort te zetten en trachten overal de posities van de socialistische 
landen en de nationale bHvrijdingsbeweging te ondermijnen, hun invloed te 
verzwakken. 

Het is volkomen duidelijk, dat de voornaamste inhoud en de hoofdrichting 
van de ontwikkeling van de mensheid in onze tijd niet langer bepaald worden 
door het imperialisme maar door het socialistische wereldstelsel, door alle pro
gressieve krachten die strijd voeren tegen het imperialisme, voor de reorgani
satie van de mäatschappij langs sociali;;tische lijnen. De tegenstelling tussen 
socialisme en kapitalisme is de voornaamste tegenstelling van onze tijd. Van 
het resultaat van de strijd tussen de beide wereldstelsels hangt in beslissende 
mate het lot vän vrede, democratie en socialisme af. En de krachtsverhouding in 
de wereld wijzigt zich voortdurend ten gunste van het socialisme. 

De strijd van de volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika voor nationale 
en sociale bevrijding en de successen die op dat gebied reeds zijn bereikt, en de 
toenemende strijd van de arbeidersklasse, van alle werl{ers in de kapitalistische 
landen tegen de monopolies, tegen uitbuiting en voor sociale vooruitgang, zijn 
van de allergrootste betekenis voor het lot van de historische ontwikkeling van 
de mensheid. Socialistische revoluties, anti-imperialistische revoluties voor na
tionale bevrijding, anti-koloniale revoluties, democratische volksrevoluties, uitge
breide boerenbewegingen, de strijd van de massa's van het volk voor de omver
werping van fascistische en andere tyrannieke regiems, democratische bewegin· 
gen tegen nationale onderdrukking - deze alle smelten in onze tijd samen tot 
een enkele revolutionaire WflJl'eldstroom, die het kapitalisme ondermijnt en 
vernietigt. 

Eveneens kon de socialistische wereldbeweging bij het uitwerken van haar po-
litie'k in overeenstemming met de nieuwe voorwaarden, niet nalaten zeer ern
stig rekening te houden met een zo belangrijke factor als de radicale kwalitatieve 
verandering in de militaire en technische middelen voor oorlogvoering, die het 
gevolg is van het ontwikkelen en de voorraadvorming van thermonucleaire wa
pens, die een ongekende vernietigende kracht bezitten. Tot de ontwapening 
wordt doorgevoerd moet de socialistische gemeenschap altijd haar superioriteit 
over de imperialisten op het gebied van de strijdkrachten behouden. We zullen 
de imperialisten nooit toestaan te vergeten dat een oorlog, die zij zouden ont
ketenen om met kracht van wapenen uit te maken of de mensheid zich zal ont
wi!{kelen langs de W<lg van het kapitalisme of de weg van het socialisme, de 
laatste oorlog zal zijn - een oorlog waarin het imperialisme definitief vernie-

tigd zal worden. 
Onder de huidige voorwaarden is het de plicht van alle voorstanders van vrede 

en socialisme om de gunstige gelegenheden voor de overwinning van het so
cialisme tot het uiterste te benutten en het imperialisme niet toe te staan een 
nieuwe oorlog te ontketenen. 

De juiste analyse van de opstelling van de klassekrachten in de wereldarena 
en de juiste marxistisch-leninistische politiek die uitgewerkt zijn op de bijeen
komsten in Moskou hebben het voor de zusterpartijen mogelijk gemaakt belang
rijke successen te behalen bij de ontwik:keling van het socialistische wereld· 
stelsel en hebben de ontwikkeling van de revolutionaire klassenstri i d in de ka
pitalistische landen en van de nationale bevrijdingsbeweging vergemakkelijkt. 

Het socialistische stelsel oefent een steeds grotere invloed uit op het verloop 
van de ontwikkeling in de wereld. Het gehele revol~tionaire wereldproces ont
wikkelt zich heden ten dage onder de directe invloed van de grote !kracht van 
het voorbeeld van het nieuwe leven in de landen van het socialisme. 

Hoe groter en hoe veelbetekenender onze successen bij de opbouw van socia
lisme en communisme zijn, met zoveel te meer succes vinden de ideeën van hHt 
communisme hun weg naar de geesten en harten van de brede massa's van het 
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volk. Het is daarom te begrijpen, dat iedere,en die de overwinning van het socia
lisme over de hele wereld nader wil brengen, zich in de eerste plaats bezig houdt 
met de versterking van de grote socialistische gemeenschap en zijn economische 
macht, met het verhogen van de levensstandaard van de volkeren, met de ont
wikkeling van wetenschap, techniek en cultuur en het tot stand brengen van 
de consolidatie van de eenheid en solidariteit van de socialistische gemeenschap 
en de verhoging van zijn internationale prestige. De Verklaring van Moskou legt 
de marxistisch-leninistische partijen en de volkeren van de socialistische landen 
de verplichting tegenover de internationale arbeidersbeweging op met succes 
socialisme en communisme op te bouwen. 

Door hun onvermoeibare versterking van het socialistische wereldstelsel dra
gen de zusterpartijen en vol'keren van onze landen bij tot de grote zaak van de 
strijd van de internationale arbeidersklasse, van alle werkende mensen, van de 
gehele bevrijdingsbeweging bij het oplossen van de fundamentele problemen van 
de dag in het belang van vrede, democratie en socialisme. 

De huidige krachtsverhoudingen in de were,ld he,bben de SIOcialistische lan
den, samen met alle vredelievende krachten, de kans gegeven zich voor het eerst 
in de geschiedenis de volkomen uitvoerbare taak te stellen, om een nieuwe we
reldoorlog te voorkomen, om vrede en veiligheid van de volkeren te verzekeren. 

De jaren die verlopen zijn sinds deze Verklaring werd aangenomen hebben 
de juistheid van deze stelling volkomen bewezen. De misluk'king van de pogingen 
van de agressieve krachten de mensheid in de afgroqd van een vernietigende 
kernoorlog te drijven is een zeer belangrijk resultaat van de versterking van de 
macht van de socialistische landen, en van de vreedzame buitenlandse politiek 
die zij onwankelbaar volgen en die steeds meer erkenning en steun vindt bij 
honderden miljoenen mensen en de overhand behaalt over de imperialistische 
politiek van agressie en oorlog. 

Geen marxist twijfelt er aan dat het imperialisme, terwijl het de ene positie 
na de andere moet prijsgeven, met alle mogelijke middelen tracht zijn over:
heersing over de volkeren te behouden en zijn verloren posities te herwinnen. 
Een internationale samenzwering van de imperialisten - de grootste in Zijn soort 
van de geschiedènis - gericht tegen de socialistische landen en de wereld-lbe
vrijdingsbeweging wordt nu uitgebroed. Natuurlijk bestaat er geen garantie, dat 
de imperialisten niet zullen proberen een wereldoorlog te ontketenen. De com
munisten moeten dit gevaar goed zien. 

Maar de positie van een agressor verschilt onder de huidige omstandigheden 
radicaal van de positie van een agressor voor de Tweede WereLdoorlog, en nog 
meer van die van vom de Eerste Wereldoorlog. In het verleden eindigden oor
logen er meestal mee, dat sommige kapitalistische landen andere versloegen, 
maar de overwonnenen bleven in leven, herkregen na zekere tijd hun kracht en 
bleken zelfs in staat te zijn opnieuw agressie te plegen, zoals vooral werd aan
getoond door het voorbeeld van Duitsland. Een thermonucleaire oorlog biedt geen 
enkele agressor zo'n vooruitzicht, en de imperialisten moeten daar wel rekening 
mee houden. Vrees voor een vergeldingsslag, vrees voor bestraffing weerhouden 
hen van het ontketenen van een wereldoorlog. De socialistische volkerengemeen
schap is zo sterk geworden, dat het imperialisme niet langer in staat is zijn voor
waarden aan de volkeren te dicteren en, zoals in het ver,leden, hen zijn wil op 
te leggen. Dat is een historische verworvenheid van de internationale arbeiders
klasse en de volkeren van alle landen. 

Tengevolge van zijn roofzuchtige aard 'kan het imperialisme zich niet los
maken van het verlangen tegenstellingen in de internationale arena op te lossen 
door middel van oorlog. Maar aan de andere kant kan het geen kernoorlog ont
ketenen zonder zich te realiseren, dat het daardoor zelf gevaar loopt vernie
tigd te worden. 



De wereldoorlog waarmede het imperialisme de mensheid bedreigt is geen 
noodlottige on vermij delijkheid. Nu de balans van krachten steeds meer over
slaat naar de kant van het socialisme en ten nadele van het imperialis;me, en 
de vredeskrachten een steeds groter overwicht krijgen over de oorlogskrachten, 
zal het werkelijk mogelij'k worden een wereldoorlog uit het leven van de maat
schappij te bannen nog voor het socialisme op aarde de volledige overwinning 
behaalt, terwijl het kapitalisme in een deel van de wereld nog bestaat. 

Natuurlijk is het nodig ten einde een dergelijke oorlog te voorkomen door te 
gaan het socialistische stelsel tot het uiterste te versterken .en alle krachten 
van de inernationale arbeidersklasse en de nationale bevrijdingsbeweging te 
verenigen, alle democratische krachten te verenigen. Zij, die de belangen van 
het socialisme en de belangen van de vrede lief hebben, moeten alles doen 
wat nodig is om de misdadige plannen van de wereldreactie te doorkruisen en 
haar te verhinderen een kernoorlog te ontketenen en honderden miljoenen men
sen mee te slepen in haar eigen graf. E·en sobere schatting van de gevolgen die 
een 'kernoorlog on vermij delijk voor de mensheid, voor de zaak van het socialisme 
zou brengen, maakt het voor ons, marxisten-leninisten, absoluut noodzakelijk alles 
te doen wat in onze macht ligt om een nieuw wereldconflict te voorkomen. 

Het Centraal Comité van de CPSU houdt stevig vast aan de stelling iu de Ver
klaring van 1960, die zegt: 

"Daat~ de wereld in twee stelsels verdeeld is, is het enig juiste en verstan
dige beginsel op het gebie-d van de internationale betrekkingen het door W. I. 
Lenin geformuleerde beginsel van de vreedzame coëxistentie van staten met uit
eenlopende maatschappij-orde. Dit beginsel is in de Verklaring en de Vredes
oproep van Moseau van 1957, in de· besluiten van het Twintigste en Eenentwin
tigste Congres van de CPSU en in de documenten van de andere communistische 
en arbeiderspartijen verder ontwikkeld." 

Onze partij, die door de grote Lenin werd opgevoed in de geest van nooit af
latende strijd tegen het imperialisme, vergeet niet Lenins waarschuwing dat het 
stervende kapitalisme nog in staat is ongekende rampen over de mensheid te 
brengen. De Sowjet-Unie doet alles wat in haar macht ligt om haar economie te 
versterken en op deze basis haar verdediging te verbeteren; zij bouwt haar ge
wapende macht op en houdt haar legers in een toestand van voortdurende pa
raatheid. Wij hebben echter de groeiende kracht van ons land nooit gebruikt, 
en zullen dat ook nooit doen, om iemand te bedreigen of oorlogszuchtige harts
tochten op te wekken, maar gebruiken deze om de vrede te consolideren, om 
een nieuwe oorlog te voorkomen en om ons land en de andere socialistische lan
den te verdedigen. 

De politiek van vreedzame coëxistentie is in overeenstemming met de levens
belangen van alle volkeren, zij dient om de posities van het socialisme te ver
sterken, om de internationale invloed van de socialistische landen uit te breiden 
en de autoriteit eu invloed van de communisten te vergroten. 

Vreedzame coëxistentie houdt geen verzoening in tussen de socialistische en 
burgerlijke ideologieën. Die politiek zou het loslaten van het marxisme-leninisme 
betekenen, en de opbouw van het socialisme belemmeren. De burgerlijke ideo
logie is een soort paard van Troje dat de imperialisten de rij en van de com
munistische en arbeidersbeweging trachten binnen te smokkelen. De vreedzame 
coëxistentie van staten met verschillende maatschappelijke stelsels vooronder
stelt een nooit aflatende ideologische, politieke en economische strijd tussen de 
twee maatschappelijke stelsels, de klassenstrijd van de werkers binnen de Jan
den van het kapitalistische stelsel, de gewapende strijd inbegrepen als de vol
keren dat noodzakelijk vinden, en de voortdurende vooruitgang van de nationale 
bevrijdingsbeweging van de volkeren van de- koloniale en afhankelijke landen. 

De feiten laten zien, dat de strijd ter voorkoming van een wereldoorlog de 
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krachten van de communistische wereldbeweging en nationale bevrij dingsbewe
ging geenszins hinderen, maar integendeel, de breedst mogelijke massa's ·van 
het volk rondom de communisten verenigt. Juist onder de voorwaarden van de 
vreedzame coëxistentie van staten met verschillende maatschappelijke stelsels 
heeft de socialistische revolutie op Cuba getriomfeerd, heeft het Algerijnse volk 
zijn nationale onafhankelijkheid verkregen, hebben meer dan 40 landen hun na
tionale onafhankelijkheid verkregen, zijn de zusterpartijen in aantal en kracht 
gegroeid en is de invloed van de communistische wereldbeweging toegenomen. 

Gebruik makend van de voorwaarden van vreedzame coëxistentie behalen de 
socialistische landen meer en meer overwinningen in de economiSche wedijver 
met het kapitalisme. Onze tegenstanders realiseren zich, dat het voor hen moei
lijk is te rekenen op een overwinning in de vreedzame wed ij ver met ons. Zij zijn 
niet in staat de snelle economische vooruitgang van de socialistische landen bij 
te houden; zij staan machteloos tegenover de indruk die het voorbeeld van de 
socialistische landen maakt op de volkeren onder het kapitalistische juk. 

Naar mate de economie van het socialistische kamp vooruit gaat, zullen de 
voordelen en de superioriteit van het socialisme, en de mogelijkheden voor 
de werkende mensen meer materiële en culturele waarden te verkrijgen dan 
onder het kapitalisme, zich steeds duidelijker laten zien. De stijgende levens
standaard van de volkeren van de socialistische landen is een sterke magneet 
voor de arbeidersklasse van alle kapitalistische landen. De successen van het 
socialistische gemenebest zullen een soort katalysator zijn, een revolutionerende 
factor, voor het uitbreiden van de klassenstrijd in de kapitalistische landen en 
zullen de arbeidersklasse in staat stellen de overwinning te behalen op het ka
pitalisme. 

De volkeren die de weg naar het socialisme inslaan erven van het verleden 
economieën en culturen die op verschillend peil staan. Ongeacht dat feit wekt 
het socialisme echter machtige productieve krachten op, zoals gebleken is uit 
!let voorbeeld van de Sowjet- Unie en de Volksdemocratieën. De Sowjet-Unie is 
de leidende kapitalistische landen van Europa al voorbij gestreefd in haar eco
nomische ontwikkeling en neemt nu de tweede plaats in de wereld in; de tijd is 
niet ver meer, dat zij de eerste plaats in de wereld zal innemen. De andere so
cialistis.che landen hebben ook grote successen behaald. Het socialistische stelsel 
is zo progressief door zijn aard zelf, dat het de volkeren in staat stelt snel hun 
achterlijkheid te overwinnen, de meer ontwikkelde landen in te halen en zij aan 
zij met hen op te marcheren naar de opbouw van het communisme. 

Dit alles inspireert de volkeren en brengt hen tot de overtuiging dat zij de 
weg naar het socialisme kunnen inslaan en op deze weg successen kunnen boe
ken ongeacht hun huidige historische ontwikkelingspeil. De opmars van de vol
keren naar een nieuw leven wordt vergemakkelijkt door de gelegenheid die zij 
hebben het beste uit de wereldervaringen van de opbouw van het socialisme te 
kiezen, waarbij zij rekening kunnen houden met wat positief en wat negatief is 
in de praktijk van de socialistische opbouw. 

Hoe sneller de productiekrachten van de socialistische landen zich ontwikke
len, hoe hoger hun economisch potentieel zal worden, des te sterker zal de in
vloed van de socialistische gemeenschap worden op het tempo en de richting 
van de hele historische ontwikkeling in het belang van de vrede en de volledige 
overwinning van het socialisme. 

Onze partij gaat te werk op basis van het feit, dat er in deze tijd gunstige in
ternationale en binnenlandse voorwaarden bestaan voor de overgang van steeds 
meer landen naar het socialisme. Dit geldt zowel voor de ontwikkelde kapitalis
tische landen, als voor landen die pas kort geleden hun nationae onafhankelijk
heid hebben verkregen. 

Het revolutionaire wereldproces ontwikkelt zich op steeds grotere schaal en 
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omvat alle werelddelen. De strijd van de arbeidersklasse in de ontwikkelde ka
pitalistische landen en de nationale bevrijdingsstrijd zijn onderling nauw verbon
den en helpen elkaar. Het verloop van de maatschappelijke ontwikkeling heeft 
geleid tot een situatie, waarin de revolutionaire strijd, in welk land deze ook plaats 
vindt, gericht is tegen de voornaamste gemeenschappelijke vijand, het imperia
lisme, en de monopoliebourgeoisie. 

De marxistisch-leninistische partij en in de hele wereld hebben een gemeen
schappelijk einddoel - alle krachten mobiliseren in de strijd voor het aan de 
macht komen van de arbeiders en werkende boeren, voor de opbouw van socia
lisme en communisme. Bij het opstellen van de tactische lijn voor haar strijd 
moet iedere communistische partij rekening houden met de ervaring van de hele 
communistische wereldbeweging; zij kan niet nalaten rekening te houden met die 
belangen, doeleinden en taken die onze beweging als geheel stelt, met haar al
gemene lijn op dit moment. 

Maar tegelijkertijd is het uitwerken van de vormen en methoden van de strijd 
voor het socialisme in elk land afzonderlijk de binnenlandse aangelegenheid van 
de arbeidersklasse van dat land en haar communistische voorhoede. Geen andere 
zusterpartij, ongeacht haar ledental, ervaring en autoriteit, kan de tactiek, de 
vormen en methoden van de revolutionaire strijd in andere landen bepalen. 

Revolutie is de zaak van de brede massa's van het volk zelf. Een juiste analyse 
van de concrete situatie en een juist inzicht in de krachtsverhoudingen zijn de 
belangrijkste voorwaarden voor een revolutie. Het enthousiasme van de revolu
tionaire massa's in de strijd voor de overwinning van een socialistische revolutie 
kan niet tegengehouden worden als de objectieve en subjectieve voorwaarden zijn 
gerijpt. Dat zou gelijk staan aan dood. Maar een revolutie kan niet kunstmatig 
op gang gebracht worden, als de voorwaarden ervoor nog niet rijp zijn. Een op
stand vóór de tijd rijp is, is, zoals de ervaring van de internationale klassenstrijd 
leert, tot mislukking gedoemd. De communisten brengen de werkers onder het 
rode vaandel bij een om de striJd voor een beter leven op aarde te winnen, en 
niet om ten onder te gaan, hoe heldhaftig ook. Heldhaftigheid en zelfopoffering, 
die noodzakelijk zijn in een revolutionaire strijd zijn niet nodig terwille van 
zichzelf, maar terwille van de overwinning van de grote ideeën van het socia
lisme. 

De CPSU heeft altijd de revolutionaire arbeidersklasse begroet, het werkende 
volk van ieder land dat, met zijn communistische voorhoede aan het hoofd, op 
juiste wijze gebruik maakt van een revolutionaire situatie om de klassevijand een 
vernietigende slag toe te brengen en een nieuw maatschappelijk stelsel in te 
voeren, en zij zal dit blijven doen. 

De tactiek en politiek van de communistische partij en in de kapitalistische 
landen hebben gemeenschappelijke .k·enmerken, die in verband staan met het 
huidige stadium van de algemene crisis van het kapitalisme en de krachtsver
houdingen zoals die zich in de internationale arena hebben ontwikkeld. 

De ontwikkeling van het staatsmonopolistische kapitalisme, naast de verscher
ping van de tegenstellingen in de kapitalistische maatschappij, die reeds vroeger 
waren ontstaan, gaf ook aanleiding tot nieuwe tegenstellingen. Het staatsmono
polistische kapitalisme was de aanleiding tot een nog sterkere versmalling van 
de sociale basis van het imperialisme binnen een gegeven land en tot een machts
concentratie in handen van een kleine groep van de sterkste monopolisten. Dit 
veroorzaakt aan de andere kant van de schaal een gecombineerde anti-monopo
listische stormvloed, die de arbeidersklasse, de boeren, de kleine bourgeoisie, de 
werkende intellectuelen en bepaalde andere delen van de kapitalistische maat
schappij omvat, die belang hebben bij het zich bevrijden van de overheersing van 
de monopolies en van de uitbuiting en die belang hebben bij het overschakelen 
naar het socialisme. 
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Karakteristiek voor onze tijd is een scherpe stijging van de betekenis van de 
democratische bewegingen - van de strijd voor wereldvrede, voor het voorkomen 
van een thermonucleaire wereldramp, voor het behoud van de nationale souvee 
reiniteit, bewegingen ter verdediging van de democratie, tegen de aanvallen van 
het fascisme, voor de invoering van agrarische veranderingen, de .humanistische 
beweging ter verdediging van de cultuur en andere bewegingen. 

Onze partij houdt zich volledig aan de leninistische principes, aan de principes 
die zijn neergelegd 1n de Verklaring, dat socialistische revolutie niet noodzake
l ijk met oorlog moet zijn verbonden. Ofschoon zegevierende revoluties als ge
volg van wereldoorlogen zijn ontstaan, zijn revoluties heel goed mogelijk zonder 
oorlogen. 

Als de communisten de overwinning van de socialistische revolutie verbonden 
hadden met wer~ldoorlog, dan zou dat geenszins sympathie voor het socialisme 
hebben gewekt, maar het zou gemaakt hebben, dat de massa's zich ervan af• 
zijdig l)adden gehouden. Met de moderne middelen tot oorlogvoering, die een ver
schrikkelijk vernietigende uitwerking hebben, zou een dergeJij ke oproep alleen 
maar onze vijanden in de kaart spelen. 

De arbeidersklasse en haar voorhoede, de marxistisch-leninistische partij en 
trachten een socialistische revolutie op vreedzame wijze, zonder burgeroorlog, 
door te voeren. De verwezenlijking van een dergeJij ke mogelijkheid zou in over
eenstemming zijn met de belangen van de arbeidersklasse en het gehele volk en 
met de nationale belangen van het betrokken land. Tegelijkertijd hangt de keuze 
van de wegen waarlangs de revo1utie zich ontwikkelt niet alleen van de arbei
dersklasse af. Indien de uitbuitende klassen hun toevlucht nemen tot geweld tegen 
het volk, zal de arbeidersklasse gedwongen zijn de niet-vreedzame weg naar het 
in bezit nemen van de macht in te slaan. Alles hangt af van de specifieke voor
waarden en de verdeling van de klassekrachten binnen het land en in de we
reldarena. 

Natuurlijk is, welke vorm ook wordt gebruikt voor de overgang van kapita
lisme naar socialisme, die overgang alleen mogelijk door middel van een socia
listische revolutie en de dictatuur van het proletariaat in zijn verschillende vor
men. De Communistische Partij van de Sowjet-Unie stelt de onbaatzuchtige strijd 
van de arbeidersklasse, geleid door de communisten, in de kapitalistische lan
den op hoge prijs en beschouwt het als haar plicht hen alle soorten hulp en 
ondersteuning te geven. 

Onze partij· beschouwt de nationale bevrijdingsbeweging als integrerend deel 
van de revolutionaire vooruitgang in de wereld, als een machtige kracht die het 
uhperialistische front vernietigt. De volkeren van de vroegere kolonies richten 
zich thans in hun volle lengte op, als onafhankelijke scheppers van de geschie· 
denis en zoeken naar wegen om hun nationale economie en cultuur te bevorde
ren. De groei van de krachten van het socialistische stelsel draagt actief bij tot 
de bevrijding van de onderdrukte volkeren, helpt hen een onafhankelijke eco
nomie te verkrijgen en steunt de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de 
nationale bevrijdingsbeweging en de strijd van het vol'k tegen alle vormen van 
kolonialisme - het oude kolonialisme en het nieuwe. 

De nationale bevrijdingsbeweging is het laatste stadium van de afschaffing 
van koloniale regiems ingegaan. De tijd is niet ver meer, dat alle volkeren die nu 
nog onder het juk van de kolonialisten leven hun vrijheid en onfhankelijkheid 
verkrijgen. 

De bevrijde volkeren staan nu voor het probleem van de consolidatie van de 
politieke onafhankelijkheid, het overwinnen van hun economische en culturele 
achterlijkheid en het beëindigen van .alle vormen van afhankelijkheid van het 
imperialisme. 

De landen die het koloniale juk hebben afgeworpen voeren de belangrijkste ta· 
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ken van de nationale wederopstanding alleen met succes uit, als een krachtige 
strijd wordt gevoerd tegen het imperialisme en de resten van het feodalisme, 
door alle vaderlandslievende krachten van de naties, de arbeidersklasse, de boe
ren, de nationale bourgeoisie en de democratische intellectuelen te verenigen 
in één enkel nationaal front. 

De volkeren die strijden voor hun nationale onafhankelijkheid en die reeds 
de politieke onafhankelijkheid hebben verkregen, hebben opgehouden of houden 
op te dienen als reserves van het imperialisme; met steun van de socialistische 
staten en alle progressieve krachten brengen zij steeds vaker nederlagen toe aan 
de imperialistische mogendheden en coalities. 

De jonge nationale staten ontwikkelen zich onder de voorwaarden van wed
ijver tussen de twee maatschappelijke wereldstelsels. Deze omstandigheid oefent 
een zeer sterke invloed uit op hun politieke en economische ontwikkeling en op 
de keuze van de weg, die zij in de toekomst zullen volgen. De staten die kort 
geleden uun onafhankelijkheid hebben verkregen behoren noch tot het stelsel 
van socialistische staten, noch tot het stelsel van kapitalistische staten, maar de 
overgrote meerderheid van hen heeft zich nog niet losgemaak uit de sfeer van 
de kapital1stische wereldeconomie, hoewel zij daarin een speciale plaats innemen. 
Dat deel van de wereld wordt nog uitgebuit door de kapitalistische monopolies. 

Nu de politieke onafhankelijkheid is verkregen komt de strijd van de jonge 
souvereine staten tegen het imperialisme, voor volledige nationale herleving, voor 
economische onafhankelijkheid op de voorgrond. Het verkrijgen van volledige 
onafhankelijkheid door de zich ontwikkelende landen zou een nieuwe en ernstige 
verzwakking betekenen voor het imperialisme, want in dat geval zou het hele 
bestaande systeem van roofzuchtige en ongelijkwaardige internationale arbeids
deling vernietigd worden en de basis worden ondermijnd van de economische 
uitbuiting van het "werelddorp" door de kapitalistische monopolies. 

De ontwikkeling van onafhankelijke nationule economieën in de ontwikke
lingslanden, die steunen op de doeltreffende hulp van het socialistische stelsel, 
zal een nieuwe en zware slag toebrengen aan het imperialisme. 

In de strijd voor het verkrijgen en consolideren van de onafhankelijkheid is 
het nodig op alle mogelijke wijzen alle krachten van de natie bijeen te brengen, 
die bereid zijn tegen het imperialisme te strijden. 

In een poging haar overheersende positie te versterken nadat de onafhankelijk
heid is verkregen, kan de reèhtse nationale bourgeoisie, gedurende enige tijd, 
reactionaire politieke regeringen instellen en beginnen met de vervolging van 
communisten en andere democraten. 

Dergelijke regiems is echter slechts een kort leven beschoren, om de een
voudige reden, dat zij de vooruitgang in de weg staan en de oplossing van na
tionale levensbelangen tegenhou.den - in de eerste plaats van het bereiken van 
economische onafhankelijkheid en de ontwikkeling van de productiekrachten. 
Daarom zullen, de actieve steun van de imperialisten ten spijt, deze regiems om
vergeworpen worden als resultaat van de strijd van de massa's van het volk. 

De CPSU beschouwt het broederlijk bondgenootschap met volkeren die het 
koloniale juk hebben afgeschud, en met de volkeren van half-kolonies, als een 
van de hoekstenen van haar internationale politiek. Onze partij beschouwt het 
als haar internationale plicht de volkeren te helpen, die de weg hebben ingesla
gen naar het verkrijgen en consolideren van hun nationale onafhankelijkheid 
- alle volkeren die strijden voor de volledige afschaffing van het koloniale stel
sel. De Sowjet-Unie heeft altijd de heilige oorog van de volkeren voor de vrijheid 
ondersteund en alle soorten morele, economische, militaire en politieke steun ge
geven aan de nationale bevrijdingsbeweging. 

Het Sowjet-volk gaf veel steun aan .het Algerijnse volk toen het streed tegen 
de Franse kolonialisten. Toen het volk ·van Jemen in opstand kwam tegen de 
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~lavernij in zijn land waren wij de eersten, om het de helpende hand te bieden. 
We hebben veelzijdige hulp gegeven aan het volk van Indonesië in zijn strijd 
voor de bevrijding van West-lrian tegen de Nederlandse imperialisten die de 
steun hadden van de Amerikaanse imperialisten. We begroeten de strijd van het 
Indonesische volk voor de bevrijding van Noord-Kalimantau (Noord-Borneo). 

De kolonialisten, de oude zowel als de nieuwe, zetten intriges en complotten 
op touw tegen de bevrijdingsbeweging van de volkeren van Zuidoost-Azië. Onze 
sympathie en steun is onveranderlijk voor diegenen, die strijdén voor nationale 
vrijheid .en onafhankelijkheid. We zijn er volkomen van overtuigd dat, ondanks 
alle inspanningen van de Amerikaanse imperialisten en hun marionetten, de vol· 
keren van Zuid-Vietnam en Zuid-Korea in hun strijd de overwinning zullen be
halen en de hereniging van hun geboorteland tot stand zullen brengen. 

Terwijl zij zich uitspreekt tegen export van revolutie, heeft onze partij altijd 
al het mogelijke gedaan om de weg af te sluiten voor de export van contra
revolutie. We zijn er vast van overtuigd, dat het onderlinge verband en de een
heid van actie van de drie grote revolutionaire krachten van onze tijd - van 
de volkeren die het socialisme en communisme opbouwen, van de revolutionaire 
internationale arbeidersbeweging en van de nationale bevrijdingsbeweging - het 
fundament zijn van de strijd der volkeren tegen het imperialisme en een garantie 
voor hun overwinning. 

Het gehele verloop van de wereldontwikkeling in de laatste jaren heeft vol
ledig de juistheid bewezen van de politiek van de communistische beweging, die 
in de praktijk tot opmerkelijke resultaten heeft geleid. Dank zij de uitvoering 
van die politiek hebben de krachten, die strijden tegen het imperialisme, voor 
vrede, nationale onafhankelijkheid en socialisme, nieuwe successen behaald. De 
Communistische Partij ·van de Sowjet-Unie beschouwt het als haar plicht deze 
politiek consequent en standvastig door te voeren. 

We zijn er vast van overtuigd, dat er geen enkele reden is deze politiek te 
herzien. 

Daarnaast is het Gentraai Comité van de CPSU van mening, dat het goed zou 
7.ij n tijdens de voorbereiding van de bij eenkomst van vertegenwoo1rdigers van 
de communistische en arbeiderspartijen en ook op deze bijeenkomst zelf, te dis
cussiëren over de nieuwe gezichtspunten, waarmee het leven de laatste jaren 
de politiek van de communistische wereldbeweging, zoals die is neergelegd in de 
twee Verklaringen, heeft verrijkt. 

In Uw brief, waarde kameraden, stelt U terecht vast dat de garantie voor al onze 
successen de versterking is van de eenheid van de communistische beweging en 
de solidariteit van de socialistische landen. De laatste tijd heeft de Communisti
sche Partij van de Sowjet-Unie op haar congressen en op internationale commu
nistische bij eenkomsten steeds weer haar mening naar voren gebracht over het 
principe, dat de betrekkingen tussen marxistisch-leninistische partijen beheerst. 
We hebben er, voor het oog van de hele wereld, de nadruk op geleg.d, dat in de 
communistische beweging, evenals in de socialistische gemeenschap, volledige ge
lijkheid van alle communistische en arbeiderspartij en, van alle socialistische lan
den, heeft bestaan en zal blijven bestaan. 

In de communistische beweging heeft men geen "hogere" en "ondergeschikte" 
partijen. En dat kan ook niet anders. De overheersing van een of andere partij 
of manifestaties van hegemonie in welke vorm ook, zou de internationale com
munistische en arbeidersbeweging geen goed doen; integendeel, dit zou haar 
alleen maar kunnen schaden. Alle communistische partijen zijn onafhankelijk en 
gelijkwaardig. Alle dragen de verantwoordelijkheid voor het lot van de commu
nistische beweging, voor haar overwinningen en tegenslagen, en alle moeten zij 
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hun betrekkingen opbouwen op basis van proletarisch internationalisme en we
derzijdse hulp. 

We werken ook op basis van de overweging dat het proletarische internatio
nali.sme gelijke eisen stelt aan alle partij en, grote en kleine, en voor niemand 
een uitzondering maakt. Alle zusterpartijen moeten er in gelijke mate voor zor
gen, dat hun activiteiten gebaseerd zijn op marxistisch-leninistische principes en 
m overeenstemming zijn met de belangen van het versterken van de eenheid van 
de socialistische landen en de communistische ·en arbeidersbeweging in de hele 
wereld. 

Met de vorming en ontwikkeling van het socialistische wereldstelsel krijgt het 
vraagstuk van de juiste betrekkingen tussen marxistisch-leninistische partijen 
een speciale betekenis. De communistische en aDbeiderspartijen in de landen van 
het socialisme zijn regerende partij en. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor 
het lot van staten, voor het lot van hun volkeren. Onder deze omstandigheden 
kan een schending van de marxistisch-leninistische principes in de betrekkingen 
tussen partijen, niet alleen partijbelangen, maar ook de belangen van de brede 
massa's van het volk aantasten. 

De Communistische Partij van de Sowjet-Unie, die geleid wordt door de hoogste 
belangen van onze zaak, heeft de gevolgen van de persoonsverheerlijking van 
Statin ongedaan gemaakt en heeft alles gedaan om de leninistische principes 
van gelijkheid in de betrekkingen tussen de zusterpartij en en respect voor de 
souvereiniteit van de socialistische landen volledig te herstellen. Dit heeft een 

· grote en positieve rol gespeeld bij de versterking van de eenheid van de hele 
socialistische gemeenschap. Er is een situatie geschapen, die gunstig is voor de 
versterking van onze vriendschap op basis van gelijkheid, respect voor de souve
reiniteit van iedere staat, wederzijdse hulp en kameraadschappelijke samenwer
king en de vrijwillige vervulling van zijn internationale plicht door ieder land. 

Tegelijkertijd zouden we er de nadruk op willen leggen, dat socialistische ge
iijkheid niet alleen betekent dat men gelijke rechten heeft om deel te nemen aan 
het collectieve uitwerken van de gemeenschappelijke lijn, maar ook, dat de 
zusterpartijen van de socialistische landen een gelijke verantwoordelijkheid dra
gen voor het lot van de socialistisc)1e gemeenschap als geheel. 

In de Verklaring van de Moskouse conferentie der zusterpartijen werd de na
druk gelegd op de stelling omtrent de noodzaak van een zo nauw mogelijke aan
eensluiting van de landen, die zich van het kapitalisme hebben losgemaakt, op 
het bundelen van hun inspanningen bij de opbouw van het socialisme en het 
communisme. De belangen van het socialistische stelsel als geheel worden op 
harmonische wijze met de nationale belangen gecombineerd. De praktijk van 
het leven schenkt de overtuiging, dat elk land zijn nationale taken slechts door 
nauwe samenwerking met andere socialistische landen en op basis van een ware 
eenheid en wederkerige hulp op de beste wijze kan oplossen. 

Onze eenheid en ons solidair handelen ontstaan niet spontaan. Zij worden ge
dicteerd door een objectieve noodzaak; zij zijn het resultaat van een bewuste 
activiteit, van de doelbewuste, internationale politiek der marxistisch-leninistische 
partijen, van hun constante zorg voor de eenheid binnen onze rijen. 

Wij zijn niet blind voor het feit, dat er in de onderlinge betrekkingen tussen 
de socialistische landen een verschil in opvatting kan ontstaan waar het zekere 
vraagstukken van de interne opbouw en de internationale communistische be
weging betreft, een verschil in opvatting aangaande de vormen en de methoden 
van onze samenwerking. Dat is mogelijk, daar immers de landen van het socia
listische wereldstelsel zich in verschillende etappen van de opbouw van de 
nieuwe maatschappij bevinden en hun ervaringen bij het ontwikkelen der be
trekkingen met de buitenwereld niet in alle opzichten identiek zijn. Ook mag 
niet uit het oog worden verloren, dat een verschillende aanpak in de wijze van 
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oplossing van afzonderlijke problemen van het marxisme-leninisme, in sommige 
zusterpartij en, mede een oorzaak voor meningsverschillen kan blij ken te zijn. Het 
overdrijven van de rol van nationale, specifieke eigenaardigheden kan er toe 
leiden, dat van het marxisme-leninisme wordt afgeweken. Anderzijds kan het 
veronachtzamen van nationale eigenaardigheden tot vervreemding van het leven 
en van de massa leiden en schade aan de zaak van het socialisme berokkenen. 

Dat alles noopt tot een voortdurende zorg om middelen en methoden uit te 
werken, welke het ons mogelijk zullen maken de gerezen geschillen van princi
pieel standpunt uit, op te lossen, met het geringst mogelijke nadeel voor onze 
gemeenschappelijke zaak. 

Wij, communisten, kunnen onder elkaar redetwisten. Doch onder alle omstan
digheden blijft het onze heilige plicht de volken van onze landen op te voeden 
in de geest van een diepgaande solidariteit met alle volken van het socialistische 
gemenebest. De communisten hebben tot plicht de volken liefde bij te brengen 
niet slechts jegens hun land, maar ook jegens de gehele socialistische gemeen
schap, jegens alle volken en een ieder, ongeacht in welk socialistisch land hij of 
zij woont, op te voeden in het besef van zijn broederlij'ke plicht jegens de wer
kenden van de gehele wereld. Dit na te laten betekent het niet nakomen van 
het eerste gebod voor de communist, dat hem de plicht oplegt de marxistisch
leninistische partij en en de volken, die het socialisme opbouwen, te verenigen, 
onze eenheid te hoeden als onze oogappel. 

Ideologische en tactische meningsverschillen moeten onder generlei omstan
digheden worden benut als een bron voor het aanwakkeren van nationalistische 
gevoelens en van vooroordelen, van wantrouwen en getwist tussen de socialisti
sche volken. In het volle besef van onze verantwoordelijkheid verklaren wij, dat 
de CPSU nimmer een stap deed of doet, die tussen de volken van ons land vijan
digheid zou kunnen zaaien jegens het Chinese broedervolk of jegens andere vol
ken. Integendeel, onder alle omstandigheden propageert onze partij standvastig 
en consequent de ideeën van het internationalisme, de warme vriendschap met 
de volken van de socialistische landen en met alle volken van de wereld. Wij 
achten het van belang hierop de nadruk te leggen en hopen, dat het Centraal 
Comité van de Communistische Partij van China dit inzicht deelt. 

In de internationale communistische, - arbeiders en - bevrijdingsbeweging is 
het noodzakelijk de gemeenschappelijke inspanningen te bundelen bij het 
mobiliseren der volken in de strijd tegen het imperialisme. De door Marx en 
Engels aangeheven strijdkreet: "Proletariërs aller landen, verenigt ui", betekent 
dat aan deze vereniging de anti-imperialistische klassesolidariteit ten grondslag 
ligt, doch niet zulke zaken als nationaliteit, huidskleur en het geografisch prin· 
cipe. Het verenigen van de massa's in de strijd tegen het imperi.alisme alleen 
maar op grond van het principe, dat de strijders tot het een of ander continent 
behoren - hetzij Afrika, Azië, Latijns Amerika of Europa - kan aan de strij
dende volken schade berokkenen. Dat zou geen vereniging betekenen; het zou, 
in wezen neerkomen op een splitsing van de k'rachten van het gemeens•chappe
lijke anti-imperialistische front. 

De kracht van de internationale communistische beweging ligt in de trouw 
aan het marxisme-leninisme en aan het proletarische internationalisme. De CPSU 
heeft strijd gevoerd tegen afvalligheid van het marxisme-leninisme, tegen elk 
opportunisme •en zij zal die strijd blijven voeren. Wij houden ons strikt aan de 
stellingen der Verklaring van 1960, in welke gewezen wordt op de noodzaak van 
het voeren van een strijd aan twee fronten: tegen het rechtse en tegen het linkse 
opportunisme. 

Terecht wordt in die Verklaring opgemerkt, dat in de internationale commu
nistische beweging het revisionisme het voornaamste gevaar is en zij wij st tege
lijkertijd op de noodzaak van een vastberaden strijd tegen het sectarisme en het 
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dogmatisme, die in deze of gene etappen in de ontwikkeling der afzondarlijke 
partijen, zo zij niet consequent worden bestreden, het voornaamste gevaar kun
nen worden. 

Met het belang van het versterken der eenheid van de internationale commu~ 
nistische beweging - op de basis van het marxisme-leninisme - voor ogen, zal 
onze partij ook voortaan een vasrberaden strijd voeren zowel tegen het rechtse, 
als tegen het linkse opportunisme, dat thans niet minder gevaarlijk is dan het 
revisionisme. Terwijl onze houding onwrikbaar blij ft waar het betreft de prin
cipiële en essentiële vraagstukken van theorie en tactiek der communistische 
beweging en st'rij d voeren tegen het revisionisme en het sectarisme, sparen wij 
nochtans geen krachten om in een geduidige en kameraadschappelijke discussie 
tot klaarheid te komen ten aanzien van die kwesties, waaromtrent een verschil 
in opvatting is gerezen, ten einde al het bijkomstige, dat aan onze eenheid in de 
weg staat, teniet te doen. Daarbij gaan wij er van uit, dat zowel de zusterpartijern 
als de internationale conferenties der communistische beweging, bij het uitoe
fenen van critiek op bepaalde fouten waar het de principiële vraagstukken van 
het marxisme-leninisme betreft, zich ten doel stellen te wijzen op het gevaar van 
dergelijke fouten, el'kaar te helpen om deze fouten te herstellen. in plaats van 
ze te bestendigen. 

Wij streven naar het op alle mogelijke wijzen bevorderen van de eenheid der 
revolutionaire krachten, niet naar hun verbrokkeling en evenmin naar het ampu
ter,en van deze of gene afdeling van onze beweging. Het spreekt intussen van
zelf, dat communisten niet kunnen tolereren dat in de principiële vraagstukken 
van de marxistisch-leninistische theorie concessies worden gedaan. 

De CPSU, als een internationale partij, bestudeert aandachtig de ervaringen, 
welke de marxistisch-leninistische partij en in alle landen in hun strijd opdoen. 
De strijd van de arbeidersklasse en van haar revolutionaire voorhoede: de com
munistische partijen van Frank'rijk, Italië, de Verenigde Staten, Engeland en van 
andere kapitalistische landen, wordt door ons in hoge mate gewaardeerd. Het
zelfde geldt ten aanzien van de communistische partijen der landen van Azië, 
Afrika en Latijns Amerika, die een heldhaftige strijd voeren tegen de dwang van 
de imperialistische monopolies, van het kolonialisme en neo-kolonialisme en vóór 
de nationale en maatschappelijke vrijheid. 

De communistische partijen zijn geworden tot invloedrijke krachten in de ver
schillende naties, tot de voorste gelederen van de strijders voor het geluk van 
hun volken. Het is niet toevallig, dat de reactie de ene aanval na de andere op 
de communisten richt in haar pogen hen op de knieën te brengen. In haar strijd 
tegen de communistische beweging maakt de reactie gebruik van de telkens en 
telkens herhaalde leugen over "de hand van Moskou", om zodoende de indruk te 
wekken, alsof de communistische partijen geen nationale kracht zouden vertegen
woordigen, doch de politiek zouden voeren van een ander land, als het werktuig 
er van zouden dienen. De imperialisten doen dit met laaghartige bedoelingen in 
hun strijd tegen de stijgende invloed van de communistische partij en, ten einde 
tegen deze wantrouwen onder de volksmassa's te zaaien en om een rechtvaar
diging te vinden voor de politionele repressie, die op de communisten wordt 
toegepast. 

Doch alle eerlijke mensen weten, dat het met name de communistische partij en 
zijn, die in waarheid uiting geven aan en de beschermérs 21ijn van de nationale be
langen, die werkelijk patriottisme nastreven en die in hun strijd voor het ge
luk der volken, liefde voor het vaderland verbinden met het proletarische in
ternationalisme. De CPSU acht het haar plicht de heldhaftige strijd van haar 
broeders in de kapitalistische landen op alle mogelijke wijze te steunen en de 
internationale solidariteit met hen te versterken. 

Dit zijn in algemene trekken enkele van onze inzichten omtrent de belang-
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rijkste principiële vraagstukken van de huidige tijd, omtrent strategie en tactiek 
der internationale communistische beweging en die wij meenden in deze brief 
ter sprake te moeten brengen. 

Aangezien wij er vast van overtuigd zijn, dat de huidige koers van de inter
nationale communistische beweging, zoals die tot uiting is gebracht in de Decla
ratie en de Verklaring der zusterpartij en, de enig juiste is, wil het ons voorko
men, dat het doelmatig zou zijn wanneer op de aanstaande bijeenkomst van ver
tegenwoordigers der CPSU en der Communistische Partij van China de volgende, 
meest dringende problemen ter discussie komen: 

(a) de vraagstukken, verband houdende met de strijd voor het vergroten van 
de macht van net socialistische wereldstelsel en hoe deze om te zetten in de be
slissende factor voor het verder ontwikkelen van de mensengemeenschap, het
geen het voornaamste kenmerk van ons tijdperk vormt; wij zouden gemeenschap
palijk kunnen overleggen, op welke wij ze snellE>r en beter de overwinning van 
de socialistische landen in de internationale economische wedijver met het kapi
talisme behaald kan worden. 

(b) de vraagstukken van de strijd voor de vrede en voOir de vreedzame co
ëxistentie; de noodzaak voor het bundelen dar krachtsinspanningen van 
alle vredelievende krachten in hun strijd voor het afwenden van een nieuwe, ther
monucleaire oorlog; het scheppen en het verstevigen van het breedste eenheicts
front der verdedigers van de vrede; het ontmaskeren van het reactionaire wezen 
van het imperialisme, het vergroten van de waakzaamheid en het mobiliseren 
de.r brede volksmassa's in de strijd tegen het voorbereiden van een nieuwe we
reldoorlog door de imperialisten, in het verijdelen der agressieve plannen van de 
imperialisten en in het isoleren van de krachten van reactie en oorlog; het in de 
internationale betrekkingen verankeren van het leninistische principe omtrent 
het vreedzaam naast elkaar bestaan van landen met een verschillend maatschap
palijk stelsel; strijd voor de algemene en volledige ontwapening en voor het te· 
niet doen van de resten van de Tweede Wereldoorlog; 

( c) vraagstukken betreffende de strijd tegen het imperialisme, dat geleid 
wordt door de Verenigde Staten van Amerika; het ten behoeve van onze ge
meenschappelijke zaak benutten van de verzwakking in de positie van het kapi
talisme, alsmede profijt te trekken van de toenemende instabiliteit van het ge
hele systeem der kapitalistische wereldeconomie, van het toespitsen der tegen
stellingen binnen het kapitalisme en bov,enal van de tegenstelling tussen arbeid 
en kapitaal, van de diepgaande crisis der burgerlijke ideologie en -politiek; het 
ondersteunen van de klassen- en revolutionaire strijd, die de werkenden der 
kapitalistische landen tegen de monopolies voeren, voor hun sociale bevrijding, 
voor het teniet doen van de uitbuiting van de ene mens door de andere en voor 
het uitbreiden van de democratische rechten en vrijheden der volken; 

(d) de vraagstukken betreffende de nationale bevrijdingsbeweging; het onder· 
steunen en het op alle mogelijke wijzen tot ontwikkeling brengen van de natio· 
nale bevrijdingsstrijd der volken; strijd voor de volledige en definitieve afschaf· 
fing van het kolonialisme en neo-kolonialisme in welke vorm deze zich ook voor
doen; het verlenen van steun aan de vofken, die strijden tegen het kolonialisme, 
alsook aan de landen, die hun nationale bevrijding hebben bevochten; het ont
wikkelen van de economische en culturele samenwerking met die landen; 

( e) de vraagstukken betreffende het consolideren van de eenheid en de vaste 
aaneengeslotenheid van de socialistische gemeenschap en van de rijen der com· 
munistische beweging; de noodzaak om op alle mogelijke manieren de inter-
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nationale communistische beweging te versterken, de beweging, die in onze tijd 
de meest invloedrijke politieke kracht is, met name onder verhoudingen wan
neer de imperialistische reactie zich verenigt om het communisme te bestrij den; 
het niet dulden van welke handelingen ook die deze eenheid zouden kunnen 
ondermijnen; het op solidaire wij ze nakomen, door iedere zusterpartij, van de 
gezamenlijk uitgewerkte zienswij zen en conclusies; het voortzetten van de strijd 
tegen het revisionisme en het dogmatisme, een onmisbare voorwaarde voor het 
bewaren van de zuiverheid der stellingen van het marxisme-leninisme en om dit 
op scheppende wijze te ontwikkelen, als ook voor het behalen van verdere suc
cessen door de communistische beweging; het ontwikkelen der wederzijdse ver
houdingen tussen de zusterpartij en op de grondslag der beginselen van het pro
letarische internationalisme, van wederkerige hulp en steun; het uitwerken van 
gemeenschappelijk te nemen maatregelen voor het versterken van de ideologische 
en politieke strijd tegen imperialisme en reactie. 

Verder zouden tijdens de besprekingen al die vraagstukken onder ogen kun
nen worden gezien, welke in uw schrijven naar voren werden gebracht, vraag
stukken, die van gemeenschappelijk belang zijn en die voortvloeien uit de taken, 
verbonden met de strijd voor het tenuitvoer brengen van de besluiten der Mos
kouse conferenties. Een grote betekenis ware te hechten aan die punten, welke 
het versterken van de eenheid tussen de USSR en de Chinese VolksrepubliEik 
betreffen. 

In uw brief brengt u ook de vraagstukken betre.ffande Albanië en Joegoslavië 
ter sprake. Zoals wij u reeds schreven, zijn wij van oordeel dat deze kwesties, 
hoezeer ook van principiële betekenis, de voornaamste problemen van het ogen
blik, welke op onze bij eenkomst dienen te worden besproken, niet mogen en niet 
moeten overschaduwen. 

Onze partij heeft de op scheuring gerichte handelingen van de Albaanse leiders 
veroordeeld, maar zij heeft tegelijkertijd en herhaaldelijk stappen genomen, nood
zakelijk voor het normaliseren van de betrekkingen tussen de Albaanse Pahij 
van de Arbeid en de CPSU, alsook tussen de Albaanse Partij van de Arbeid en 
andere zusterpartijen. In weerwil van het feit, dat de leiders der Albaanse Partij 
van de Arbeid in de jongste tijd onze partij en het Sowjet~volk bij herhaling heb
ben aangevallen en voortgaan met lasterlijke aantij gingen, hebben wij de ge
dachte niet opgegeven, dat de betrekkingen tussen de CPSU en de Albaanse Partij 
van de Arbeid kunnen worden verbeterd, waarbij hoge belangen ons tot richtsnoer 
dienden. Eind februari van dit jaar heeft het Centraal Comité van de CPSU nog
maals het initiatief genomen en zich gewend tot het Centraal Comité van de 
Albaanse Partij van de Arbeid met het voorstel tot het houden van een bilaterale 
bijeenkomst van vertegenwoordigers onzer beide partij en. Echter, ook deze kame
raadschappelifke stap van ons vond bij de Albaanse leiding niet de weerklank, die 
hij verdiende. De leiders van de Albaanse Partij van de Arbeid achtten het niet 
nodig om de brief, die het voorstel van het Centraal Comité omtrent een bilaterale 
ontmoeting bevatte, zelfs in ontvangst te nemen. Later, nadat zij blijkbaar over 
de zaak hadden nagedacht, zonden de Albaanse leiders een brief, in welke zij, 
na veel voorbehoud en na het stellen van allerhande voorwaarden, over een 
dergeJij ke bij eenkomst spraken. Wij onzerzijds zijn tot een . bij eenkomst bereid, 
indien de wens daartoe inderdaad te kennen wordt gegeven. 

Wat Joegoslavië betreft, uitgaande van een analyse en een beoordeling van de 
in dat land bestaande objectieve economische en politieke verhoudingen, menen 
wij, dat het een socialistisch land is en in onze betrekkingen ermee streven wij 
naar het bereiken van toenadering tussen de Volksrepubliek van Joegoslavië met 
het socialistische gemenebest, hetgeen beantwoordt aan de politiek der zuster-
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partijen, die gericht is op het aaneensluiten van alle anti-imperialistische krach
ten in de wereld. Wij houden ook rekening met bepaalde positieve tendenties, die 
in de jongste tijd in het economische en sociaal-politieke leven van Joegoslavië 
aan de dag zijn getreden. 

Intussen is de CPSU zich bewust van het bestaan van ernstige meningsverschil
l'en met de Bond van Communisten van Joegoslavië ten aanzien van een reeks 
ideologische vraagstukken en zij acht het nodig daarover onomwonden met de 
Joegoslavische kameraden te spreken en die inzichten van hen aan critiek te on
derwerpen, die zij niet juist vindt. 

In de brief van 9 maart 1963 zegt het Centraal Comité van de Communistische 
Partij van èhina het met ons eens te zijn, dat in het leven der internationale 
communistische beweging thans een critiek moment is aangebroken. Van ons, 
van onze partijen en van de juistheid van onze politiek hangt het af, of wij ge
zamenlijk verder zullen gaan, in één gelid, of dat wij ons zelf zullen laten ver
wfkkelen in een strijd, die schadelijk is voor de arbeidersklases, voor de volken 
van onze landen en voor alle werkenden, een strijd, die er slechts toe kan leiden 
dat wij van elkaar vervreemden, dat de krachten van het socialisme worden ver
zwakt en dat afbreuk wordt gedaan aan de eenheid van de internationale com
munistische beweging. 

Natuurlijk zullen de CPSU en de Communistische Partij van China als grote en 
sterke partijen uit een dergelijke situatie met een minimum aan kleerscheuren 
te voorschijn komen, doch voor de andere zusterpartij en, in het bij zonder voor 
die, welke werken onder gecompliceerde verhoudingen, zullen grote en boven
dien onnodige moeilijkheden ontstaan, wat toch waarliïk ons doel niet is. 

Alles pangt af van de wijze, waarop in deze ernstige en gecompliceerde situatie 
gehandeld zal worden. Het gaat er om, of wij ons zullen laten verwikkelen in 
een verdere polemiek, de hartstochten de vrije teugel zullen worden gelaten, 
of het van redetwisten tot harde verwijten, ongegronde beschuldigingen en aan
vallen op de zusterpartij en zal komen, dan wel of wij, ons bewust zijnde van 
onze hoge verantwoordelijkheid voor onze grote zaak, de ontwikkeling der ge
beurtenissen in een andere bedding zullen leiden, d:Jor in ons zelf de moed te 
vinden ons te verheffen hoven datgene, wat ons thans verdeelt, de onkameraad
schappelijke polemiek te staken en de krachtsinspanningen te richten op het 
zoeken naar wegen voor het versterken van de strijdbare, Sowjet-Chinese samen
werking, voor het versterken van de vriendschap tussen alle zusterpartij en. 

Wij begrijpen, dat zonder een botsing der meningen geen beweging denkbaar 
is, ook de communistische niet. Doch generlei meningsverschillen, generlei onte
vredenheid over het gedrag van deze of gene partij kunnen strijdmethoden recht
vaardigen, die schade berokkenen aan de belangen der internationale commu
nistische beweging. Hoe grondiger en breder wij de doelstellingen en de taken 
der internationale a!'beidersklasse begrijpen, des te groter de kracht zal zijn 
waardoor wij moeten bereiken dat onze meningsverschillen - hoe ernstig die ons 
vandaag ook mogen voorkomen - op rustige en zakelijke wijze worden geana
lyseerd, opdat zij onze positieve al'beid niet zullen hinderen en geen desorgani
satie in de revolutionaire activiteit der internationale arbeidersklasse teweeg 
zullen brengen. 

Laat ons tezamen strijden voor het consequent verwezenlijken van de marx
istisch-leninistische politiek in de internationale communistische beweging, tegen 
het revisionisme en dogmatisme, voor de eenheid binnen de rijen der internatio
nale communistische beweging, voor het eerbiedigen van de collectief tiitge
werkte lijn en tegen iedere schending of willekeurige interpretaties ervan. 

Onze partij wenst zich niet over te geven aan het vuur van een polemische 
strijd, doch in het bewustzijn van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
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voor de internationale communistische beweging er naar te streven, dat het ge
vaarlijke proces van af te glijden in een nieuwe ronde der discussies zal worden 
gestuit. Een ieder zal het duidelijk zijn, dat ook wij niet weinig te zeggen hebben 
ter verdediging van de leninistische lijn der CPSU, ter verdediging van de ge
meenschappelijke lijn der internationale communistische beweging, zulks in ant
woord op de ongemotiveerde aanvallen in recente artiken, gepubliceerd in de 
Chinese pers. En wanneer wij dit thans niet doen dan is dit, omdat wij niet wen
sen dat de vijanden der communistische beweging zich van plezier in de handen 
zullen wrijven. 

Wij hopen dat het schadelijke, wat gelegen is in het verscherpen van de pole
miek, zal worden begrepen en dat het belang van de hechte aaneengeslotenheid 
van het socialistische systeem en van de internationale communistische bewe
ging boven alles zal worden gesteld. Daarom stellen wij u een bijeenkomst voor, 
niet om de strijd toe te spitsen, doch voor het bereiken van wederz~ij ds begrip 
omtrent de belangrijkste vraagstukken, die in de internationale communistische 
beweging zijn gerezen. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat deze ontmoeting door onze vrienden in alle lan
den, die grote verwachtingen van haar koesteren, met verlangen tegemoet wordt 
gezien. Van ons, van onze wil en onze rede hangt het af, of onze bij eenkomst 
dergelijke resultaten zal afwerpen, opdat onze vrienden zich zullen verheugen 
en de vijanden van het communisme zich zullen ergeren. 

Dit nu zal onze gemeenschappelijke bijdrage zijn tot de strijd voor de bevrij
ding van alle onderdrukten, voor het zegevieren van de vrede en het socialisme 
over de gehele wereld en voor de triomf van de g'l'ote revolutionaire leer van 
het marxisme-leninisme. 

Met communistische groet, 
het Centraal Comité van de Communistische Partij der 

Sowjet-Unie. 

Moskou, 30 maart 1963. 

[Overgenomen uit de ,.Pirawda" van 3 april 1963}. 
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Critil'che notities 

Pacem In Terris 
DE Nederlandse katholieke pers 

heeft weinig aandacht besteed 
aan de jongste encycliek van Paus 
j aannes XXIII. De twee nationale 
dagbladen Volk!1krant en Tijd
Maasbode - hebben de tekst van dit 
document niet gepubliceerd en voor
zover wij weten, is dit slechts in één 
provinciaal katholiek blad, De Gel
derlander, gebeurd, die er op 24 april, 
14 dagen na het versehij nen van de 
encycliek, een bij lage aan wijdde. 

Wanneer wij zeggen, dat er weinig 
aandacht aan is besteed, dan wil dat 
niet zeggen, dat er geen uitvoerige 
nieuwsberichten en commentaren zijn 
verschenen. (De Ti i d-De Maasbode pu. 
blice~de zelfs een reeks commenta
ren, die aangediend werden als een 
dienst aan de lezer, die er iets meer 
over wilde weten.] 

Wij bedoelen, dat de passages, waar 
het in deze encycliek om gaat, hetzij 
verzwegen, hetzij zodanig weer wer
den gegeven, dat de bedoeling ervall 
niet meer te herkennen viel. 

In de commentaren werden boven 
dien uitspraken gedaan, die recht
streeks in tegenstelling staan tot de 
stellingen die door de Paus werden 
verkondigd. Zo werd de politiek van 
machtsevenwicht en handhaving van 
de vrede door het evenwicht van ter
reur uitdrukkelijk verdedigd. 

Dit geeft natuurlijk te denken. H<Jl 
is thans niet onze bedoeling aan de 
encycliek een uitvoerige critische be 
schouwing te wijden. Wij beperken 
ons er toe, de passages aan te halen 
(in de vertaling van De Gelderlan
der], waar het ons inziens om gaat. 

De encycliek begint met een uit
voeL'ig hoofdstuk over verhoudingen 
tussen de mensen onderlmg, waarop 
een hoofdstuk volgt over de relaties 
tussen de mensen en de overheid, 
waarbij de oude katholieke stelling 
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herhaald wordt, dat de overheid van 
"goddelijke oorsprong" is. 

Hierna gaat de Paus over tot be· 
spreking van de eigenlijke politieke 
vraagstukken van ons tijdperk. HiJ 
begint met een hoofdstuk dat gewijd 
is aan de rechten van de mens. Hierin 
wordt erkend, dat ieder volk het recht 
heeft zijn eigen staatsvorm te l\ie 
zen: 

"Bij de keuze van de staatsvorm en 
van de modaliteiten van het gezag is 
van groot belang de eigen concrete 
situatie van ieder volk. En deze ver
schilt volgens tijd en plaats." 

In deel III van het document wor
den de verhoudingen tussen staten 
behandeld. 

Wij geven nu verder citaten zont! 
commentaar. 

De Paus schrijft: 

"De relaties tussen de politielul ge 
meenschappen moeten in de eerslre 
plaats geregeld worden volgens de 
waarheid. Deze eist dnt in deze be
trekkingen alle sporen van rassendis 
criminatie geëlimineerd worden. Men 
moet dus het principe aanvaarden, dat 
alle politieke gemeenschappen van 
niltt!re gelijk zijn in waardigheid. El· 
ke politieke gemeenschap heeft dus 
!1et recht op het bestaan, op een eigen 
ontwikkeling, op de middelen die 
daarvoor nodig zijn; zij is zelf in de 
eerste plaats verantwoordelijk voor 
llet bereiken van deze doeleinden; zij 
heeft ook recht op een goede faam 
en op gepaste eerbied." ... 

"Er zijn geen mensen die van na· 
ture superieur zijn tegenover ande· 
ren: alle mensen zijn van nature 
eveuwaardig. Bijgevolg zijn er ook 
geen politieke gemeenschappen die 
wat de natuurlijke waardigheid be· 



treft superieur zijn tegenover aude 
ren." ... 

"De verhoudingen tussen de poli
tieke gemeenschappen moeten ook 
geregeld worden volgens de recht
vaardigheid. Deze veronderstelt zowel 
de erkenning van de wederzijdse 
rechten als de vervulling van de daar
aan beantwoordende plichten. De po
litieke gemeenschappen hebben recht 
op bestaan, op ontwikkeling, op de 
middelen die daarvoor nodig zijn; de 
realisatie van deze doeleinden komt 
in de eerste plaats hun zelf toe; zij 

. hebben recht op hun goede naam en 
op gepaste eerbied. Bij gevolg en te
geJij kertij d hebben zij ook de pli.cht 
elk van deze rechten te beschermen 
en alles te vermijden wat deze rech
ten kan schenden." ... 

"Natuurlijk kunnen er tussen de po 
litieke gemeenschappen belangente
genstellingen ontstaan, en in feite be
stnan die ook. Maar deze conflicten 
mogen niet opgelost worden met ge 
weid van wapens of met bedrog en 
list, maar zoals het mensen betaamt, 
in wederzijds begrip, door rijpelijk en 
objectief overleg, en door een billijk 
compromis." 

* IN het hoofdstuk, gewijd aan de 
vraagstukken van ontwapening, zegt 

de Paus o.m.: 

"Ter rechtvaardiging van deze be
wapening pleegt men te zeggen, dat 
onder de tegenwoordige omstandig
heden de vrede slechts kan worden 
veilig gesteld door een evenwicht in 
de bewapening. Wordt het militaire 
potentieel ergens uitgebreid, dan 
spant men zich elders onmiddellijk in 
om de eigen -bewapening ook op te 
drijven. Wanneer een land met kern
wapens is uitgerust dan is dit voor 
andere landen aanleiding, te proberen 
wapens te krijgen met eenzelfde ver
nietigingskracht. Zo leven de volke
ren voortdurend in angst, onder de 
bedreiging van een verschrikkelijke 
catastrofe, die ieder ogenblik los kan 
barsten. En met reden: de wapens lig-

gen klaar. Ook al is het nauwelijks 
te geloven, dat mensen het zouden 
aandurven, de verantwoordelijkheid 
op zich te nemen voor het moorden, 
het doden en al die onvoorstelbare 
ruïnes, die een oorlog met zich brengt, 
toch kan men niet ontkennen dat on
bedoeld en onverwacht een oorlog kan 
ontbranden. En bovendien ook al zou 
die ongehoorde bewapening de men 
sen heden ten dage ervan terughou· 
den een oorlog te beginnen, dan is 
toch te vrezen, dat de reeds voor oor 
logsdoeleinden ondernomen kern
proeven wanneer zij niet worden stop
gezet, het leven op aarde in ernstig 
gevaar kunnen brengen. 

Rechtvaardigheid, redelijkheid en 
zin voor de menselijke waardigheid 
eisen derhalve dringerid, dat de be
wapeningswedloop ophoudt. Zij eisen 
dat de wapenen die in verscheidene 
landen reeds ter beschikking staan, 
wederzijds en gelijktijdig verminderd 
worden; dat de kernwapenen verbo· 
den worden; dat alle landen tot een 
overeenkomst komen inzake ontwa 
pening, met effectieve wederzijdse 
controle." ... 

"Allen moeten er echter goed van 
overtuigd zijn, dat de stopzetting van 
de bewapeningswedloop, de vermin
dering en a fortiori de totale uit 
schakeling van de bewapening uiet 
mogelijk zijn, als men tegelijkertijd 
niet komt tot een integrale ontwape 
ning ook in de geesten van de men 
sen. Allen moeten eensgezind en np
recht samenwerken om de oorlogs
psychose uit te bannen. Hiervoor is 
nodig, dat de wet waarop de vrede 
thans steunt, door een geheel andere 
wet wordt vervangen: de ware vrede 
onder de volkeren stoelt niet op even
wicht in de bewapening, maar alleen 
op wederzijds vertrouwen. 

Wij geloven dat dit mogelijk moet 
zijn. Het gaat hier immers om een 
zaak die redelijk is, hoogst wenselijk, 
en van het allergrootste nut. Redelijk: 
het is voor iedereen toch duidelijk, of 
het zou tenminste duidelijk moeten 
zijn, dat de betrekkingen tussen de 
staten, net zoals tussen de individuen, 
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niet met wapengeweld kunnen gere
geld worden, maar alleen als men zich 
laat leiden door de rede, d.w.z. door 
de waarheid, de rechtvaardigheid, de 
menselijke solidarHei t." ... 

"In de hoogste en meest bevoegde 
vergaderingen bestudere men grondig 
de vraag, hoe men op wereldschaal 
tot een menselijker evenwicht kan 
komen in de internationale verhou 
dingen, een evenwicht dat steunt op 
wederzijds vertrouwen, loyaal over
leg, trouw in het naleven van de aau 
gegane verbintenissen. Men moet de 
ze kwestie grondig en van alle kan·· 
ten onderzoeken, tot men een basis 
vindt, die als uitgangspunt kan die
nen voor vriendschappelijke, duurza 
me en vruchtbare akkoorden." ... 

"Het is <bij na onvermijdelijk, dat 
de grote staten, omwille van hun gro
tere mogelijkheden en hun macht, zelf 
de normen opleggen, wanneer zij eco
nomisch samenwerken met kleinere 
en zwakkere naties. Maar evenmin 
als aan de andere, kan - binnen de 
perken van het algemeen welzijn -
aan de kleine naties het recht ont
zegd worden op respect voor hun po· 
litieke vrijheid, op bescherming van 
hun neutraliteit in internationale con
flicten." ... 

"In onze tijd wint de overtuiging 
steeds meer veJ.d, dat eventuele con
flicten tussen verschillende naties niet 
met de wapens moeten beslecht wor
den maar door onderhandelingen. De
ze overtuiging - we moeten het be
kennen - is vooral ontstaan uit het 
besef van de schrikwekkende vernie
lingskracht van de moderne wapens 
en uit de angst voor de verscbrikke
lij ke catastrofe welke zij kunnen ver
oorzaken. In dit atoomtijdperk is het 
krankzinnig, te menen, dat de oorlog 
het geëigende middel is om geschon
den rechten te herstellen." ... 

Tenslotte halen wij nog een pas
sage aan uit hP.t si0thoofdstuk, ge
titeld "Pastorale richtlijnen". 
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"Wanneer katholieken in het maat 
schappelijk leven in contact komen 
met mensen, die ofwel helemaal niet 
in Christus geloven ofwel · een valse 
voorstelling hebben van het geloof, 
omdat ze in dwaling verkeren, dan 
kunnen deze contacten de gelegen
heid bieden of een aansporing zijn, 
waardoor die mensen tot de waarheid 
gebracht worden. 

Zo ook mogen valse wijsgerige stel· 
Jingen over de natuur, het ontstaan 
en het doel van de wereld en van 
de mens niet vereenzelvigd worden 
met historische bewegingen die ge
sticht zijn met een economisch, so
ciaal, cultureel of politiek doel, zelfs 
indien zij hun oorsprong vinden in of 
hun inspiratie putten uit die theo
rieën. Een leer, die eenmaal vastge· 
steld en geformuleerd is, verandert 
niet meer, terwijl de bewegingen, die 
op concrete en veranderlijke levens
omstandigheden gesteund zijn, nood
zakelijkerwijze in hoge mate de in
vloed ondergaan van deze evolutie. 
Wie kan overigens negeren, dat er in 
deze bewegingen, voor zover zij in 
overeenstemming zijn met de gezonde 
beginselen van de rede en beantwoor
den aan de rechtmatige menselijke as
piraties, positieve elementen aanwe
zig kunnen zijn, die waardering ver· 
dienen? 

Het kan dus gebeuren dat samen 
komsten met praktische doeleinden, 
die vroeger in geen enkel opzicht nut· 
tig schenen te zijn, thans vruchten 
opleveren of beloven voor de toe
komst. Of het ogenblik daarvoor rijp 
is, kan alleen de voorzichtigheid uit
maken." ... 

Wij constateren hierbij alleen, dat 
het Vaticaan niet van plan is de ide
ologische strijd op te geven. De vraag 
is, waarom Communisten dit dan wél 
zouden moeten doen? 

Voor het overige laten we de ge· 
citeerde passage.s voorlopig aan de 
beoordeling van de lezers over. 



Ter documentatie van onze lezers publiceren wij hierbij de 
uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 

15 mei 1963 

PARTIJEN 
STEMMEN 

--

Kamer '63 Kamer '59 Staten '62 

C.P.N. 173.457 144.542 176.816 

K.V.P. 1.996.862 1.895.914 1.954.296 

P.v.d.A. 1.750.808 1.821.285 1.806.000 

V. V.D. 643.236 732.658 605.670 

A.R. 545.441 563.091 533.411 

C.H.U. 536.521 486.429 510.105 

P.S.P. 189.020 110.499 181.417 

S.G.P. 143.533 1 29.678 129.233 

Boerenp. 133.094 39.423 11.649 

G.P.V. 46.273 39.972 41.788 

Diversen 97.408 36.040 85.225 

TOTAAL 6.255.653 I 5.999.531 6.035.610 

PARTIJEN 
• PROCENTEN ZETEL VERDELING 

1963 1959 I 1962 1963 1959 

C.P.N. 2,77 2,4 2,93 4 3 

K.V.P. 31,92 31,6 32,38 50 49 

P.v.d.A. 27,99 30,3 29,92 43 48 

V. V.D. 10,28 ...,_ 12,2 10,04 16 19 

A.R. 8,72 9,4 8,84 13 14 

C.H.U. 8,58 8,1 8,45 1 3 1 2 

P.S.P. 3,02 1 ,8 3,01 4 2 

S.G.P. 2,29 2,2 2,14 3 3 

Boerenp. 2,13 0,19 3 

G.P.V. 0,74 2,0 0,69 1 

Diversen 1,56 1,41 

TOTAAL 100 100 100 150 150 
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PARTU-DOCUMENTEN 

TELEGRAM VAN DE GROOT AAN TOGLIATTI 

Hartelijke gelukwensen met de overwinning van de CP! op de reactie en voor 
een neutraal en atoomvrij Italië bij de verkiezingen - stop - Deze overwinning 
heeft internationale betekenis. 

(Waarheid, 3 mei 1963). 

Namens de Communistische Partij van Nederland, 
P. DE GROOT. 

IELEGRAM AAN MINISTER-PRESIDENT: CPN VERLANGT DINSDAGAVOND 
TELEVISIE-ZENDTIJD 

Aan de Minister-President Prof. Dr. J. E. de Quay - Den Haag 

De Communistische Partij van Nederland ontving van de Nederlandse Televisie 
Stichting de uitnodiging tot commentariëring van de verkiezingsuitslag na sluiting 
van de stembussen. 

Blijkbaar is dus de ban voor de communisten opgeheven. Verlangen voor onze 
lijstaanvoerder alsnog spreekbeurt voor T.V. op dinsdagvond a.s. 

(Waarheid, 13 mei 1963). 

GELUKWENSEN VAN CP-ITALift 

Dagelijks bestuur C.P.N. 
H. HOEKSTRA. 

Onze hartelijke felicitaties met het verkiezingssucces van Uw partij. 

(Waarheid, 16 mei 1963}. 

Was getekend door het Centraal Comité van de 
Communistische Partij van Italië. 

FELICITATIE VAN COMM. PARTIJ BELGIË 

Feliciteren Nederlandse zusterpartij hartelijk met verkiezingsuitslagen. Wen· 
sen verder sukses in Uw strijd voor vrede en welvaart van het Nederlandse volk. 

Was getekend door de voorzitter van de CPB, Ernest Burnelle. 

(Waarheid, 17 mei 1963}. 
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SOWJET-UNION 
het grote en boeiende foto-tijdschrift brengt elke maand 
interessante reportages over: 

actualiteiten 

nieuws uit de landbouw 

de bouwwerken van het 
communisme 

culturele evenementen 

sport en spel 

Op aanvrage zenden wij U gaarne 

een gratis proefnummer. 

"Sowjet-Union" verschijnt o.a. in de 

Duitse, Engelse, Franse en Russische 

taal, met Nederlandse bijlage. 

Slechts 60 cent per maand. 

jaarabonnement f 6.90 

Pegasus Leidsestraat 25 Amsterdam 



DIT IS DE BIOGRAFIE VAN 

TVVEE VVERELDSTELSELS! 

P. Nikitin 

KAPITALISME EN 

SOCIALISME 
Politieke economie voor iedereen 

408 bladzijden, linnen band met geplasticeerd omslag. 

Prijs f 4.50 met waardebon slechts f 3.90 

OM DE WERELD ... 

Om de wereld van vandaag te begrijpen moeten wij iets weten over 

de achtergronden van kapitalisme en socialisme. Hun verleden, hun 

heden en vooral hun toekomst. 

Dit boek geeft die onontbeerlijke kennis op boeiende en eenvoudige 

wijze. 

VRAAGT DE FOLDER MET VVAARDEBON! 

PEGASUS AMSTERDAM 
' . 
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,.Integratie" en democratie 

Het stakingsrecht in de branding 

Belasting naar draagkracht 

Investeringen en loonpolitiek 

.,Hulp aan ontwikkelingslanden" 

Cybernetica - een nieuwe wetenschap 

Bronnen van psychische afwijkingen 

In d~ schaduw van het paleis Santa Cruz 

KORT VERHAAL: 
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M. Bakker 289 

A. Je Meester 297 

v. B. 304 

G. Verrips 312 

Henk de Vries 322 

J. op 't Ende 331 

B. Burns 339 

A. Leonidow 352 

Mijn dag als vrijheidstrekker /uanita D. /ones 362 

CRITISCHE NOTITIES: 

Het Thijm-Genootschap in nood 371 

PARTIJDOCUMENTEN: 

Resolutie: Eenheid van actie voor hoger loon l 374 

POLITIEK. en CULTUUR 

verschijnt maandelijks bij uitgeverij Pegasus 

Leidsestraat 25, Amsterdam-C., tel. 23 11 38. 
De abonnementsprijs is f 5,50 per jaar, f 2,75 per half jaar, losse 
nummers 50 cent. 
Ons gironummer is 173127, gemeentegiro: P 1527. 

Correspondentie over betalingen en verkoop zenden 

naar de administratie pfa Pegasus. 
Alle correspondentie over de inhoud naar de redactie van P. en C. 

Prinsengracht 473, Amsterdam-C., tel. 62565. 



' aae jaargang no. 7-8 )uil-augustus 1883 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 

marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

"Integratie" en democratie 

IN de strijd om de vestiging van de burgerlijke, parlementaire de
. mocratie, zoals die feitelijk vanaf 1848 tot en met de Eerste We

reldoorlog heeft geduurd, nam het vraagstuk van de buitenlandse 
betrekkingen een zeer grote plaats in. 

De kwestie draaide aanvankelijk hierom: Heeft het parlement het 
recht om, door het verwerpen van ee11 begrotingspost, te oordelen 
over het buitenlandse bestuur? 

En toen deze vraag na een reeks van conflicten tenslotte bevesti
gend was beantwoord werd het punt: Is alleen controle achteraf toe
gestaan, of heeft het parlement medezeggenschap van te voren? 

Verder dan deze laatste discussie is het hier in Nederland nooit 
gekomen. Ze duurt nu al zo'n jaar of veertig, feit~lijk sedert in 1917 
de parlementscommissie voor Buitenlandse Zaken is ingesteld. Maar 
er is geen wezenlijk verschil tussert de critiek van Traelstra uit 1922 
op het feit, dat de minister de commissie niets vertelde, en die van 
Vondeling uit 1962, waarin dezelfde klacht ligt vervat. 

Alleen heeft het vraagstuk een totaal andere afmeting gekregen, 
door de geheel verschillende internationale positie die Nederland nu 
inneemt, in vergelijking met het begin van onze eeuw. 

* 
IN zekere zin is het vraagstuk van de buitenlandse betrekkingen in 

die tijd - en dus ook de strijd om parlementaire medezeggen
schap daarbij - vrij overzichtelijk. 

Nederland was politiek en militair neutraal; het was moederland 
van een groot koloniaal rijk. 

Het voer, vanuit die positie, en met alle critische opmerkingen die 
men daarover nu kan maken, een vrij duidelijke politieke lijn: die 
van de zelfstandigheid. 

De discussies die er waren betroffen dan ook steeds de toepassing 
-of de afwijking- van die politiek. Zeer bekend bijvoorbeeld, en 
door mr. De Leeuw uitvoerig beschreven in zijn boek "Nederland 
in de wereldpolitiek" is de Duits-Engelse touwtrekkerij rond de 
eeuwwisseling over de strategische positie van ons land, met het oog 
op de - te verwachten - imperialistische gewapende botsing. 
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Maar misschien nog meer op de voorgrond stond het belang der 
koloniën. Niet voor niets grijpt De Savornin Lohman in zijn boek 
"Onze Constitutie" (1901) steeds terug op koloniale voorbeelden, als 
hij de verhouding tussen regering en parlement inzake buitenlandse 
kwesties duidelijk wil maken. 

Het is wel duidelijk, welke krachten de strijd om parlementaire 
medezeggenschap in buitenlandse zaken onder die verhoudingen 
voerden. 

Het kapitalisme begon zich in Nederland in de tweede helft der 
negentiende eeuw meer te ontwikkelen en daardoor ook meer te 
differentiëren. Verschillende belangengroepen gingen zich aftekenen, 
die ieder hun vertegenwoordigingen in het parlement kregen. 

Ieder van deze groepen wilde over zulke zaken als de verhouding 
tot Engeland en Duitsland, of de politiek tegenover de koloniën, zijn 
woordje meespreken - ook als de groep niet in de regering zat. 

Vandaar het gevecht om invloed - dat zijn hoogste resl:lltaat be
reikte in de vorming van een commissie van Buitenlandse Zaken ter 
"gedachtenwisseling" met de regering. 

Het bleef een "remise". 
Het buitenlandse beleid is een hoeksteen van het staatsapparaat, 

een van de belangrijkste zelfs. En de staat is de machinerie der heer
sende groepen. 

In staatsrechtelijke verhandelingen worden altijd hele stoeten ge
leerde schrijvers aangehaald om te bewijzen, dat directe volksinvloed 
op het buitenlandse beleid uit den boze is. Praktisch komen al deze 
verhalen altijd op hetzelfde neer: De heersende groepen willen van 
dit beleid, een van de werktuigen voor hun heerschappij, zo weinig 
mogelijk uit handen geven.' 

Dat neemt niet weg, dat in een land met een zelfstandige buiten
landse politiek, zoals Nederland die voerde tot 1940 en zeker tot 
1917, (waarna het deelnam aan de algemene conspiratie der kapita
listische landen tegen de Sowjet-Unie) zelfs via het parlement een 
zekere invloed van het volk op deze politiek mogelijk was. 

Er bestond tenslotte enige na-controle op verrichte daden en het 
volk kon, buiten het parlement en door zijn vertegenwoordigers daar
in, deze controle verscherpen en afbuigingen in het beleid afdwingen. 

Al was de buitenlandse politiek een kapitalistische politiek, over
dracht van bevoegdheden aan zgn. bovennationale organen vond niet 
plaats. 1 

lf. 

DE Tweede Wereldoorlog heeft in deze verhoudingen een grondige 
wijziging aangebracht. 

Amerika maakte van de wijziging der machtsverhoudingen, die de 
Tweede Wereldoorlog met zich meebracht, gebruik om een algehele 
hergroepering van krachten binnen het kapitalistische deel van de 
aarde tot stand te brengen. Reeds tussen '39 en '45 hadden de kapita
listische landen van Europa zich diep bij de Verenigde Staten in de 
schuld gestoken. · 

Na de oorlog werd deze positie van· afhankelijkheid snel verder 
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verscherpt door het Marshall-plan, dat ook de Europese as-mogend
heden West-Duitsland en Italië omvatte. 

Op deze positie van economische afhankelijkheid van een reeks 
landen aan één, werd het militaire Atlantische Pact gebaseerd. 

Het werd natuurlijk verkocht met allerlei goedkope drogredenen, 
van "Praag 1948" tot de "blokkade van Berlijn", terwijl nog weer 
later "Korea", "Hongarije" en nieuwe Berlijnse provocaties regelma
tig voor het sluiten der gelederen moesten zorgen. 

Voor wie zich niet door deze demagogie liet overspoelen, was de 
zaak echter al snel duidelijk. 

Uit de oorlog kwamen een rijk Amerika en een reeks verarmde 
Europese kapitalistische landen, die deels bovendien nog in koloniale 
conflicten gewikkeld waren. 

De Yankees grepen de geboden kans en maakten de betrokken lan
den economisch en militair tot hun vazallen. 

Ook Nederland. 

* 
SEDERTDIEN is de buitenlandse politiek van Nederland wezenlijk 

anders geworden dan een dikke eeuw lang het geval was geweest. 
Ze werd niet meer in Den Haag gemaakt, zelfs niet op de grote 

directiekantoren, die steeds meer het laboratorium voor die politiek 
waren geworden. 

Ze werd in Washington bepaald. 
De kunst van het voeren van buitenlandse politiek bleek te zijn, 

het zo snel mogelijk begrijpen wat Washington wilde - met zo nu 
en dan een sausje Londen erbij en de laatste jaren steeds meer een 
vleugje Duitse peper. 

Op het militaire terrein werd het heft helemaal uit handen gegeven. 
Bij iedere kabinetsformatie dook de dan bewindvoerende NAVO

generaal in Den Haag op (Eisenhower, Ridgway, Norstad, laatstelijk 
Lemnitzer) en gaf aanwijzingen voor de te kiezen minister van Oor
log, plus de hoogte van de bewapeningsuitgaven. 

Elk jaar in december verenigen zich de ministers van Oorlog der 
NAVO-landen op de generale staf in Fontainebleau en daar worden 
dan de voorschriften uitgedeeld, zoals: diensttijd verlengen, Starfigh
ters kopen, uitgaven opvoeren, atoomwapens opslaan, enz. 

In het politieke leven is bijzonder veel werk gedaan door de Yan
kees, om deze lijn de nodige continuïteit te verschaffen. 

Onmiddellijk na de oorlog reeds werd in alle burgerlijke partijen 
- en ook in de PvdA - een reeks lieden naar voren geschoven die, 
hoezeer zij ook verder van mening verschilden, de trouw aan Amerika 
als eensluidend kenmerk hadden. Het anti-communisme werd ten 
troon geheven. 

Het resultaat was onmiddellijk te bemerken in parlement en pers. 
Op de CPN en enkele individuele personen na, maakte vanaf 1948 het 
politieke leven in Nederland de indruk van de papegaaienlaan in 
Artis, met het State-Department als voorzanger. 

* 
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DE grote lijn van de politiek, die de Verenigde Staten voerden tegen
over de Europese kapitalistische landen was: integratie, samen

bundeling. 
Hiervoor waren een reeks voor de hand liggende redenen. 
Een "geïntegreerd" West-Europa valt gemakkelijker te controleren 

dan een reeks aparte staten, ieder met hun eigen belangen en ge
dachten. 

Een "geïntegreerd" West~Europa zou de makkelijkst verkoopbare 
manier zijn om West-Duitsland economisch en militair op de been te 
helpen. 

Een "geintegreerd" West-Europa zou het best toegang bieden voor 
de reusachtige Amerikaanse investeringen. 

Het was bovendien de meest voor de hand liggende manier om de 
nationale souvereiniteit der verschillende landen af te breken. 

In het kader van deze integratie zag, na de NAVO en de Orga
nisatie van Europese Economische Samenwerking (de Marshall-or
ganisatie), een reeks instellingen het licht: de Kolen- en Staalgemeen
schap, de Raad . van Europa, de Europese Defensie Gemeenschap (op 
het laatste moment mislukt en toen vervangen door de Westeuropese 
Unie); tenslotte de Europese Economische Gemeenschap en de Eura; 
torn. 

Om de Benelux niet te vergeten. 

Formeel-juridisch is de positie van al deze lichamen verschillend. 
De NAVO is, naar de letter van het verdrag, slechts een verdrags-

overeenkomst waarbij niemand dwingende voorschriften ondergaat. 
Deze vorm is mede gekozen, omdat ze de meest geschikte was voor 
Amerika om wel bevelen te geven, steunend op een machtspositie, 
zonder zelf aan eventuele meerderheidsbesluiten gebonden te zijn, 
die dat land niet zinnen (bijv. de zeggenschap over atoomwapens). 

Met de Kolen- en Staalgemeenschap (EGKS), die de zes EEG
landen omvat, is het precies andersom. Daar is een "Hoge Autoriteit" 
boven geplaatst, die uitgebreide bevoegdheden heeft op het gebied 
van prijsvorming, mijnsluitingen, lonen, etc. Daar trekken dan ook 
de grote kolen- en staaltrusts aan de touwtjes .... 

De EEG, op zijn beurt, is weer een soort tussenvorm. 
Weliswaar staat aan het hoofd daarvan een "Europese Commissie" 

die zogenaamd onafhankelijk is, maar de werkelijke besluiten worden 
genomen door de Raad van Ministers der zes EEG-landen, eerst met 
algemene stemmen en in de toekomst, als het ooit nog eens zover 
komt, met meerderheid van stemmen. 

De Westeuropese Unie tenslotte is een dood lichaam, dat alleen 
dienst doet als er internationale trucjes moeten worden uitgehaald. 
Ze is opgericht als een soort militair bondgenootschap van Frankrijk, 
Engeland en de Benelux-landen, kort na de oorlog. Ze werd van stal 
gehaald toen de EDG mislukte, om via een zijweg (het lidmaatschap 
van de WEU) toch de Westduitse herbewapening en toetreding tot 
de NAVO legaal mogelijk te maken. Ze dient nu weer om het gesprek 
tussen Engeland en de EEG-landen te onderhouden, dat afgebroken 
werd toen De Gaulle zijn veto over Engelands toetreding tot de EEG 
uitspra~. 
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- - --- - - - - --

BEGRIJPELIJK is, dat men zich van het begin af aan in alle West
europese landen de grootste moeite heeft gegeven om het publiek 

diets te maken, dat de· overdracht van souvereiniteit, die het gevolg 
was van de "integratie", gelijktijdig zou leiden tot een nog betere 
democratie, ook internationaal, dan we al kenden. 

"De weg naar vrijheid", het plan-boek van de PvdA uit 1951, kon
digt aan dat het "voor het verwerkelijken van een democratische con
trole op de besluitvorming van Europese bestuurscolleges noodzake
lijk (zal) zijn dat een Europees parlementair controle-orgaan, waarin 
de controle-organen van de gespecialiseerde lichamen zijn opgeno
men, gaat functioneren". 

In afwachting daarvan verwacht het stuk, dat de nationale parle
mentaire controle op de Europese organen extra goed zal worden 
georganiseerd. 

Ook anderen stelden het op deze wijze voor. 
De helderste luchtspiegeling bij dit alles waren de komende "Euro

pese verkiezingen". In Bolsward en Delft werden zelfs al proef-ver
kiezingen gehouden ..... 

* 
BIJ deze hele ontwikkelingsgeschiedenis heeft alleen de Communis

tische Partij stelselmatig en hardnekkig een ander geluid laten 
horen. 

Ze heeft vanaf het eerste ogenblik de Amerikaanse intriges achter 
de "integratie" onthuld, ze heeft zich met hand en tand verzet tegen 
overheveling van onze nationale souvereiniteit aan NAVO-, KSG-, 
EDG-, WEU- of EEG-organen. 

Ze heeft bovendien met grote kracht gewaarschuwd, dat op deze 
wijze ieder feitelijk beslissingsrecht van het parlement teniet werd 
gedaan en de parlementaire democratie op alle wezenlijke punten 
werd uitgehold. 

Als over de buitenlandse, de militaire, de energie- en tenslotte de 
gehele economische politiek buitenslands wordt beslist, dan blijft van 
het parlement, dat toch reeds systematisch ontkracht wordt door de 
grote kapitaalsmachten die achter de schermen aan de touwtjes trek
ken, slechts een hol ritueel over. 
· De communistische stem is niet zonder gevolg gebleven. 

Uit allerlei kripgen begonnen gelijkluidende waarschuwingen te 
komen. Het is al weer twee jaar geleden dat bijvoorbeeld prof. Don
ner in een pre-advies voor de Calvinistische Juristen Vereniging het 
vraagstuk aan de orde stelde - zij het dat hij de gang van zaken als 
onvermijdelijk beschouwde. 

DE uitholling .van de parlementaire democratie begon zich echter 
scherper af te tekenen, naarmate bleek dat de· als compensatie 

voorgestelde (en door "De weg naar vrijheid" met grote verwachting 
tegemoetgeziene) "internationale" parlementen zonder enige beteke
nis waren. 

Deze internationale parlementen zijn, gelijk met de internationale 
bestuurslichamen, als paddestoelen uit de grond gerezen. 
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Het lidmaatschap daarvan wordt altijd mooi verdeeld tussen de 
fracties van de grootste vijf partijen in de Kamers. 

Op dit ogenblik hebben Nederlandse Kamerleden zitting in de vol-
gende colleges: 

Vergadering van NAVO-parlementariers; 
Bijeenkomst van WEU-parlementariers; 
KSG-parlement; 
EEG-parlement; 
Raadgevende Vergadering van Europa. 
Benelux-parlement. 
Al deze schijn-parlementen hebben weer eindeloze reeksen commis

sies, die eindeloze vergaderingen houden om eindeloze rapporten op 
te stellen. 

In totaal is een derde deel der Kamerleden lid van een of meer 
van deze internationale lichamen in zijn/haar kwaliteit als Kamerlid, 
terwijl nog een aantal anderen lid is van commissies uit beroeps
oogmerk: ondernemers, vakbondsbestuurders etc. 

Het feit, dat de protesten tegen de volledige leegheid van dit gedoe 
nog niet sterker naar voren zijn gekomen heèft twee oorzaken, een 
zeer platvloerse en een dieper liggende. 

Het lidmaatschap der diverse parlementen, vergaderingen en com
missies levert, behalve gratis reizen, een bedrag op van f 75,- tot 
f 100,- per zittingsdag, belastingvrij en boven de gewone inkomsten. 

Maar natuurlijk komt daar nog bij, dat in deze internationale licha
men ook gelegenheid bestaat, de belangen van bepaalde groeperingen 
te behartigen, hetgeen ongetwijfeld ook gebeurt . 

• 
MAAR tenslotte zijn er grenzen en komt er een ogenblik dat de on-

gerustheid zich van grotere groepen meester gaat maken. 
De laatste jaren zijn er steeds meer berichten in de pers verschenen, 

die de clownerie beschreven van de Straatsburgse, Luxemburgse, 
Brusselse en Parijse bijeenkomsten. 

Er kwamen zittingen voor waarin vele handtekeningen het recht 
op honderd gulden vastlegden, maar het aantal werkelijk aanwezigen 
de vijf of tien niet te boven ging. 

Er werden berichten gepubliceerd die wezen op waanzinnige geld
verkwisting in de vorm van salarissen, recepties, reizen, autokosten 
en dergelijke. 

De uitholling der democratie is tenslotte zo evident geworden, dat 
de nieuwe PvdA-fractievoorzitter Vondeling in oktober jl. in de 
Tweede Kamer de volgende balans opmaakte: 

"Er worden daar, nl. aan de overkant van de oceaan, politieke 
beslissingen genomen waarop wij geen enkele invloed kunnen uit
oefenen, al beweren wij honderdmaal dat de parlementaire democra
tie in Nederland sterk ontwikkeld is. 

De angst- misschien moet ik wel zeggen: de afkeer- van onze 
Amerikaanse collega's voor internationale volksvertegenwoordigin
gen is voldoende bekend. 

Het NAVO-"Parlement" is als Parlement een grap; een andere be-
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langrijke organisatie waarvan de Amerikanen lid zijn, de OESO, 
heeft als gevolg van het Amerikaanse verzet geen enkele "begelei
ding" van parlementariërs, zelfs niet in de vorm van een schijn
parlement als de NAVO. 

Zo ontglippen hoogst belangrijke sectoren van de openbare diensten 
aan een effectieve controle, des te meer naarmate onze ministers van 
Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Economische Zaken .... 
terughoudend zijn met het spontaan verstrekken van mededelingen, 
of omdat ze het te druk hebben met andere dingen, Of omdat alles 
vertrouwelijk of geheim zou zijn .... , Of omdat ze niet geleerd of 
ervaren hebben wat vertegenwoordigers van het volk toekomt, nl. 
kennis van de feiten, openbaarheid, meedenken, meebeslissen". 

En verder: 
"Maar ook in Europa is er kortsluiting tussen de uitvoerende en de 

controlerende machten. De bevoegdheden van de Raadgevende Ver
gadering van de Raad van Europa zijn, als controlerend lichaam, te 
verwaarlozen klein. De Interparlementaire Benelux Raad heeft geen 
spierkracht, lijdt zelfs aan bloedarmoede. Het parlement van de Zes 
heeft daarentegen bij de geboorte al enkele tanden meegekregen, 
maar het zijn melktandjes. Het blijkt nu wel dat dit Europese Parle
ment geen echte controle kan uitoefenen .... " 

"Er is een gevaarlijke Europese techno- en bureaucratie aan het 
groeien, die fnuikend is voor de democratie .... " 

Men ziet het, de parlementaire leider van de PvdA maakt een ba
lans op, die wel heel ver verwijderd is van het toekomstbeeld dat 
men tien jaar tevoren in zijn kring projecteerde. 

Een groot stuk nationale souvereiniteit, en dus parlementair-demo
cratische zeggenschap, is overgedragen aan internationale lichamen 
die buiten iedere controle vallen - behalve dan natuurlijk van de 
grote militaristische mogendheden en de grote kapitaalsmachten. 

SEDERTDIEN, en met name sedert de roemruchte januari-perscon
ferentie van De Gaulle, heeft zich dit proces nog versneld. 

Uitermate belangrijke dingen zijn gebeurd, zonder dat het Neder
landse parlement, laat staan het volk, er zelfs maar aan te pas kwam. 

De EEG-onderhandelingen met Engeland werden verbroken. 
Het Frans-Duitse militaire verbond werd gesloten. 
De besprekingen mef Amerika over een grote vrijhandelszone raak

ten in een slop. 
De discussies over een NAVO-kernmacht ontbrandden. 
In de campagne echter, die voor de Tweede Kamer-verkiezingen 

werd gehouden, werden al deze zaken moedwillig buiten de bespre
king gehouden omdat "er toch buiten ons over beslist wordt", zoals 
een spreker op een forum, onverwacht-openhartig, meedeelde. 

Daarna ging de komedie gewoon verder. 
De VVD-ster mevrouw Stoffels kon niet in de Tweede Kamer zijn 

bij haar verkiezing tot 3e voorzitter, omdat ze naar Parijs moest voor 
een belangrijke WEU ... vergadering over de multi-nationale kernmacht. 
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Later lazen we in de krant dat de vergadering aan het slot niet had 
kunnen stemmen, omdat. . . . slechts - ongeveer een derde van de 
leden aanwezig was. 

* 
DE communistische partij stelt als een van haar belangrijkste pro

grampunten de neutraliteit van Nederland. Zij verlangt tevens 
de inperking van de macht der grote trusts, die 's lands zaken achter 
de schermen bedisselen. , 

Deze eisen zijn ingegeven door de directe belangen die ons volk 
heeft bij een politiek van veiligheid, los van de militaristische avon
turiers in Washington, Bonn en Parijs en door het rechtmatige ver
langen, dat de maatschappelijke rijkdommen niet uitsluitend ten 
goede komen aan een handvol bezitters. 

Uit het bovenstaande moge echter blijken, dat deze politiek tevens 
de enig mogelijke democratische politiek voor Nederland is. 

Democratie eist, dat de Nederlandse zaken in Nederland behandeld 
worden, onder de controle van het Nederlandse volk. 

De huidige gang van zaken is dat het Nederlandse volk nog slechts 
mag beslissen over het couperen van paardestaarten of het mesten 
van kistkalveren, terwijl over alle kwesties die van wezenlijk belang 
zijn elders de beslissing valt. 

De CPN eist: herstel en vernieuwing van de democratie. 
Dat betekent niet in de laatste plaats herstel en vernieuwing van 

de parlementaire zeggenschap over de zaken van buitenlandse poli
tiek, van oorlog en vrede. 

MARCUS BAKKER 
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HET STAKINGSRECHT 
IN DE BRANDING 

HET is al weer ruim drie jaar geleden, dat dit maandblad voor het 
laatst een speciale beschouwing aan het stakingsrecht wijdde 

(P. en C. 1959, blz. 522 e.v.). In de sedertdien verlopen tijd is dit recht 
echter als discussiepunt in Nederland niet meer van de agenda af ge
weest en het is thans nuttig de stand van het vraagstuk onder de 
omstandigheden van vandaag eens aan een bespreking te onderwer
pen. 

Dit is te meer nuttig, waar het om een zaak gaat, die niet eenvoudip 
is en daarom vaak tot misvattingen leidt, welke een juist inzicht in 
de gevaren voor het voortbestaan van het stakingsrecht verhinderen. 

Een vaak voorkomend misverstand, dat we daarom vóór alles wil
len signaleren, is het om het stakingsrecht uitsluitend van de straf
rechtelijke kant te bekijken. Dat wil zeggen: men beschouwt het 
stakingsrecht als verzekerd, wanneer een staking niet tot strafrech
telijke vervolging en veroordeling van de stakers kan leiden. Ware 
dit het geval, dan zou er in Nederland voor het stakingsrecht nog 
geen vuiltje aan de lucht zijn geweest, want - afgezien van de 
bijzondere categorieën van ambtenaren en spoorwegpersoneel, voor 
wie sedert de beruchte wet van 1903 staking inderdaad een strafbaar 
feit vormt- is tot dusver in het jongste verleden een strafbaarstel
ling van stakingen nog door niemand geëist. 

De zaak ligt echter anders. Het stakingsrecht betekent het - in 
geen enkele wetsbepaling vastgelegde, maar door een praktijk van 
tientallen jaren erkende - recht van de arbeiders om gezamenlijk 
de arbeid, waartoe zij zich contractueel verplicht hebben, te staken, 
zonder dat dit tot ingrijpen, hetzij van de strafrechter, hetzij van de 
civiele rechter kan leiden. En dit recht is de noodgedwongen erken
ning door de burgerlijke staat, dat het arbeidscontract, in schijn be
rustend op vrije wilsovereenstemming tussen ondernemer en arbei
der, in werkelijkheid onrecht is ten gevolge van de maatschappelijke 
ongelijkheid der twee partijen en dat de staking een voor de arbeiders 
noodzakelijk middel is om deze ongelijkheid althans zoveel mogelijk 
te corrigeren. 

Het zal de lezer nu duidelijk zijn, dat het stakingsrecht ook langs 
andere wegen dan die van de directe strafbedreiging aangetast en 
ondermijnd kan worden. 

AANVAL LANGS TWEE WEGEN 

I N de praktijk nu hebben wij in de afgelopen jaren gezien, dat langs 
twee verschillende wegen getracht wordt het stakingsrecht te 

ondergraven. 
Twee wegen, die vooral daarom goed moeten worden onderschei-
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den, omdat de positie van de vakbeweging er op geheel verschillende 
wijze bij in het geding is. 

De eerste weg zouden we die van de "integratie'' (nl. integratie 
van de vakbeweging in de burgerlijke staat) willen noemen. Zij 
berust hierop, dat de regeling van de lonen en andere arbeidsvoor
waarden, die vroeger een zaak van de vrije organisaties van arbeiders 
enerzijds en de ondernemers anderzijds was, meer en meer wordt 
opgedragen aan met publiekrechtelijke bevoegdheid beklede organen, 
in welke organen naast de ondernemers en de vertegenwoordigers 
van de burgerlijke staat ook de leidingen der "officiële", "erkende", 
"bonafide" enz. vakbonden vertegenwoordigd zijn: PBO-organen, 
Stichting van de Arbeid, College van Rijksbemiddelaars, enz. Deze 
ontwikkeling moet enerzijds, indien zij niet gestuit of omgebogen 
wordt, onvermijdelijk ertoe leiden, dat stakingen tegen door derge
lijke organen vastgestelde loon- e.a. regelingen een onwettig karakter 
krijgen, daar zulke stakingen dan immers tegen overheidsmaatregelen 
gericht zijn. Anderzijds geeft de inschakeling van de officiële vak
bondsleiders in deze organen een voorwendsel om te beweren, dat 
stakingen voor de arbeiders "overbodig" zouden worden, daar zij 
immers zelf door middel van hun vertegenwoordigers aan de regeling 
van hun arbeidsvoorwaarden zouden meewerken. 

Deze weg, die vooral na 1945 steeds sneller betreden is, is niet 
nieuw: reeds vóór de oorlog droomden katholieke corporatisten en 
anti-revolutionairen, zowel als de meest reformistische vleugel van 
de sociaal-democratie van een ontwikkeling, waardoor de klassen
strijd uitgebannen, de staking "overbodig" en de vakbeweging tot een 
onderdeel van de kapitalistische staatsmachinerie gemaakt zouden 
worden. 

Dat de aanval op het stakingsrecht in de laatste jaren ook langs 
een tweede weg ingezet is, duidt er op, dat de weg van de "inte
gratie" na al die jaren nog steeds geen succes geworden is. Bij alle 
waakzaamheid tegenover de gevaren, die dreigen, moeten wij dit als 
een belangrijk winstpunt noteren: de pogingen om de vakbeweging 
volledig aan de belangen van de kapitalisten en hun staat dienstbaar 
te maken zijn niet gelukt, het NVV is een aTbeidersorganisatie geble· 
ven en geen orgaan van de burgerlijke staat geworden, ondanks de
nog steeds voortgezette! - inspanningen van Roemers, Van Tilburg 
c.s. om het tot zulk een orgaan te maken. 

Die tweede weg nu, waarlangs - nu de "integratie" niet wil luk· 
ken- de aanval op het stakingsrecht geopend is, komt neer op een 
breuk met de jarenlange praktijk, dat ook de civiele rechter niet in 
stakingen ingrijpt. De aanval langs deze weg is, anders dan het "inte
gratie"-streven, voor onze tijd wel degelijk iets nieuws en is - afge
zien van enkele voorproefjes in de jaren daarvoor- ingezet met een 
reeks geruchtmakende vonnissen van de presidenten der Amsterdam
se, Rotterdamse en Haagse rechtbanken, alle in het jaar 1958; de 
bekendste van die vonnissen - die velen zich nog zullen herinneren 
- betroffen de Amsterdamse heiersstaking en de door het NVV ge
proclameerde staking tegen het varen "onder goedkope vlag". 

De inhoud van deze vonnissen kwam hierop neer, dat, anders dan 
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totdusver door de rechtspraak was aangenomen, de staking door de 
rechter als een onrechtmatige daad beschouwd werd en dat de sta
kers gelast werd de arbeid te hervatten, op straffe van een buiten
sporig hoge dwangsom voor elke dag, dat de staking langer zou duren. 
En deze veroordeling tot werkhervatting met dwangsom trof niet 
alleen de individuele stakers, maar ook - met name in de "goedkope
vlaggen-affaire" -de organiserende vakbond. 

Het behoeft wel geen betoog, dat een dergelijk rechterlijk ingrijpen 
het stakingsrecht in het hart treft door de desastreuze financiële 
gevolgen, die een staking aldus zowel voor de individuele stakende 
arbeiders als voor de vakbeweging kan krijgen. Geen wonder dan 
ook, dat deze vonnissen overal opschudding en verontwaardiging ge
wekt hebben. 

Onder de indruk daarvan heeft het hoogste rechtscollege, de Hoge 
Raad, op 15 januari 1960 een arrest gewezen, waarin gedeeltelijk 
teruggekomen is van de door de lagere rechters in 1958 betreden 
weg. In dit arrest besliste de H.R. nl., dat staking niet onder alle om
standigheden onrechtmatig is, nl. dan niet, "indien de sociaal-econo
mische grondslagen der maatschappij zodanige consequenties hebben, 
dat de arbeider de voorwaarden (van het arbeidscontract) niet of 
niet meer behoeft te accepteren". 

Hoewel dit arrest dus een zekere ruimte voor stakingen openliet, 
betekent het toch geen terugkeer tot de vroegere erkenning van de 
stakingsvrijheid. Door de dubbelzinnigheid van zijn formulering 
schept het bovendien een mate van onzekerheid, die op zichzelf al 
ernstig de stakingsvrijheid belemmert. Tenslotte ademt het - door 
zijn verwijzing naar de "sociaal-economische grondslagen" - duide
lijk de geest van de "integratie", wat het te meer onaanvaardbaar 
voor de arbeidersbeweging maakt. 

Het is dan ook te begrijpen dat sommigen, nu het stakingsrecht zo 
in gevaar gekomen was, wellicht te goeder trouw op een wettelijke 
regeling aandringen, die - anders dan het elastieken arrest van de 
Hoge Raad - aan alle onzekerheid een einde zou maken. · 

WETTELIJKE REGELING? 

8 EGIN 1959, dus nog vóór het arrest van de H.R., had de regering 
reeds een voorontwerp van wet tot regeling van het stakingsrecht 

opgesteld en op 17 februari 1959 stelde zij een commissie in, bestaande 
uit de professoren N. E. H. van Esveld, W. F. de Gaay Fortman, M.G. 
Levenbach en F. J. H. M. van der Ven, om over dit ontwerp advies 
uit te brengen. 

Een bespreking van ontwerp en advies loont alleszins de moeite, 
omdat zij gelegenheid biedt om licht te werpen op het zo belangrijke 
vraagstuk van de "wettelijke regeling" van het stakingsrecht. 

Immers, men moet ook bij de roep om zulk een regeling goed on
derscheiden tussen de positieve en de negatieve elementen. Een wets
bepaling, waardoor elk ingrijpen van de rechter in stakingen duidelijk 
onmogelijk gemaakt zou worden, waarbij dus uitdrukkelijk aan elke 
gedachte van onrechtmatigheid van stakingen een eind gemaakt zou 
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worden, zou stellig van groot positief belang voor de arbeidersklasse 
zijn en nu de vroegere erkenning van het stakingsrecht in de praktijk 
sedert de varmissen van 1958 niet meer werkt, is een bepaling in de 
grondwet ter waarborging van het onbeperkte stakingsrecht bepaald 
wel wenselijk. De regering, de regeringspartijen en de rechtse vak
bondsleiders beogen echter iets heel anders, wanneer zij wettelijke 
regeling van het stakingsrecht voorstaan: door dit recht wettelijk te 
regelen willen zij het tevens beperken en dienstbaar maken aan de 
inschakeling van de vakbeweging in het staatsapparaat van de mono
polies .. 

Dus: opnieuw de weg van de "integratie"! Zoals we zullen zien, 
komt het advies van de vier genoemde hoogleraren over het vooront
werp van een wettelijke regeling dan ook neer op een discussie tussen 
de voorstanders dezer integratie en diegenen, die - om de in het be
gin van dit artikel genoemde redenen - die weg als onvoldoende 
betrouwbaar beschouwen en de voorkeur geven aan een directe aan
val op.de vakbeweging, in welker dienstbaarmakingaan de kapitaals
belangen zij geen vertrouwen (meer) hebben. 

Het voorontwerp van wet wil twee nieuwe artikelen in het Burger
lijk Wetboek invoegen, waarvan slechts één ons hier interesseert: 

"Art. 1639a bis: De verplichting van de arbeider om de bedon
gen arbeid te verrichten is geschorst, indien hij deelneemt aan 
een werkstaking, waarvan de leiding berust bij een vakvereni
ging van arbeiders, tenzij de werkstaking ten doel heeft de werk
gever te dwingen tot gedragingen, welke in strijd zijn met voor 
hem geldende bepalingen van een collectieve arbeidsovereen
komst of welke in strijd zijn met de wet." 

Waarop komt dit neer? Ten eerste - en dat is het enige positieve 
erin - op de vaststelling, dat de stakende arbeider geen onrecht
matige daad verricht en dus niet tot werkhervatting verplicht is, zo
lang de staking duurt. Echter dat alles alleen onder de voorwaarden, 
die verder in het artikel vervat zijn en die even zovele beperkingen 
van het stakingsrecht betekenen. Want het volgende is volgens dit 
ontwerp nodig om de staking niet-onrechtmatig te doen zijn: 

1) De leiding moet berusten bij een vakvereniging van arbeiders. 
Dat wil zeggen het artikel geldt niet voor stakingen, die geleid wor
den door een actie-comité: in het geval van zulke stakingen blijft 
rechterlijk ingrijpen met dwangsom en al dus mogelijk. Wie de sta
kingsgeschiedenis van heel de periode na 1945 kent, weet, hoe ingrij
pend deze beperking is. 

Natuurlijk: het is de wens van de communisten, dat stakingen door 
de vakbeweging geleid worden, en hun inspanningen zijn erop gericht 
om de vakbeweging te maken tot een organisatie, in welker handen 
het stakingswapen veilig is. Doch zolang er op dit punt nog zo veel 
te doen is, zou het een zeer gevaarlijke slag voor de arbeiders zijn, 
als zij van de mogelijkheid van andere vormen van stakingsleiding 
beroofd werden. 
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2) De staking mag niet ten doel hebben verandering te brengen 
in geldende collectieve arbeidsovereenkomsten. Gelet op de geldende 
praktijk, dat collectieve arbeidsovereenkomsten zelfs na afloop van 
hun geldigheidsduur automatisch doorlopen, zolang zij niet door een 
nieuwe vervangen zijn, betekent dit, dat het voorontwerp het sta
kingsrecht, dat het met de ene hand toekent, met de andere voor 
minstens 90 pct we~r terugneemt. 

3) De staking mag de werkgever niet beogen te bewegen· tot ge
dragingen "in strijd met de wet". Onder "wet" moeten hier alle 
overheidsmaatregelen met bindende kracht begrepen worden, dus 
met name ook de bindende loonregelingen van het College van Rijks
bemiddelaars. Daarmee is het gaatje, dat de sub 2) genoemde beper
king nog openliet, ook gevuld: ook in bedrijfstakken, waar geen CAO 
tot stand komt, kan - door een bindende regeling- aan stakingen 
de rechtmatigheid ontnomen worden. 

Men ziet het: een dergelijke "wettelijke regeling" laat van het 
stakingsrecht bitter weinig over en voorziet dan ook in geen enkel 
opzicht in de behoefte tot regeling, die door de rechtspraak van 1958 
geschapen is. 

HET ADVIES DER VIER PROFESSOREN 

DIT regeringsontwerp nu is ter beoordeling voorgelegd aan de boven 
genoemde commissie van de vier professoren Van Esveld, De Gaay 

Fortman, Levenbach en Van der Ven. Hun advies- uitgebracht op 
17 augustus 1960 en in 1961 door de Staatsdrukkerij gepubliceerd- is 
uitermate illustratief voor de zaak, waarom het gaat: integratie of 
afbraak van de vakbeweging. 

Op het eerste gezicht lijkt het advies der vier heren voor degenen, 
die zich aan een bestudering ervan wagen, een ingewikkeld stuk door 
de vele opmerkingen over en aanvullingen op het regeringsontwerp, 
die de commissie - in telkens wisselende opstelling van meerderheid 
en minderheid - geformuleerd heeft. Dit is echter schijn, die be
driegt. Want de hele kern van de zaak ligt opgesloten in de eerste 
bladzijden van het advies, waar nl. de vraag besproken wordt, of er 
eigenlijk wel behoefte bestaat aan een wettelijke regeling - hoe dan 
ook - van het stakingsrecht. 

En op die kernvraa,g antwoorden drie van de vier professoren ont
kennend, terwijl alleen de rechtse sociaal-democraat mr. M. G. Leven
bach een bevestigend antwoord geeft: 

"Terwijl het lid Van der Ven reeds afgezien van het arrest van 
de Hoge Raad de opportuniteit van een wettelijke regeling in 
twijfel trok, vinden de leden Van Esveld en De Gaay Fortman 
in het arre:;;t reden om voorhands van zulk een regeling af te 
zien" · 

aldus leze~ we in het advies. Bedoeld is natuurlijk het arrest van 
15 januari 1960, waarvan we gezien hebben, dat het - hoewel nog 
enige ruimte voor staking openlatend - de vroegere erkenning van 
het stakingsrecht niet herstelde en in plaats daarvan een gevaarlijke 
onzekerheid schiep. 
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Het duidelijkst vindt men het standpunt van de drie tegenstanders 
van een wettelijke regeling uitgedrukt in de opmerkingen van de 
liberale prof. Van Esveld, die we daarom hier gedeeltelijk citeren: 

"Nu de Hoge Raad de stakingsvrijheid onder bepaalde voor
waarden uitdrukkelijk erkend heeft, is de aanleiding tot wet
telijke regeling aanzienlijk verminderd, zo niet weggevallen. 
Iedere regeling brengt haar eigen moeilijkheden mee, terwijl de 
kans bestaat, dat ze nieuwe schept. Bovendien plaatst zij de 
staking in het zoeklicht der publieke en politieke belangstelling. 
Tenslotte rijst de vraag, of de huidige maatschappelijke constel
latie op sociaal-politiek terrein zoveel rust waarborgt, dat de 
uitdrukkelijke verlening van het stakingsrecht niet tot toene
mend gebruik van het stakingsmiddel zal leiden". 

Vatten wij de opmerkingen van Van Esveld in onze eigen woorden 
samen, dan komen ze hier op neer: De H.R. heeft het stakingsrecht 
"onder bepaalde voorwaarden" erkend en ·dat is genoeg, of eigenlijk 
(die gedachte moet men tussen de regels door lezen) meer dan ge
noeg. Een nog meer uitdrukkelijke en nog meer ondubbelzinnige er
kenning - door regeling in de wet - zou ertoe kunnen leiden, dat 
men het stakingsmiddel meer dan tot nu toe gaat gebruiken. Want 
Van Esveld heeft er geen vertrouwen in, dat "de huidige constellatie 
op sociaal-politiek terrein" tegen dat gevaar voldoende "rust" waar
borgt; hij bedoelt met die "wetenschappelijke" woorden: wij kunnen 
er niet meer op rekenen, dat wij de vakbeweging in de hand zullen 
houden. Dat is de erkenning, dat de "integratie" mislukt is! 

Van Esveld weet natuurlijk ook wel, dat de "erkenning'' van het 
stakingsrecht in het arrest van de H.R. een zeer dubbelzinnige is, 
maar dat vindt hij juist een voordeel: 

"Genoemde onzekerheid zal ertoe kunnen bijdragen, dat men 
zijn verantwoordelijkheid bij het organiseren van stakingen ex
tra zwaar voelt". 

Dus: opzettelijke rechtsonzekerheid, en die dan nog wel aangepre
zen door een aanhanger van de partij, die zich erop beroemt de gees
telijke erfgenaam van Thorbecke te zijn en die het woord "rechts
staat" zo graag in de mond neemt! Dat zou voldoende stof geven voor 
hen, die eens willen nadenken over het verval van de burgerlijke 
democratie. 

Maar wij moeten Van Esveld verlaten. De anti-revolutionair De 
Gaay Fortman en de katholiek Van der Ven zijn in wezen dezelfde 
mening toegedaan, al neigt Van der Ven daarbij duidelijk tot de op~ 
vatting, dat het arrest van de H.R. nog te ver gaat in het erkennen 
der stakingsvrijheid. 

Alleen Levenbach is, zoals gezegd, van een andere mening. In de 
volgende bladzijden van het advies uit deze rechtse sociaal-democraat 
onaanvaardbare integratie-denkbeelden, maar dat neemt niet weg, 
dat hij tegenover de denkbeelden van de drie andere heren terecht 
stelt, dat het arrest van de H.R. te weinig ruimte voor de staking 
laat en dat de behoefte aan een wettelijke regeling daarom door dit 
arrest niet is weggenomen. 

Wij laten de rest van het advies hier onbesproken. Er staan nog 
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vele opmerkingen in over het ontwerp van de regering, er worden 
nog een aantal tegenvoorstellen gedaan, die op zichzelf interessant 
zijn, maar die in dit verband van weinig betekenis zijn, omdat zij 
immers, voor wat de heren Van Esveld, Van der Ven en De Gaay 
Fortman betreft, steeds gedaan worden onder het voorbehoud, dat ze 
eigenlijk helemaal geen wettelijke regeling willen. 

Doel van dit artikel was niet, alles te verhalen wat er de laatste 
jaren over het stakingsrecht gezegd is, maar om een overzicht van de 
stand van het vraagstuk te geven, waarbij het voorontwerp en het 
advies ons als illustratiemateriaal gediend hebben. 

· Eén opmerking tot slot. Uit het feit, dat alle door ons besproken 
documenten twee jaar of langer oud zijn en dat er tot nu toe niets van 
een wettelijke regeling gekomen is, mag men niet afleiden, dat de 
hele zaak al weer historie is en dat het stakingsrecht wel weer -
na de korte schok van 1958 - zal gaan functioneren als vanouds. 
Kwesties als het stakingsrecht komen pas in discussie, als daaraan 
voor de bourgeoisie behoefte bestaat, m.a.w. als het aantal en de 
aard van de werkelijk plaatsvindende stakingen daartoe aanleiding 
geeft. Is dat op een bepaald moment niet het geval, dan geven de 
bourgeoisie en hun dienaren er verre de voorkeur aan om het begrip 
staking dood te zwijgen; men denke aan de boven geciteerde opmer
king van Van Esveld, dat een wettelijke regeling het bezwaar heeft 
de staking "in het zoeklicht der publieke en politieke belangstelling" 
te plaatsen! 

Het is dus zaak zich door tijdelijke stilten niet van de wijs te laten 
brengen, doch - in het vooruitzicht van verscherpte klassenstrijd 
in de toekomst- terdege kennis te nemen van en rekening te hou
den met wat in een nabij verleden door regering en ondernemers 
over het stakingsrecht gezegd is. 

A. DE MEESTER 
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Belasting naar draagkracht 

BELASTING naar draagkracht! Eerlijke verdeling der lasten, dat 
waren zo de slagzinnen, die de bourgeoisie en haar helpers na de 

oorlog ons volk voorhielden. En laten we nu eens zien wat hiervan 
terecht is gekomen? 

Belastingen noemt men de bijdragen van individuen aan de over
heid, welke dienen tot dekking van de publieke uitgaven van deze 
overheid. Zij worden in verschillende vormen geheven. Directe be
lastingen en indirecte belastingen en zgn. para-fiscale heffingen zoals 
bijvoorbeeld de AOW om maar enkele van de belangrijkste op te 
noemen. 
Directe Belastingen: 

Indirecte Belastingen: 

Inkomstenbelasting 
Vermogensbelasting 
Vennootschapsbelasting 
Loonbelasting 
Dividendbelasting 
Commissarissenbelasting 
Grondbelasting 
Personele belasting 
Waterschaps- en Polderlasten 

Invoerrechten 
Accijnzen 
Omzetbelasting 
Zegelrechten 
Registratierechten 

Men verdeelt ze ook wel in belastingen naar inkomen, winst en 
vermogen en zakelijke belastingen (welke met de winst mogen wor
den verrekend) en kostprijsverhogende belastingen, waarvan de be
doeling is, dat ze in het product worden doorberekend, dus op de 
consument afgewenteld, zoals b.v. de Accijnzen, Invoerrechten en 
Omzetbelasting. 

Zoals gezegd zijn dit slechts de voornaamste, er zijn er nog vele 
meer. De lOe penning van Alva is in onze tijd reeds vele malen over
schreden. 

Van al deze belastingen worden slechts de Inkomstenbelasting en 
de Successiebelasting volgens progressieve regels geheven, d.w.z. deze , 
belastingen worden in theorie geheven naar draagkracht van het. 
individu (gezinssamenstelling, ouderdom, invaliditeit enz.) en naar 
hoger percentage in verhouding van groter inkomen. 

Loonbelasting - Dividendbelasting - Commissarissenbelasting zijn 
voorheffingen op de Inkomstenbelasting en mogen met deze worden 
verrekend! 

Vermogensbelasting wordt geheven van het bezit (vermogen) naar 
een vast percentage, in 1962 verlaagd van f 3,- tot f 2,50 van elke 
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f 500,- dat het vermogen van ongehuwden groter is dan f 22.500,
en voor gehuwden groter dan f 30.000,- met een verhoging van 
j7500,- voor ieder kind waarvoor de belastingplichtige aanspraak op 
kinderaftrek heeft. 

Grondbelasting: een vaste heffing van de bebouwde en onbebouwde 
eigendommen (huizen en land) naar vaste maatstaven (belastbare 
opbrengst) met opcenten voor Provincie en Gemeente. 

Personele belasting: een heffing op de voering van uiterlijke staat 
(Huurwaarde woning - meubilair - luxe vaartuigen - personen auto
mobielen etc.) rekening houdend m~t de samenstelling van het gezin. 

Waterschaps-, Hoogheemraads- en Polderlasten worden door deze 
publiekrechtelijke lichamen geheven van de ingelanden, naar grootte 
van de belastbare opbrengst van land, gebouwde eigendommen enz., 
welke deze in de betreffende lichamen bezitten, voor bemaling, be
dijking, onderhoud van wegen enz. 

De Vennootschapsbelasting wordt geheven van Naamloze en andere 
Vennootschappen, Coöp. Verenigingen, Stichtingen enz. Deze Ven
nootschapsbelasting wordt berekend naar een vast percentage over de 
winst van de onderneming, in 1963 verlaagd van 44 pct tot 42. pct 
voor een winst minder dan f 50.000,- en voor hogere winsten ver
laagd van 4.7 pct tot 45 pct. 

Hierdoor wordt meteen verklaard, waarom vele particuliere on
dernemers er toe overgaan hun ondernemingen in NV's om te zetten: 
Omdat de belasting, die van de winst van de Vennootschap wordt 
geheven lager ligt dan van die van de particulier. Bij een inkomen 
van bijvoorbeeld f 30.000,- is de laatste f 1000,- belast met een· 
percentage van 50 pct Inkomstenbelasting. Men bespaart dus belasting 
bij de oprichting van een NV wanneer het inkomen hierboven .stijgt. 
Men kan zijn kapitaal (bezit) in de NV, waarvan men toch eigenaar 
(beheerder) is vergroten en zichzelf middels salaris als directeur of 
commissaris uitbetalen wat men nodig heeft en op deze manier zijn 
inkomen regelen naar de verschuldigde Inkomsten- of Loonbelasting. 

De totale ontvangsten van het Rijk aan Vennootschapsbelasting ste
gen van 1104 miljoen gulden in 1957 tot 1375 miljoen gulden in 1962. 

Een slechts geringe stijging wanneer we weten, dat de winsten van 
de grote ondernemingen juist in deze periode met sprongen zijn 
gestegen. Hoe dit is te verklaren, zullen we nog uiteenzetten. 

Van de Indirecte Belastingen, de zgn. kostprijsverhogende belas
tingen zijn de Invoerrechten en Accijnzen en de Omzetbelasting wel 
de voornaamste. Deze belastingen worden geheven naar een percen
tage van de prijs van het product en worden in deze prijzen door
berekend, zodat zij prijsverhogend werken en daar zij geheven wor
den van direct noodzakelijke levensmiddelen (suiker - bier - tabak -
benzine, enz.) drukken deze het zwaarst op de grote gezinnen en kan 
men bij deze belastingen zeker niet zeggen, dat zij naar draagkracht 
worden geheven. In vergelijking met de stijging van de ontvangsten 
van de Vennootschapsbelasting laten we hier de enorme stijging van 
de kostprijsverhogende belastingen volgen. 

In 1956 werd ontvangen 2787 miljoen gulden en in 1962 3987 mil
joen, welke stijging hoofdzakelijk zijn oorzaak vindt in de stijging der 
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prijzen, dus het duurder worden van het leven. Deze stijging wordt 
geheel doorberekend en dus uiteindelijk door de consument: het wer
kende volk betaald. En als men nagaat, dat zij in 1962 vier tiende van 
de gehele opbrengst aan belastingen uitmaakte, zelfs iets meer dan 
de totale ontvangsten van Inkomsten-Loonbelasting enz., dan krijgt 
men enige indruk van de rechtvaardige verdeling der lasten!! 

Nu is het niet zo, dat de belastingheffing alleen een rol speelt bij 
het verschaffen aan de overheid van de noodzakelijke middelen voor 
dekking van de publieke uitgaven, maar de belastingheffing speelt 
ook een rol bij de beheersing van de conjunctuur: de handhaving van 
het monetaire evenwicht i.c. inkrimping of uitbreiding van de geld
omloop. 

Het is dus een doorlopend touwtrekken tussen de overheid en de 
tegenstrijdige belangen van diverse groepen ondernemers. 

Om enige van de recente maatregelen te noemen, die een zeer 
belangrijke rol hebben gespeeld in dit spel en die de grote monopo
lies geen windeieren hebben gelegd, zoals U hebt kunnen zien uit de 
geringe stijging van de Vennootschapsbelasting. 

De investeringsaftrek en de vervroegde afschrijving, uitstel van 
heffing bij fusie van bedrijven en bevordering van besparingen. 

Vooral de investeringsaftrek en vervroegde afschrijving waren 
grote fiscale voordelen voor de grote bedrijven. Zij werden in 1953 
ingevoerd. De investeringsaftrek bedroeg toen gedurende 5 jaar 4 pct 
extra aftrek voor investeringen boven f 3000,-. Een extra aftrek dus 
op vernieuwing en uitbreiding van fabrieksgebouwen, machines, enz., 
bedoeld als een stimulans voor de dalende conjunctuur in die dagen. 

Er rees echter een storm van protest toen in nov. 1956 deze fiscale 
maatregel werd geschorst met als gevolg, dat zij in mei 1958 weer 
werd hersteld nu tot 4 jaar telkens 4 pct en op 30 april 1960 werd zij 
gebracht op 2 maal 5 pct. 

Zo ging het ook met de vervroegde afschrijving op bedrijfsmidde
len. Men mocht in de tijd van hoogconjunctuur een de;rde deel van de 
aanschaffingskasten van bedrijfsmiddelen vervroegd afschrijven en 
men liet zich dit buitenkansje om de fiscale winsten te drukken, niet 
ontnemen. Het is duidelijk, dat deze maatregelen in de eerste plaats 
van groot voordeel waren voor de grote bedrijven, de kleine midden
stand kwam dikwijls niet tot investeringen boven de .f 3000,- om 
de eenvoudige reden, dat de middelen ontbraken en mocht dit in een 
enkel geval toch lukken, dan was dit alleen maar van een incidenteel 
karakter, zodat de grote voordelen zijn neus voorbij gingen. 

VAN de para-fiscale maatregelen was vooral de heffing AOW, die 
1957 werd ingevoerd een voorbeeld: Een heffing op het inkomen, 

waarbij de zgn. uitkering van Drees aan de armlastige boven 65 jaar 
werd vervangen door een algemene uitkering. 

Zij werd geheven tot een inkomen van f 6900,- met een heffing 
van maximaal f 465,- en mocht van het belastbaar inkomen worden 
afgetrokken. 
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Terwijl de uitkering volgens de noodwet-Drees voor het overgrote 
deel uit de algemene middelen en de 1,5 pct Vereveningsheffing moest 
worden betaald, kwam dus met de invoering van de AOW een heffing 
tot stand op de inkomens tot f 6900,-. 

Na enkele jaren had men in dit fonds een overschot van f 500,
miljoen,. terwijl toch de opzet van de heffing was, dat men per jaar 
niet meer zou heffen dan men nodig had. Men had kennelijk wat 
royaal gerekend! Maar dit kwam prachtig uit, want men vond dit 
principe van heffing zo mooi, dat men er onmiddellijk de A WW 
(algemene weduwen- en wezenwet) bij onderbracht. Zie zo, alweer 
een sociale verzorgingswet, die voorheen uit de algemene middelen 
moest worden betaald, afgewenteld op de ruggen van de minstdraag
krachtigen. En thans heeft men hieraan ook de AKW (algemene kin
derbijslagwet) vastgekoppeld. 

Het gaat om sociale verzekeringswetten, die ieder voor zich na
tuurlijk in een grote behoefte voorzien en nog verbeterd dienen te 
worden. 

Maar is het juist, dat ze op deze manier worden gefinancierd? 
De maximumgrens van het inkomen, waarover de premies worden 
geheven, werd wel opgetrokken tot f 9000,-. Maar dit betekende 
slechts dat de lasten van de heffing voor het grootste gedeelte werden 
gelegd op de arbeiders en de kleine zelfstandigen met een inkomen 
tot f 9000,-. Zij moeten immers altijd het volle pond betalen, terwijl 
de grote inkomens nooit meer betalen dan 10 pct van f 9000,-, dus 
f 900,-. Maar de onbillijkheid werd nog groter, doordat men de 
AOW voor de heffing van de Inkomstenbelasting mag aftrekken. 
Wat dit betekent blijkt duidelijk uit de volgende voorbeelden. 

Een gehuwde zonder kinderaftrek met een inkomen van f 50.000,
aftrek max. aanslag AOW etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 900,-

belastbaar inkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :f 49.100,
hierover verschuldige I.B. . . . . . . . . . . . . . . . f 20.400,-
verschuldige I.B. over f 50.000,- . . . . . . . . . . " 20.899,-

voordeel door aftrek f 900,- AOW f 499,-

Een gehuwde zonder kinderaftrek met een inkomen van f 
aftrek max. aanslag AOW etc. . ....................... . 

" 

9000,-
900,-

belastbaar inkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 8100,
hierover verschuldige I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . f 947,-
verschuldige I.B. over f 9000,- . . . . . . . . . . . . . " 1164,-

voordeel door aftrek f 900,- AOW etc. . . . . f 217,-
In feite betaalt dus iemand met een lager inkomen naar verhouding 

een veel grotere bijdrage aan onze sociale voorzieningen, zoals duide
lijk uit dit voorbeeld blijkt. Over eerlijke verdeling der lasten ge
sproken! En het is duidelijk, dat bij de lagere inkomens deze lasten 
percentagegewijs nog zwaarder drukken. 

Een andere fiscale maatregel, die ons duidelijk laat zien, dat de 

307 



belastingwetten in onze maatschappij zich aanpassen aan de eisen 
van de bourgeoisie en de belangen der grote ondernemingen, is de 
invoering van de belastingaftrek voor de gehuwde werkende vrouw. 
Voor het Besluit-Inkomstenbelasting-1941 gelden man en vrouw als 
een eenheid. Slechts de man betaalde belasting over het inkomen van 
beiden, de gehuwde vrouw is dus zelf niet belastingplichtig naar de 
wet. Er werd op het loon van de werkende gehuwde vrouw welloon
belasting en AOW ingehouden, naar hetzelfde tarief als voor de man 
gold. Maar omdat er meerdere bronnen van inkomen waren, kreeg 
de man aan het einde van het jaar een aangiftebiljet toegezonden, 
waarin hij beider looninkomen moest opgeven. 

Van de gezamenlijke verdienste moest nu Inkomstenbelasting wor
den betaald volgens het progressieve tarief, hetgeen betekende dat 
de man een flinke navordering kreeg, omdat dit tarief hoger was dan 
de van beiden ingehouden loonbelasting. Het gevolg hiervan waren 
ontelbare moeilijkheden, want de inkomsten waren reeds besteed en 
men kon het volgende jaar gaan werken alleen om zijn achterstallige 
en nieuwe belasting te gaan betalen. Was het een wonder, dat som
mige gehuwde vrouwen er mee ophielden? Men wilde wel werken, 
maar niet voor de belasting. 

Het is echter hoogconjunctuur en aan iedere arbeider wordt zeker 
evenveel verdiend als zijn loon bedraagt. De reserve aan mannelijke 
arbeidskracht was uitgeput, dus moest men vrouwelijke arbeidskracht 
hebben en deze is meestal nog goedkoper voor de ondernemers. Er 
moest dus raad worden geschaft. Men kon niet wachten tot de gehele 
belastingherziening, die reeds in 1960 was aangekondigd eindelijk 
eens klaar zou komen. 

Mannelijke arbeidskracht was er niet meer in 1962. De enige bron 
waaruit geput kon worden was de arbeid van de gehuwde vrouw. 
Dus zo spoedig mogelijk invoering van fiscale faciliteiten voor de 
werkende gehuwde vrouw, waardoor de animo van deze om in loon
dienst te gaan werken werd verhoogd. Objectief was het een afge
dwongen verbetering. Maar ook hier kwam de schriele kruideniers
mentaliteit van de Nederlandse bourgeoisie weer om de hoek kijken, 
want hoewel de minimum vrijstelling bij de op stapel staande belas
tingherziening was geraamd op f 1000,-, werd zij per 1 juli 1962 
ingevoerd met een minimum vrijstelling van f 500,-. 

* 
EN laten we nu eens kijken hoe het zit met de belastingdruk bij 

de Loon- en Inkomstenbelasting en haar ontwikkeling over de 
jaren 1956 tot heden. Wij hebben juist deze jaren genomen, omdat 
in 1956 het tarief van de Inkomsten- en Loonbelasting werd herzien 
en eerst in juli 1962 opnieuw een herziening van het tarief van deze 
belasting plaats vond. 

De Rijksrekeningen gaven voor deze jaren een regelmatige stijging 
van de inkomsten uit deze belastingen te zien. 
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Loonbelasting in milj. gld. 
Inkomstenbelasting " 

1957 

1141 
1643 

1958 

1212 
1757 

1959 

1303 
1925 

Waaruit zijn deze enorme toenamen nu te verklaren? 

1960 

1507 
2225 

1962 

2025 
2375 

Voor de Loonbelasting uit het feit, dat op de o.m. met compensaties 
voor huurverhoging verhoogde lonen steeds maar weer het oude pro~ 
gressieve tarief werd toegepast en mede door het feit, dat het aantal 
loonarbeiders is toegenomen. 

Voor de Inkomstenbelasting uit het feit der verhoging van de in
komens, waarbij de groei van de inkomens der ambachtslieden en 
kleine zelfstandigen te vergelijken is :tnet die der lonen van de ar
beiders en hierop ook steeds het oude progressieve tarief van toepas

. sing was. Deze toename speelde door hun veel grotere aantal een be-
langrijker rol dan de grotere inkomens welke op de reeds hiervoor 
uiteengezette wijze door de kapitalisten zelf werden geregeld. 

Nu is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de loonstij
ging van 1956 tot 1963 afgerond 50 pct en de stijging van de kosten 
van levensonderhoud over die jaren 23 pct. 

Zodat een loon of inkomen van f 3500,- in 1956 te vergelijken valt 
wat .koopkracht en draagkracht betreft (àls het indexcijfer goed is!) 
met een loon van f 4300,- in 1963. 

Een gehuwde met twee kinderen betaalde in 1956 aan Inkomsten
belasting f 44,- over f 3500,- en in 1963, dus na de verlaging van 
juli 1962, over .f 4300,- .f 57,- Inkomstenbelasting. Dat is dus bijna 
30 pct meer. 

Wanneer volgens het CBS de totale belastingdruk van 1956 tot 1962 
gestegen is van 21 pct tot 22 pct in verhouding tot het Nationale In
komen, dan is het door de gegeven voorbeelden wel duidelijk gewor
den, dat de lagere inkomens naar verhouding de zwaarste lasten 
van deze toename op hun schouders hebben gekregen. 

Op geraffineerde wijze heeft men methoden van belastingheffing 
i.ngevoerd, waarbij de arbeidersklasse niet meer rechtstreeks met de 
enorme druk der belastingen wordt geconfronteerd. De ondernemers 
zijn immers door invoering van de Loonbelasting en de heffing AOW 
onbezoldigde belastinggaarders geworden en op deze manier komt 
de belasting van deze groep tot de laatste cent toe binnen. 

Want als we het er al over eens zijn, dat f 85,- schoon te kort is 
om behoorlijk van te kunnen leven, hoe zou het dan met de inning 
van de belasting zijn gesteld, wanneer we zien dat in 1962 een gehuwd 
echtpaar reeds belasting begint te betalen bij f 2280,- inkomen (niet 
schoon) en in 1963 bij .f 2700,-? Rekenen we hier eens f 10,- huur 
per week af, blijft er .f 40,- per week over om van te leven. Deze 
mensen zijn armlastig, maar belasting betalen ze, omdat dit gewoon 
van het loon wordt ingehouden. 

Hetgeen in het kort hierop neer komt, dát wij de arbeidersklasse 
en de gehele werkende bevolking tegen de fiscale uitplundering in 

· strijd moeten brengen. Reeds thans moet direct aan de orde worden 
gesteld een verdere optrekking van de toepassing van het tarief met 

309 



f 700,-, zodat een gehuwd echtpaar eerst inkomstenbelasting met een 
zuiver inkomen van f 3400,- gaat betalen. Dan benaderen we ten
minste de grens van het minimum levensniveau. 

Door de geleidelijke langzame verhoging van de prijzen, de zgn. 
sluipende inflatie, wordt het noodzakelijke voedselpakket steeds 
duurder en de arbeiders zijn dus gedwongen steeds strijd te voeren 
voor verhoging der lonen, maar door dezelfde oorzaak wordt ook de 
belastingdruk in percenten steeds zwaarder als het progressieve ta
rief ongewijzigd blijft. Met de stijging van de prijs van het voedsel
pakket dient dus steeds een herziening van het tarief der Inkomsten
en Loonbelasting gepaard te gaan. Uitstel van deze herziening is 
zwaardere druk op de laagste inkomens. 

* 
DE regering-De Quay, met haar minister van Financiën Zijlstra, is 

er in geslaagd door allerlei maatregelen deze wezenlijke verho
ging van de belastingdruk voor de arbeiders en kleine zelfstandigen 
te verdoezelen. Uit de geweldige overschotten worden de steeds ho
gere lasten van de bewapening betaald, die midde1s de orders aan de 
bewapeningsindustrie weer terug vloeien in de zakken van de groot
aandeelhouders der grote monopolies. 

Hier enkele ideeën ter discussie over mogelijke verbeteringen. van 
het belastingstelsel: 

Het huidige tarief van de Inkomstenbelasting beantwoordt aan de 
basis niet meer aan rechtvaardigheid en draagkracht en wij moeten 
dan ook de eis stellen van optrekking van het tarief aan de basis tot 
f 3500,-. 

Acht tiende van de Rijksinkomsten bestaat uit Inkomsten- en Loon
belasting, Invoerrechten en Accijnzen. Deze worden opgebracht door 
het werkende volk en wij moeten eisen, dat er een rechtvaardige ver
deling van de lasten tot stand komt. 

In de allereerste plaats afschaffing van de heffing voor de AOW. 
Ouderdomsvoorziening - ondersteuning van weduwen en wezen -
kinderbijslag en andere sociale voorzieningen behoren te worden be
taald uit de algemene middelen, welke naar draagkracht worden ge
heven. 

Afschaffing van de Grondbelasting, welke voor de boeren en tuin
ders in feite een extra belasting is op hun voornaamste bedrijfsmiddel 
de grond, welke belasting zij, evenals enkele andere trouwens, in 
tegenstelling tot de grote monopolies, niet kunnen doorberekenen in de 
prijzen. Want zo er een bedFijfstak is in Nederland, die maar moet 
afwachten wat zij voor haar producten krijgt, dan zijn het de boeren 
en tuinders. Ondanks de zware heffingen, die zij aan het· Landbouw
schap moeten betalen is er voor deze bedrijfstak nog steeds geen ba
sisprijsregeling die afgestemd is op de productiekosten. 

Probeer dat eens klaar te krijgen bij de heren bedrijfsvoerders der 
grote monopolies. Die spreken hun prijzen wel af in pools en kartels. 

Verhoging van de Vennootschapsbelasting boven de f 100.000,
met 10 pct en boven de f 1.000.000,- met 20 pct, met de bepaling, 
dat deze verhogingen niet in de prijzen mogen worden doorberekend, 
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want anders wentelt men deze lasten weer af op de consument. 
V er hoging van de Vermogensbelasting boven de f 500.000,- met 

.f 5,- per .f 1000,-. 
De grootste waakzaamheid is geboden bij de nieuwe maatregelen, 

die men van plan is te nemen. Nadat men eerst al het belastinggebied 
van Gemeente en Provincie door het Rijk heeft geannexeerd, tracht 
men thans deze lichamen weer een eigen belastinggebied te geven 
om hun uitgaven te bekostigen, die men niet uit de Rijkstoelagen 
kan dekken: Verhoging van Straatbelasting- Reinigingsrechten en 
andere baatbelastingen en rechten drukken altijd het zwaarst op de 
minst draagkrachtigen en het verleden zou weer gaan herleven met 
goedkope en dure gemeenten, waarbij de kapersnesten als Bloemen
daal- Wassenaar- Baarn etc. tot de eldorado's der rijken met lage 
belastingen zouden gaan behoren. 

Dit stelsel heeft zich overleefd en-moet evenals het stelsel der ge
meenteklassificatie worden opgeheven. 

Wij moeten in de gemeenteraden de strijd voeren voor behoorlijke 
uitkeringen uit het Gemeentefonds door het Rijk, waaruit de nodige 
uitgaven van de gemeenten kunnen worden bestreden. 

Minder uitgaven voor de bewapening, maar geen verdere lasten op 
het werkende volk. De grens is bereikt en strijd- strijd en nog eens 
strijd tegen de drukkende macht der monopolies kan alleen het leven 
voor ons volk dragelijk maken. 

v.B. 
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Investeringen en loonpolitiek 

G een van de grote monopolies en banken, geen van de werkgevers
organisaties en geen van de officiële instanties, die bij de sociaal

economische politiek in ons land betrokken zijn, heeft zich in de af
gelopen drie maanden onbetuigd gelaten. Alle hebben de econo
mische vooruitzichten besproken. Woordvoerders van de pariemeuts
fracties van alle regeringspartijen deden dat eveneens, onder meer 
in een speciale uitgave van het semi-officiële weekblad Economisch
Statistische Berichten. 

Het merkwaardige feit doet zich voor, dat allen tot vrijwel woorde
lijk dezelfde voorschriften zijn gekomen voor de toekomstige sociaal
economische politiek in ons land. Enkele voorbeelden daarvan op be
langrijke punten: 

Algemeen beleid: Winst wordt wel eens als een "besmet woord" 
beschouwd. Maar wij hebben de winst nodig. Niet alleen om uit te 
keren, maar ook voor de zelffinanciering van onze investeringen. Een 
dusdanige verkrapping van onze winstmarges, dat het investeringspeil 
op onaanvaardbare wijze achteruit gaat, moet voorkomen worden 
(Verbond van Nederlandse Werkgevers). Het algemeen economisch 
beleid van de nieuwe regering zal zich moeten kenmerken door een 
verdere stimulering van hoge investeringen en zo mogelijk nog 
hogere besparingen (KVP-woordvoerder Blaisse in E.-S.B.). In de 
komende jaren zal een aanzienlijke verhoging van het industriële 
investeringspeil plaats moeten vinden. Nadat de industriële investe
ringen van 1950 tot 1960 met 53 procent stegen, zullen zij in 1960-1970 
nog eens met honderd procent moeten stijgen (de minister van Econo
mische Zaken in de Achtste Industrialisatienota). 

Lonen: Het Nederlandse loonpeil zal, vergeleken met minder van 
de export afhankelijke landen, steeds aan de lage kant dienen te zijn 
(Nederlandse Bank). Een lager loonpeil in Nederland is nuttig omdat 
we eigenlijk nog een heel jonge geïndustrialiseerde natie zijn (de mi
nister van Economische Zaken). Het voorkomen van een te sterke 
stijging van de arbeidskosten is een van de voornaamste zorgen voor 
het lopende jaar (Verbond van Nederlandse Werkgevers). Extra 
waakzaamheid is geboden ten aanzien van de vraag welke ontwikke
ling van de loonkosten in de eerste jaren toelaatbaar kan worden ge
oordeeld (Centraal Sociaal Werkgevers Verbond). Voor 1963 moet 
matiging worden betracht, voor 1964 moet op niet veel ruimere mo
gelijkheden worden gerekend (Verbond van Prot-Chr. Werkgevers). 
De overspannen arbeidssituatie is verontrustend, omdat ze geleid heeft 
tot stijging van de arbeidskosten. Bij voortzetting van de hoogcon
junctuur moet de arbeidsmarkt verruimd worden door het aantrekken 
van buitenlandse werknemers, het vrijmaken van arbeiders door sane
ring van de landbouw, het afremmen van de emigratie en het stimu
leren van arbeidsbesparende investeringen (KVP-woordvoerder 
Blaisse in E.-S.B.). Er is geen aanleiding de richtlijnen voor de gema-
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tigde stijging van de loonkosten te herzien (SER). 

Prijzen: Prijsvastlegging voor de loon- en salaris-trekkenden bete
kent een verhoging van het reële inkomen, die niet in overeenstem
ming is met het duurzaam economische evenwicht. Het is op den duur 
onbillijk, indien verhinderd wordt dat loonsverhogingen, die kosten
verhogend hebben gewerkt, in de prijzen worden doorberekend, wan
neer de marktverhoudingen dat toelaten (Nederlandse Bank). Een te 
straffe prijspolitiek kan nadelig zijn voor onze economie, want ver
kleining van de winstmarges vermindert de mogelijkheden voor zelf
financiering van de investeringen (Verbond van Nederlandse Werk
gevers). Het prijsbeleid houdt het gevaar van verstarring in de prijs
structuur in, het gevaar van een plotselinge ontlading in prijsstijgin
gen is niet denkbeeldig (Prot.-Chr. Werkgevers). Het is niet te ver
mijden dat de prijzen verder zullen stijgen (Centraal Planbureau). 

Bouwbeleid: Het bouwbeleid beperkt de totale omvang van de bouw 
met het doel een ongewenste stijging van de bouwkosten te voorko
men en kan gezien worden als een belangrijk onderdeel van de loon
politiek. De offers, die voor deze beperking zijn gevergd, waren groot. 
Zonder deze beperking zouden de bouwlonen stellig hoger zijn dan 
thans- de ervaring in Duitsland wijst duidelijk in deze richting. Het 
gevaar van overslaan naar andere bedrijfstakken zou in ons land met 
zijn homogene loonstructuur veel groter zijn. Het nut van de beper
kende invloed op de bestedingen kan onder de thans geldende omstan
digheden in twijfel worden getrokken, het nut van de invloed op het 
kostenniveau moet daarentegen bij voortduring hoog worden aange
slagen (Nederlandse Bank). De capaciteit van de bouwmarkt zou een 
belangrijk knelpunt kunnen worden bij de industriële expansie. Er 
zal niet aan zijn te ontkomen, dat concreet aangegeven wordt welke 
offers ons land zal moeten brengen (de minister van Economische 
Zaken in de lndustrialisatienota). Voor de industriële bouw eenzelfde 
prioriteit als voor de woningbouw (Verbond van Nederlandse Werk
gevers). Meer bouwvolume voor het bedrijfsleven. Voorrang voor het 
bedrijfsleven ten opzichte van die sectoren, die voor de groei van onze 
nationale economie minder belangrijk zijn (Prot.-Chr. Werkgevers). 

Afgerond en samengevat komt dit ondernemersprogram voor de 
economische politiek van de komende regering er op neer: de prijzen 
vrijelijk omhoog, de lonen gedwongen laag; offers op het gebied van 
de woningbouw, sociale voorzieningen e.d. ten behoeve van de inves
teringen van de ondernemers. De openhartige mededeling over de 
loonpolitiek in de bouw verdient bijzondere aandacht. Over de bewa
peningsuitgaven heerst overigens nog steeds het officiële algemene 
doodzwijgen. 1) 

1) Na het schrijven van dit artikel, heeft de regering op 29 juni een "Nota 
inzake de toeneming en besteding van het nationale inkomen in de komende 
vier jaren" van het Centraal Planbureau gepubliceerd. Daarin zijn de be
drijfsinvesteringen "bij voorbaat van de beschikbare middelen afgetrokken 
en worden niet beschouwd als een specifieke aanspraak waaromtrent nog 
een beslissing moet worden genomen"! 
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"Kal me berekeningen" 
~.4 ARX waarschuwde de arbeiders er tegen "de wil en het voorschrift 
IYI van de kapitalisten als een permanente economische wet te aan
vaarden". Er is alle reden om dat vooral in deze tijd voor ogen te 
houden. Want de propagandatechniek, waarmee de bezittende klasse 
haar wil vertaalt in "wetenschappelijke", "economisch onvermijde
lijke" voorschriften en deze dan aan de man brengt, is sinds Marx 
verder ontwikkeld. 

Een van de Nederlandse economen die daarbij bijzonder actief en 
behulpzaam is, is de Groningse hoogleraar professor J. Pen. Een van 
zijn laatste treffende uitspraken- zoals doorgaans het geval is, neer
geschreven in Het Parool - luidt: "In ons land is het economische 
beleid een kwestie van kalme berekening". 

Ook een aantal NVV -bestuurders gaat van de gedachte uit, dat het 
met name in de loonpolitiek allemaal een kwestie van "kalme bere
kening" is. Niet toevallig is professor Pen voor deze NVV -bestuurders 
een soort top-scholingsleider, die als spreker op kaderbijeenkomsten 
wordt gevraagd en wiens geschriften worden aanbevolen. 

Een laatste bewijs van hun koers op "kalme berekeningen" in plaats 
van machtsvorming tegen de grote ondernemers, is het gemeenschap
pelijke program dat het NVV -ver bondsbestuur met de KAB opstelde. 
Daarin wil men zich binden aan "de noodzaak de loonontwikkeling 
te houden binnen de mogelijkheden van de nationale economie, die 
de bewegingsvrijheid beperkt". Daarmee vergroot men de bewegings
vrijheid van de ondernemers, die vele instanties en personen ter be
schikking hebben om voor te rekenen, hoe klein "de mogelijkheden 
van de nationale economie" zijn om de lonen te verhogen. Het ge
meenschappelijke program van de KAB en de NVV -leiding bevat 
trouwens geen eis tot verhoging van de lonen - zo klein heeft men 
"de mogelijkheden van de nationale economie" al gesteld. 

Waar heeft de politiek van "kalme berekeningen", die vooral de 
laatste jaren van de regering De Quay-Roolvink werd gevoerd, toe 
geleid? 

In de eerste plaats tot innige tevredenheid bij de grote ondernemers. 
Zij konden jaar op jaar recordwinsten boeken dankzij het feit dat de 
NVV -leiding de hen voorgeschotelde "mogelijkheden van de nationale 
economie" als richtsnoer voor de vakhondspolitiek aanvaardde. 

Ondernemers lopen om begrijpelijke redenen niet gauw met hun 
tevredenheid te koop. De jaaroverzichten van de Nederlandse Bank
een van de voornaamste centrale instellingen welke door de grote mo
nopolies wordt beheerd- krijgen minder publiciteit in arbeiderskrin
gen en zijn soms openhartiger. 

"Mocht bij de aanvang van het jaar enige twijfel gekoesterd worden 
of de deels tot stand gekomen en deels nog te verwachten loonsver
hogingen inderdaad zonder evenwichtsstoringen zouden kunnen wor
den verwerkt, de uitkomst was boven verwachting gunstig. De stijging 
van de gemiddelde arbeidsproductiviteit was ruim voldoende om de 
stijging der lonen op te vangen" (Jaarverslag Nederlandse Bank over 
1960). Traditiegetrouw gaat dat gepaard met waarschuwingen voor de 
toekomstige ontwikkeling. 
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Deze waarschuwingen werden in het jaar daarop nog sterker, toen 
een teleurstellende conjunctuur werd voorspeld ter rechtvaardiging 
van straffe matiging van de looneisen: De verkorting van de arb~ids
tijd zou "een ernstige invloed op de ontwikkeling van de arbeidskos
ten" hebben gehad, die met de revaluatie van de gulden "van wezen
lijke invloed op de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfs
leven in de export" was. Daardoor werd "de nationale huishouding 
in een gemakkelijk kwetsbare situatie gebracht". Bovendien "komt 
het einde van de expansieperiode onverbiddelijk naderbij. Gehoopt 
moet worden dat het nog mogelijk is te voorkomen dat de volgende 
recessie-periode ons bitterder ervaringen brengt. Het zal daartoe no
dig zijn een beleid te volgen dat zich met nadruk richt op het verhin
deren ener overbesteding en op het beperken van verdere kostenstij
gingen". (Jaarverslag over 1961). 

Maar weer een jaar later opent de Nederlandse Bank zijn jaar
verslag met de zin, dat "thans niet anders kan worden getuigd dan dat 
het jaar 1962 voor de nationale economie als geheel een gunstiger 
afloop heeft gebracht dan te voorzien was. Het gevaar leek te bestaan 
dat de sterke stijging van de arbeidskosten per eenheid product de 
export en daarmee de werkgelegenheid in gevaar zou brengen, zodra 
in het buitenland een zekere conjuncturele teruggang zou intreden. 
Geen van deze gevaren heeft zich verwezenlijkt". Integendeel, thans 
geeft men toe, dat de jaren sedert 1958 "een zo grote buitenlandse 
vraag naar het Nederlandse product te zien gaven", dat deze "de over
spanning op de arbeidsmarkt veroorzaakte die, met enige vertraging, 
tot de grote loonsverhogingen van 1960 en volgende jaren aanleiding 
gaf. Het is dat verschijnsel tevens, dat de nominaal te hoge loons
verhogingen e·conomisch rechtvaardigde". 

Kortom, de ondernemers hebben geen pijn gehad aan de loons
verhogingen welk.e hen werden afgedwongen. Zelfs niet toen deze 
loonsverhogingen uit gingen boven de in "kalme berekeningen" vast
gestelde "mogelijkheden van de nationale economie", waaraan vele 
vakbondsleidingen zich wilden houden! 

De ervaring toont, dat de "kalme berekeningen" van officiële en se
mi-officiële instanties, die bij het economische beleid betrokken zijn, 
niet bepalend kunnen zijn voor de politiek van de vakbeweging. Het 
meest sprekende voorbeeld is wel de wetenschappelijke klucht welke 
zich afspeelde bij de invoering van de gedifferentieerde loonpolitiek 
van het kabinet-De Quay-Roolvink. Alle richtlijnen en formules, her
zieningen, verbeteringen en verduidelijkingen en alle congressen, 
commissies en instanties die ermee werden gemoeid ten spijt, is men 
er nooit in geslaagd aan te geven, hoe de productiviteitscijfers bere
kend moesten worden, waarop de loonpolitiek jarenlang moest wor
den afgestemd. Op een congres van de Vereniging van Staathuishoud
kunde is de verzamelde schare deskundigen in de wetenschap van de 
loonbepaling welke ons land rijk is, er zeer lange tijd over aan het 
rekenen geweest. NVV -secretaris Kloos sprak er uiteindelijk een ver
lossend woord toen hij alle ingewikkelde formules eventjes opzij 
zette voor de eenvoudige vuistregel van elke arbeidersactie en zei, 
dat "de productiviteitsbepaling de resultante is van de machtsstrijd". 
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Het is een stelling, die de juistheid van Marx' waarschuwing onder
streept. De NVV -leiding zou er beter aan doen deze stelling niet alleen 
in de discussie op het congres van de Vereniging voor Staathuis
houdkunde te hanteren, maar ook tot richtsnoer in de praktische loon
strijd te nemen. 

Keynes 

RICHTLIJNEN voor de economische politiek worden in alle imperia
listische landen, ondanks verschillende accenten, beredeneerd en 

·gepropageerd volgens een algemene economische theorie. Deze theorie 
werd gangbaar in de loop van de jaren '30, toen de kapitalistische 
wereld door grote economische crises werd getroffen en de massa
werkloosheid zo'n revolutionerende uitwerking op de volksmassa's 
had, dat het bestaan van de kapitalistische orde in een aantal imperia
listische landen op het spel stond. Deze jaren veroorzaakten een diep
gaande cl'isis _in de burgerlijke economische theorie. Het was onmoge
lijk geworden nog langer de lof van het vrije spel der maatschappe
lijke krachten en de oud-liberale beginselen van het "laissez faire, 
laissez aller" en de "staatsonthouding" te zingen, zoals tot dan toe 
algemeen werd gedaan. 

In deze tijd maakte de Britse economist John Maynard Keynes 2) 
school, aan wie de burgerlijke wetenschap en geschiedschrijving thans 
een revolutionaire rol in het economische denken toeschrijft. 

Keynes zelf merkt in zijn voornaamste geschrift op, dat de tegen
stelling tussen de burgerlijke economische theorie en de praktijk van 
de kapitalistische economie in die jaren "de gewone man niet ontging, 
met het gevolg dat hij de economen meer en meer het respect ont
zegt, dat hij wel voor andere geleerden heeft, wier theoretische con
clusies worden bevestigd als zij op de werkelijkheid worden toe
gepast". 

Er werd in die tijd door de heersende klasse naar wegen gezocht 
om de politiek-explosieve massawerkloosheid uit de wereld te helpen 
en het diep geschokte vertrouwen in het kapitalisme en de burgerlijke 
economische wetenschap te herstellen. 

In de Verenigde Staten, Nazi-Duitsland, Engeland en Frankrijk en 
andere kapitalistische landen leidde de crisis tot versterkt staats
ingrijpen in het economische leven. Dit viel samen met eeri verster
king van de greep van het financierskapitaal van de grote monopolies 
en banken op het staatsapparaat. Keynes' verdienste voor de burger
lijke economie is, dat hij een theoretische fundering uitwerkte voor de 
praktische maatregelen die door de staat, de grote concerns en banken 
werden genomen om de bedreigde kapitalistische orde te redden. 
Bovendien trachtte hij een geheel nieuwe, algemene burgerlijke eco-
2) John Maynard Keynes (1883-1946) schreef zijn voornaamste werk -
General Theory of Employment, Interest and Money (Algemene theorie van 
de werkgelegenheid, de rente en het geld) -in 1936. Voordien bekleedde hij 
reeds verscheidene hoge functies in het Britse bankwezen en het regerings
apparaat. Na 1936 kreeg hij wat de praktische politiek betreft bekendheid, 
toen hi.i werd belast met de leiding van de Bank of England en van de 
Britse d2legaties naar de belangrijkste internationale conferenties op mone
tair gebied, die kort voor en na het einde van de oorlog werden gehouden. 
!n die tijd werd hij in de adelstand verheven tot lord. 
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nomische theorie te scheppen, hetgeen tot op zekere hoogte gelukte. 
Keynes is een verklaarde verdediger van het kapitalisme en heeft 

er nooit doekjes om gewonden. Hij weigert de oorzaken van de mas
sale ellende welke de kapitalistische maatschappij voortbrengt in de 
kapitalistische structuur van- die maatschappij zelf, in het particulier 
bezit van de voornaamste productiemiddelen, te zoeken. Wie denkt 
aan de mogelijkheid dat deze kapitalistische eigendom de oorzaak 
van de maatschappelijke ellende is, bevindt zich wat de Keynes
theorie betreft op verboden terrein. 

Op het keynesisme dat zich ontwikkelde is van toepassing wat 
Marx schreef over de theoretische verdedigers van het kapitalisme in 
zijn dagen: "De goede wil om in de burgerlijke wereld áe beste van 
alle mogelijke werelden te ontdekken, vervangt de noodzakelijkheid 
van de waarheidsliefde en de wetenschappelijke onderzoekingsdrang. 
Met het inzicht in de samenhang stort alle theoretische geloof in de 
permanente noodzakelijkheid van de bestaande toestanden ineen, nog 
voor de praktische ineenstorting. Hier bestaat dus een algemeen be
lang van de heersende klasse om de gedachteloze verwarring te ver
eeuwigen. En waartoe anders worden de lasterende zwetsers betaald, 
die geen andere troef uit weten te spelen dan dat men in de politieke 
economie helemaal niet denken mag?" • 

Kenmerkend voor het keynesisme is de poging het kapitalisme te 
"reguleren", tot een meer of minder planmatig "geleide economie" te 
komen, voornamelijk door staatsingrijpen. Op de vraag met welk doel 
de kapitalistische economie gereguleerd wordt, luidt het antwoord 
verschillend. Keynes zelf gaf als voornaamste doelstelling aan: vol
ledige werkgelegenheid. Theoretisch werd daar dan ook alles aan 
ondergeschikt gemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog werd het behoud 
van volledige werkgelegenheid lange tijd als voornaamste doelstelling 
naar voren gebracht. Nu echter het socialisme op wereldschaal steeds 
sterker overwicht krijgt, is er een nieuw algemeen doel bijgekomen: 
de economische groei - een poging om bij de snelle opmars van het 
socialisme in de pas te blijven op het beslissende terrein van de mate
riële productie. Om te verhinderen dat er bij de groei in de "wel
vaartsstaat" te hard van stapel wordt gelopen, wordt er bij voorkeur 
over "evenwichtige groei" gesproken. 

De speelruimte die de wetmatige ontwikkeling van de kapitalisti
sche economie biedt aan een economisch beleid, dat op behoud van 
werkgelegenheid en een evenwichtige groei is gericht, blijft beperkt. 
In de praktijk worden de nobele doeleinden van "behoud van werk
gelegenheid en economische groei" dan ook vooral gebruikt ter recht
vaardiging en versiering van een politiek van loondruk en inflatie, 
van bestedingsbeperking en belastingverzwaring. 

Oorlogsschepen en ijslollies 

KENMERKEND voor de keynesiaanse economie is voorts het gebruik 
van zogenaamde macro-economische3) begrippen en grootheden. 

"Zolang het economische stelsel vooruit ging en soepel functioneer-
a) De totale industriële productie, werkgelegenheid, afzet e.d. van een land 
zijn macro-economische gegevens. De productie, werkgelegenheid, afzet e.d. 
van een onderneming zijn micro-economische gegevens. 
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de, beschouwden de economen de economie in zijn geheel als iets ge
gevens en waren zij er op uit de individuele prijzen en hoeveelheden 
en niet de algemene prijs, de productie en het werkgelegenheidspeil 
te onderzoeken", zo verklaart Keynes-uitlegger Kurihare het gebruik 
van de macro-economische begrippen .. Het stelsel functioneert niet 
meer zo soepel en men spreekt over de nationale productie, het natio
nale inkomen, de nationale bestedingen, de nationale besparingen, de 
nationale consumptie, de nationale investeringen, etc. 

Op het eerste gezicht is het gebruik van dergelijke begrippen een 
vooruitgang. Bij nadere beschouwing echter blijkt, dat men zich met 
deze abstracties los maakt van de realiteit van de kapitalistische maat
schappij en de tegenstellingen en samenhangen in de werkelijkheid 
aan het oog onttrekt. 

Bij de bepaling van het nationale inkomen bijvoorbeeld worden 
alle inkomens bij elkaar geteld. Zonder acht te slaan op het feit, dat 
het looninkomen van een metaalarbeider tot stand kwam door een 
jaar vakbekwaam produceren en dat van de dividendtrekker van een 
metaalbedrijf werd verkregen door geen productievere handeling dan 
het openen van een briefje van de bank waarin werd gemeld, dat het 
bedrag op zijn bankrekening werd bijgeschreven en door zonodig een 
chequ~ te schrijven. Zonder er verder acht op te slaan, dat de metaal
arbeider bij de besteding van zijn inkomen een veel beperkter keuze 
heeft dan de dividendtrekker bij de besteding van het zijne. 

Volgens de burgerlijke economische theorie doet het er voor de 
vaststelling van het nationale inkomen niets toe of de natie uit vijf 
miljoen industrie-arbeiders en honderdduizend beroepsmilitairen be
staat of omgekeerd - hun inkomens worden gewoon opgeteld, zonder 
naar de herkomst ervan te vragen. Maar een kind kan begrijpen dat 
het nationale inkomen van een land met vijf miljoen militairen en 
honderdduizend industriearbeiders er heel anders uitziet dan wanneer 
de verhoudingen omgekeerd zijn. 

Als er sprake is van "nationale overbesteding" kan die krachtens de 
burgerlijke economische theorie zowel veroorzaakt zijn door de aan
schaf van oorlogsschepen, als van particuliere zwembaden of ijslol
lies (en meestal moeten de bestedingen voor ijslollies dan beperkt 
worden). Maar iedereen zal begrijpen dat hier wezenlijke verschil
len over het hoofd worden gezien. 

Dat het keynesisme soms aannemelijk klinkt - "we kunnen niet 
meer consumeren dan we produceren"- komt door grove vereenvou
digingen, die de onderlinge verhoudingen en tegenstrijdigheden ver
doezelen. Het grote publiek wordt trouwens gebombardeerd met drog
redeneringen en desnoods met een vervalste voorstelling van zaken, 
als het er om gaat de weerstand te overwinnen tegen een van de 
keynesiaanse recepten voor een "gezonde economische politiek". 

"Want om de tegengestelde krachten de baas te blijven moet zij 
(de overheid) zelf sterke krachten oproepen. Zij moet daartoe in haar 
publiciteit relatief kleine afwijkingen van het evenwicht zwart af
schilderen teneinde een voldoende steun voor haar beleid te mobili
seren. Om een lichte bestedingsbeperking af te dwingen, werd in 
1956 en 1957 een sombere prognose (voorspelling) verbreid, die in de 
kranten tot een soort ramp uitgroeide", schrijft professor Pen in zijn 
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boekje "Moderne Economie". Pen is iemand die weet, waarover hij 
het heeft, als het over deze kwestie gaat, want hij was directeur van 
Algemene Economische Politiek op het ministerie van Economische 
Zaken in Den Haag, voor hij in 1957 hoogleeraar werd. Enkele regels 
verder moet hij overigens vaststellen, dat het "bij de huidige stand 
van de wetenschap en politieke techniek uitgesloten is, dat een perfect 
evenwicht wordt bereikt". 

Concurreren op eigen kosten 

IN het program dat de grote ondernemers in ons land voor de toe
komstige economische politiek voorleggen, ligt het zwaartepunt 

op de investeringen. Het bevorderen van investeringen wordt nood
zakelijk genoemd met het oog op de toenemende buitenlandse con
currentie en in verband gebracht met de werkgelegenheid. Bevorde
ring van de investeringen zou ook noodzakelijk zijn om te verzekeren 
dat er voor de toenemende bevolking ook in de toekomst voldoende 
arbeidsplaatsen zijn, zoals dat wordt genoemd. 

Ook in de theorie van Keynes staat het bevorderen van de investe
ringen centraal. Kort samengevat is bijvoorbeeld zijn recept ter voor
koming en bestrijding van werkloosheid: indien de nationale con
sumptieve bestedingen niet hoog genoeg zijn om overproductie te 
voorkomen, moet dat goedgemaakt worden door vergroting van de 
nationale investeringsbestedingen. 

Een Nederlandse samenvatting van het keynesisme werd geschre
ven door professor Pen in het reeds genoemde boekje "Moderne 
Economie - wat bepaalt het nationale inkomen, de welvaart en de 
werkgelegenheid?". Ook in vakbondskringen werd het gepopulari
seerd. 

Een terugval van de investeringen, zo is de gebruikelijke redenering 
geworden, bedreigt de werkgelegenheid direct door verminderde 
werkgelegenheid in de bedrijfstakken waar de investeringsgoederen 
worden voortgebracht en indirect, omdat het uitblijven van investe
ringen een technische voorsprong aan de concurrenten verschaft, 
waardoor dan weer afzetgebieden verloren gaan. 

Zo schept men rond de investeringen een sfeer van heilige onaan
tastbaarheid. En aangezien de investeringen in de ontwikkelde kapi
talistische landen voor 50 tot 80 procent uit ingehouden winsten wor
den gefinancierd, worden met de investeringen ook de winsten heilig 
verklaard. Uiteindelijk wil men de arbeider de keus laten de loon
druk te aanvaarden of de werkloosheid voor zijn verantwoording te 
nemen. 

Maar de arbeidersklasse kan zich bij het bepalen van haar strijd
positie tegenover de ondernemers niet laten leiden door de noodzaak 
voor de kapitalisten om in het kader van hun onderlinge concurren
tiestrijd te investeren. Op het ogenblik bijvoorbeeld worden de lonen 
van de Nederlandse staalarbeiders gedrukt om zoveel mogelijk winst 
te kunnen reserveren voor de zelffinanciering van de uitbreidings
investeringen van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staal
fabrieken. Maar op hetzelfde ogenblik geschiedt dat ook in de West
duitse, Franse, Japanse en Amerikaanse sta~lfabrieken. Door de 
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enorme ingehouden winsten zijn de ondernemers in alle genoemde 
landen in staat hun productiecapaciteit steeds verder op te voeren. 

Er is echter nu al een grote overcapaciteit in de kapitalistische staal
industrie! Terwijl er in de staalindustrie van de zes landen van de 
EEG vorig jaar al een capaciteit van tientallen miljoenen tonnen staal 
ongebruikt bleef, worden er in diezelfde EEG-landen investerings
plannen voltooid, die de staalindustrie met enige tientallen miljoenen 
tonnen productiecapaciteit per jaar zullen vergroten! 

Soortgelijke voorbeelden zijn er te vinden in de scheepvaart en de 
scheepsbouw, de luchtvaart en de vliegtuigbouw en in de chemische 
industrie. 

Dergelijke voorbeelden tonen dat het ook mogelijk is, dat investe
ringen die door loondruk en winstreservering mogelijk worden ge
maakt tot overcapaciteit leiden en daarmee de werkloosheid eerder 
bevorderen dan bestrijden. Geen mens, zelfs de hoogstgeplaatste 
ondernemer en bankier niet, kan overzien of de investeringen, die in 
een bepaald kapitalistisch bedrijf worden gedaan, werkelijk hun geld 
zullen opbrengen, of dat er bijvoorbeeld een concurrent-investeerder 
verschijnt, die de betreffende ondernemer met een nieuwe technische 
vinding van de markt dringt en met overtollige productiecapaciteit 
laat zitten. 

Bovendien: de arbeider trekt altijd aan het kortste eind als hij zijn 
houding in de loonstrijd laat bepalen door de investeringspolitiek van 
de ondernemers. Als er geïnvesteerd moet worden, wordt zijn loon 
daarom laag gehouden. Als er teveel geïnvesteerd is, wordt zijn loon 
eveneens gedrukt, ditmaal met het motief dat de firma door de 
strop gedwongen is zuinig aan te doen. 

De arbeiders hebben geen enkel belang bij de kapitalistische con
currentiestrijd, die men altijd op kosten van de arbeiders tracht uit 
te vechten. Als de ondernemers willen concurreren, dan op eigen 
kosten. 

• De "multiplier" 

VOOR Keynes en epigonen als Pen is het een deugd van de onder
nemers dat zij investeren. Als de kapitalisten door investeringen 

hun productiecapaciteit vergroten, trekken zij nieuwe arbeidskrachten 
aan. Deze arbeiders genieten een inkomensvergroting en gaan meer 
besteden. Daardoor verschaffen zij meer werk aan andere bedrijfs
takken. Enzovoorts, enzovoorts. Het nationale inkomen stijgt, de werk
gelegenheid neemt toe. 

Deze theorie van Keynes is in vele opzichten aantrekkelijk voor de 
monopolies. Op grond van deze redenering over de investeringen kan 
men een verhoging van de militaire uitgaven ( overheidsin vestering in 
de bewapening) uitleggen als een vergroting van de welvaart en een 
verhoging van de sociale uitkeringen op kosten van de staatskas uit~ 
leggen als een rem op de (militaire) welvaartsvergroting. Hetgeen 
geschiedt. 

Het verschijnsel, dat investeringen in de ene bedrijfstak tot meer 
werk leiden dan in de andere, doet zich voor. Waar het .echter op aan 
komt, is dat dit aan bepaal~e voorwaarden gebonden is. Het tegen-
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overgestelde effect is ook mogelijk! Investeringen in de chemische 
industrie (plastics) maken bepaalde investeringen in de metaal
industrie overbodig en kunnen werkloosheid bevorderen. Investerin
gen in de aardgasproductie kunnen investeringen in de mijnbouw of 
electriciteitsproductie overbodig maken en meer werkloosheid bevor
deren dan zij werkgelegenheid scheppen. 

Natuurlijk kan de arbeidersbeweging niet "principieel" tegen inves
teringen gekant zijn. Maar onder de bestaande verhoudingen kan de 
arbeidersklasse moeilijk beoordelen of de betreffende investeringen 
voordelig voor haar zijn of niet. Alles hangt af van concrete gegevens, 
die in de kapitalistische maatschappij zoveel mogelijk verborgen wor
den gehouden. 

Pen beweert in zijn boekje, zonder een spoor van bewijs, dat uit
eindelijk "de toeneming van Y (nationaal inkomen) groter is dan 
de oorspronkelijke investeringsstoot." De verhouding tussen de toe
neming van Y (nationaal inkomen) en de toeneming van I (investe
ringen) wordt in het keynesisme dan ook. veelzeggend "de multi
plier" genoemd (de vermenigvuldiger). Pen voegt er aan toe: "Het 
leerstuk van de multiplier kan als het kernstuk van het keynesian
isme worden bestempeld". 

Dat hij afziet van de concrete gegevens, waarmee deze theorie van 
de multiplier zijn bestaansrecht moet bewijzen, verklaart hij twee 
bladzijden verder: "Het keynesiaanse systeem zit strikt logisch in 
elkaar. Maar over de waarde van concrete grootheden kan het zich 
niet uitlaten. Daarvoor hebben wij de kwantitatieve economie nodig 
- een vorm van wetenschapsbeoefening waar Keynes al te sceptisch 
tegenover stond". Hiermee is de gehele multiplier-theorie terugge
bracht tot een bewering zonder bewijs. 

"Arbeidsplaatsen" kan men niet willekeurig scheppen. Er zijn onder 
kapitalistische productieverhoudingen grenzen gesteld aan de uitbrei-. 
ding van het productie-apparaat. Deze worden bepaald door de koop
kracht van de grote massa van de verbruikers. Want in laatste instan
tie wordt daardoor bepaald of de kapitalisten hun productie lonend 
af kunnen zetten. 

Wanneer kapitalisten tot investeringen overgaan, hebben zij dan 
ook niet het scheppen van arbeidsplaatsen als doel, maar de verster
king van hun concurrentiepositie. 

Zolang de arbeidersbeweging niet de zeggenschap heeft over doel, 
omvang en richting van de investeringen in de nationale economie, 
is er voor haar geen enkele reden om zich bij het vaststellen van haar 
loonpolitiek te matigen met het oog op de behoefte van de grote 
ondernemers aan investe·ringen. 

15 juni 1963 G. VERRIPS 
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"Hulp aan ontwikkelingslanden" 

VAN tijd tot tijd vindt men in zijn brievenbus een folder van de 
NOVIB of een andere organisatie, die een aanschouwelijk beeld 

geeft van de honger, armoede en ellende in grote gebieden van Azië, 
Afrika of Latijns-Amerika. 

Het zijn niet alleen zulke organisaties, die zich met de problemen 
van wat men is gaan noemen de "economisch achtergebleven gebie
den" - bezig houden. Veel wordt er gezegd en geschreven over 
"hulp" aan zulke gebieden en er zijn veel discussies over dit onder
werp. 

In de reeks van studies is nu een rapport verschenen van het Koos 
Varrink Instituut over "Hulp aan ontwikkelingslanden". Het is sa
mengesteld door mr. M. van der Stoel en kreeg de instemming van 
een commissie, waarin onder anderen G. Ruygers en prof. dr. Tin
bergen zitting hadden. 

In een inleidend woord wordt gezegd, dat "bij de aanpak van dit 
vraagstuk het socialisme heel duidelijk in de voorhoede (zal) hebben 
te staan" en dat in het rapport een "socialistische visie is getekend 
op het zo dringende vraagstuk van de minder ontwikkelde landen". 

Voor de arbeidersbeweging is een standpunt in deze kwestie van 
belang, vooral nu er zo vaak een beroep wordt gedaan op de solida
riteit. De arbeidersklasse is de enige klasse, die weet wat solidariteit 
betekent en ze moet goed kunnen onderscheiden wanneer er werke
lijke solidariteit wordt gevraagd en wanneer er gespeculeerd wordt 
op haar beste gevoelens om een kwalijke politiek te helpen uitvoeren. 
Een inzicht in de problematiek van de "hulp aan ontwikkelingslan
den" is dus vereist. 

~ 

HET PvdA-rapport telt bijna vijftig bladzijden. Het probleem heeft 
zoveel facetten, dat we er slechts op enkele - de belangrijkste -

kunnen ingaan. 
Het vraagstuk van de hulp aan ontwikkelingslanden dankt zijn 

oorsprong vooral aan de revolutionaire veranderingen sinds de Twee
de Wereldoorlog. In de vooroorlogse periode had het geen praktische 
betekenis om de eenvoudige reden, dat de koloniale overheersing de 
landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika van de mogelijkheid uit
sloot om een eigen economie op te bouwen en daarbij steun van 
andere landen te ontvangen. 

Het rapport constateert: "De noodzaak tot hulpverlening wordt in 
het Westen thans algemeen erkend. Maar de tot dusver verleende 
hulp is ten enenmale ontoereikend gebleken om een belangrijke wel
vaartsstijding teweeg te brengen". 

De indruk wordt gevestigd, alsof de noodzaak tot hulpverlening in 
het Westen dus zou worden erkend .... 

Wat is echter "het Westen"? 
Zijn dat de monopolies? De regeringen? Of de arbeiders? 
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"Het Westen" is nog altijd een klassenmaatschappij, waarin de pro
ductiemiddelen in het bezit van kapitalisten zijn en de arbeiders hun 
arbeidskracht verkopen. En vanuit een klassestandpunt moet men 
dan ook het probleem van de hulp aan ontwikkelingslanden benade
ren. 

Het is waar, dat zelfs de imperialisten, die nooit anders hebben 
gedaan dan de ontwikkeling van deze gebieden remmen, er niet aan 
ontkomen aandacht aan het vraagstuk te schenken. Vele vooraan
staande staatslieden, vertegenwoordigers van politieke partijen, di
recteuren van grote monopolies, enz. hebben zich erover uitgelaten. 

Eén van hun argumenten om hulp aan de onderontwikkelde ge
bieden te verlenen is daarbij de "dreiging van het communisme". 
Ofschoon de communisten nooit iets in die richting hebben gezegd of 
geschreven, zou volgens deze warhoofden de grote armoede in de 
onderontwikkelde landen de groei van het communisme bevorderen. 
En daar moeten deze volkeren van worden "gered". 

Sprekend in het parlement van Zuid-Afrika verklaarde Macmillan, 
dat de grote vraag van de tweede helft van de twintigste eeuw is: 
zullen de niet gebonden staten van Azië en Afrika zich naar het 
Westen, of naar het Oosten keren? Kennedy, Lübke en andere Weste
lijke staatslieden hebben zich eveneens in deze zin uitgelaten. 

De grote meerderheid van de staten, die pas politiek onafhankelijk 
zijn geworden, hebben zich niet losgemaakt uit het stelsel van de 
kapitalistische wereldeconomie. Ze zijn economisch van het impe
rialisme afhankelijk gebleven. Ze behoren tot dat deel van de wereld, 
dat nog altijd door het imperialisme wordt uitgebuit. Men kan deze 
staten echter niet zonder meer tot het stelsel van de imperialistische 
staten rekenen, terwijl ze uiteraard evenmin tot het socialistische 
systeem behoren. 

De nieuwe koloniale politiek van de imperialisten wordt ingegeven 
door de wens, om ten koste van alles de oude koloniën in het systeem 
van het kapitalisme te houden en een progressieve ontwikkeling te 
voorkomen. De jonge landen staan bij hun economische ontwikkeling 
voor de vraag: een kapitalistische of een niet-kapitalistische weg van 
ontwikkeling. 

De imperialisten wensen de economische ontwikkeling van die lan
den te leiden langs de wegen yan het particuliere kapitaal. Dit wordt 
gedaan door kapitaalexport uit de kapitalistische landen en het aan
moedigen - tot op zekere hoogte - van plaatselijk privé-kapitaal. 
Men stimuleert de kapitalistische tendenties. 

Dikwijls gaan de kapitalisten ertoe over om gemengde maatschap
pijen op te zetten met de deelname van plaatselijk privé-kapitaal, 
waarbij getracht wordt dit kapitaal aan zich te binden. 

Het kernpunt voor de imperialistische landen bij al hun gepraat 
over "hulp aan ontwikkelingslanden" is: een rookgordijn te vinden, 
waarachter Zij de uitvoer van kapitaal naar deze gebieden kunnen 
voortzetten. Zij willen de uitbuiting van deze gebieden handhaven, 
zonder dat dit nog met het verafschuwde woord "kolonialisme" al 
te openlijk verbonden is. 

* 
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DE uitvoer van kapitaal is een der meest essentiële economische 
grondslagen .van het imperialisme. 

Het is nu alweer enkele jaren geleden, dat de economische mede
werker van "Het Algemeen Handelsblad" een artikel van de spre
kende kop voorzag: "Wereld weet geen raad met kapitaaluitvoer". 
Ook Nederland heeft een overvloed aan kapitaal. Het gemak, waar
mede op staatsleningen en andere obligaties wordt ingetekend, is er 
niet de enige uiting van. 
· De ontwikkelingslanden zouden inderdaad kapitaal kunnen gebrui
ken bij hun industriële ontwikkeling. Het doel van het Westelijke 
kapitaal is evenwel winst. In "Het Imperialisme als hoogste stadium 
van het kapitalisme" schreef Lenin: "In (deze) achterlijke landen 
is de winst gewoonlijk hoog, want er is daar weinig kapitaal - de 
prijs van de grond is betrekkelijk laag, het arbeidsloon is gering -
de grondstoffen zijn goedkoop". 

En het buitenlandse kapitaal tapt een groot deel van het nationale 
inkomen uit de ontwikkelingslanden in de vorm van winsten, divi
denden en hoge rente op de leningen. 

Aan één aspect van de koloniale verhouding gaat het PvdA-rapport 
inderdaad niet voorbij: die van de ongelijkmatige ruilvoet. De Wes
telijke landen betalen lage prijzen voor de grondstoffen, die ze uit 
de ontwikkelingslanden importeren, en vragen hoge prijzen voor de 
waren, welke ze leveren. 

Het schrijft: "Een gezaghebbende berekening taxeert de vermin
dering van de exportopbrengsten der ontwikkelingslanden voor de 
periode 1956-1961 op 5,4 miljard dollar; het nadelige effect van de 
verhoogde importprijzen op 10,8 miljard. In zes jaar tijd zou de ver
slechtering van de ruilvoet voor de onderontwikkelde gebieden een 
verlies hebben opgeleverd van rond-16 miljard dollar - een gemid
delde van 2,7 miljard dollar per jaar". 

Volgens andere berekeningen bedraagt het ver lies van de onder
ontwikkelde gebieden beduidend meer: 10 miljard dollar per jaar. 
Hier ziet men, wat het gepraat van de Westelijke landen over hulp
verlening in de praktijk betekent. 

Het rapport doet een aantal suggesties, die de voor de ontwikke
lingslanden nadelige ruilvoet zou moeten opheffen. Die· suggesties 
dragen evenwel een kunstmatig karakter. Zij laten het wezen van de 
zaak buiten beschouwing. Dit geldt evenzeer bij enkele andere sug
gesties, die men overigens kan onderschrijven. Bijvoorbeeld: "Aan 
de hulpverlening mogen geen politieke voorwaarden verbonden wor
den, terwijl ze evenmin mag worden gebruikt om openlijke of be
dekte politieke druk op het betrokken land uit te oefenen". En "De 
hulpverlening mag niet het karakter dragen van "gebonden hulp". 
Gezien de grote en nog steeds groeiende schuldenlast van de ontwik
kelingslanden, dient bij voorkeur de vorm te worden gekozen van 
schenkingen of leningen met lage rente, lange looptijd en gemakke
lijke betalingsvoorwaarden". 

Hoe beide suggesties verwezenlijkt moeten worden, wordt niet ge
zegd. Het wordt in het rapport voorgesteld, alsof het de imperialisten 
er werkelijk om te doen zou zijn de economisch onderontwikkelde 
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gebieden te helpen. Er wordt over het winstmotief en de economische 
en politieke drijfveren van het imperialisme gezwegen. 

Zolang het kapitalisme blijft, zal zich evenwel de overvloed van 
kapitaal niet op de verhoging van het levenspeil van de massa's in 
die landen richten, want dat zou niet alleen een vermindering van de 
winst betekenen, maar het zou ook het proces van de strijd voor 
vernietiging van de resten van het kolonialisme versnellen. 

* 
I n de ontwikkelingslanden groeit het verzet tegen de uitbuiting 

door het buitenlandse kapitaal. In een aantallanden zijn monopolie
ondernemingen genationaliseerd, of hun economische activiteit wordt 
door wetten en maatregelen beperkt. In Indonesië zijn de Nederlandse 
bedrijven door de staat onder beheer gesteld. Ceylon heeft de grote 
olie-ondernemingen van de Shell en Caltex onder eigen beheer ge
nomen. Het buitenlandse kapitaalloopt dus "risico" als gevolg van het 
groeiende bewustzijn in die landen. De imperialisten wensen garanties 
tegen deze risico's en ze verwachten die van de Westelijke regeringen. 
Als gevolg van de groei van de staatsmonopolistische tendenties in 
de kapitalistische wereld speelt de staat dan ook een rol bij de uit
voering van de nieuwe kolonialistische plannen van de imperialisten. 
Hij bereidt namelijk door middel van leningen en eredieten het ter
rein voor voor de investering van privé-kapitaal. In de loop van 
1956-1959 garandeerden zes Westelijke landen - Amerika, Groot
Brittannië, Frankrijk, West-Duitsland, Nederland en Italië - 13.717 
miljoen dollars aan de onderontwikkelde gebieden. De meerderheid 
van deze fondsen - 70 pct van hetgeen in 1961 werd toegewezen -
komt van de staatsbegroting. Aan de leningen worden voorwaarden 
verbonden ten gunste van het privé-kapitaal. De imperialisten bren
gen het risico van hun "zakenactiviteiten" over op de schouders van 
de belastingbetalers d.w.z. van de werkers. Het rapport ondersteunt 
deze gedachte wanneer het schrijft: "Ter vergroting van de stroom 
van Nederlands particulier kapitaal naar de ontwikkelingsgebieden, 
is de opbouw van een systeem van investeringsgaranties en van ex
portcredietgaranties gewenst. Ten aanzien van de investeringsgaran
ties verdient een multilateraal systeem de voorkeur". 

In de na-oorlogse jaren zijn er vele internationale organisaties voor 
"hulpverlening" opgericht. Het rapport staat ook stil bij deze organi
saties. Het ziet ze evenwei niet als nieuwe vormen van kolonialisme. 
Het is echter een soort "collectief kolonialisme", waarmede het inter
nationale imperialisme tracht het historische proces van het uiteen
vallen van het kolonialisme te voorkomen. In deze organisaties komen 
de tegenstellingen tussen de verschillende imperialistische mogend
heden tot uiting. Over deze tegenstellingen binnen het imperialisme 
vindt men geen woord in het rapport. We zijn echter niet alleen 
getuige van de pogingen van de grote monopolies om "hun" koloniën 
te behouden, maar ook van de concurrentie tussen de grote monopo-
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lies, die trachten elkaar van "hun" jachtgrond te verdringen. De Ame
rikaanse imperialisten proberen de belangrijkste grondstoffenbronnen 
onder controle te krijgen. Dit economische gevecht tussen de impe
rialistische landen komt tot uitdrukking in rivaliteit voor de sferen 
van invloed voor hun investeringen! 

Enerzijds moeten de internationale organisaties onder het mom 
van hulpverlening emplooi voor het internationale kapitaal zoeken. 
Anderzijds zijn ze een afbakening van de invloedssferen van ver
scheidene grote kapitaalsgroeperingen. Na de Tweede Wereldoorlog 
heeft Amerika profijt getrokken vari de grote verliezen, die de West
europese landen hebben geleden en is Amerika in hun invloedssfeer 
gepenetreerd. Het Colombo-plan werd door de Engelsen opgericht 
om de Engelse invloed in Zuid-Oost-Azië economisch vast te leggen. 
De Verenigde Staten zijn evenwel reeds lang de overheersende factor 
in deze organisatie geworden, omdat het Britse imperialisme niet in 
staat is gebleken - als gevolg van zijn beperkte financiële mogelijk
heden- zijn invloed te behouden. 

Met het economische herstel van West-Europa neemt de concurren
tiestrijd met het Amerikaanse imperialisme toe. Tot de internationale 
organen, die zich met de "hulpverlening" bezig houden, behoren on
der andere: de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds, het 
Ontwikkelingsfonds van de EEG, e.a. 

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ondervinden de Ame
rikanen moeilijkheden als gevolg van de concurrentie van andere 
imperialistische landen. 

Toen de positie van hun betalingsbalans verslechterde, oefenden 
de Verenigde Staten druk uit op hun bondgenoten, om een groter 
aandeèl bij te dragen in de zogenaamde hulp via internationale orga
nen. De Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds worden 
gecontroleerd door Amerika en zijn instrumenten om de Amerikaan
se politiek uit te voeren. De Wereldbank verkrijgt haar bijdragen uit 
kapitaaldeelneming van 68 staten door plaatsing van leningen op 
Amerikaanse en Europese markten. De Verenigde Staten hopen, dat 
dit hen in staat zal stellen de bronnen van de Westelijke landen ten 
behoeve van hun eigen economische expansie te gebruiken en tege
lijkertijd verhoudingsgewijs de economische macht van de bondge
noten te beperken. 

De zes Euromarkt-landen hebben om hun belangen te behartigen 
een fonds van ontwikkeling opgericht, dat zich vooral richt op Afrika 
en het instrument is van de neo-koloniale politiek van de EEG tegen
over Amerika. De Verenigde Staten blijven evenwel nog altijd de 
machtigste economische factor in het imperialistische deel van de 
wereld. De Nederlandse bijdragen aan de Internationale Organen 
bedragen (in miljoenen guldens): 
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Europese Investerings Bank ....... . 
Ontwikkelingsfonds van de E.E.G.' 

voor de overzeese gebieden 
Europees Fonds ingesteld krachtens 

de Europ. Monetaire overeenkomst 
Internationaal Monetair Fonds 
Wereldbank ...................... . 
Internationale Financierings Maat-

schappij ........................ . 
Int~r~ationale Ontwikkelings Asso-

Ciatie ........................... . 
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1) Bijdragen afhankelijk van de mate waarin de lid-staten van de 
bestaande financieringsfaciliteiten gebruik maken. 

2) Bijdrage wordt voor elk jaar afzonderlijk vastgesteld. 

De Nederlandse ondernemers zijn niet erg enthousiast over de hulp 
via internationale organisaties. De orders voor projecten gaan naar de 
grote landen. Bijna de helft van de geleende bedragen door de We
reldbank werd in Amerika besteed. Voor de ontwikkelingsprojecten 
van de EEG ging het leeuwendeel naar Frankrijk. Hulpverlening via 
internationale organisaties blijft in de huidige omstandigheden een 
illusie. 1) · 

Onder het kapitalisme is er geen andere grondslag denkbaar voor 
de invloedssferen, belangen, investeringsgebieden, dan de krachten 

(1) In Nieuwe Tijden heeft do Sowjet-Pxpert W. Aboltin een artikel ge
schreven over de Internationale Organisaties en de omvang van hun hulp aan 
de ontwikkelings<J,ebieden. Hij zei onàer meer: "Nemen wij bijvoorbeeld het 
bijzondere fonds .van de UNO, dat in 1958 werd gesticht. Het beschikt over 
ruime middelen en heeft de taak projecten op te stellen, die het terrein 
voor investerin!!:en zal kunnen effenen. Maar reeds bij deze voorbereidin
gen toont het fonds grote voorliefde voor bepaalde landen en gebieden, bv. 
Formosa, Thailand en Zuid-Korea. Sinds het fonds bestaat, zijn op Formosa, 
5 projecten (4,3 miljoen dollar) en in Thailand 6 projecten (4,6 miljoen 
dollar) uitgevoerd. L;donesië Brazilië en andere landen, die bij de heren 
niet zo in de gunst staan, hebben in die periode t.e verwaarlozen bedragen 
ontvangen. In Indonesië is een project voor 500.000 dollar uitgevóerd en in 
Brazilië 3 projecten vom 3,1 miljoen dollar, d.w.z. minder dan op Formosa". 

Van de Wereldbank en de IOA zegt de schrijver, dat ze over alles beschik
ken om de ontwikkelingslanden hulp te bieden. Maar wat doen ze? "In de 
zestien iaar van haar be;taan beeft de Wereldbank verscheidene landen le
ningen ·verstrekt van 6.6 rnil:iard dollar. Een groot bedrag. De ontwikke
lingslanden kregen hiervan echter slechts onr;eveer 500 miljoen dollar en 
slechts ongeveer 200 miljoen dollar werden beschikbaar gesteld voor de 
verwerkende industrie. Waarlijk de berg heeft een muis gebaard!" 

"We zien een heel duidelijke politiek: de Wereldbank en haar filialen gaat 
het er helemaal niet om in de ontwikkelingslanden de verwerkende indus
trie te bevorderen. Integendeel, zij doen alles, om hun ontwikkeling tegen 
te houden. De genoemde financieringsinstituten willen door hun beloften de 
volkeren van de onderontwikkelde gebieden er van afhouden wegen te zoe
ken, die tot ontwikkeling van de nationale industrie leiden". 
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van de deelnemers aan de verdeling, d.w.z. de algemeen-economische, 
financiële en militaire kracht. Als gevolg van de ongelijkmatige ont
wikkeling van het kapitalisme wijzigen zich deze krachten evenwel, . 
hetgeen tot de tegenstellingen binnen de inter:nationale organen en 
tussen de imperialistische mogendheden leidt. 

* 
HET PvdA-rapport houdt zich uitsluitend bezig met de positie van 

de Westelijke landen. Er is slechts één alinea gewijd aan de socia~ 
listische landen en dat is kennelijk geen töeval. Met een laatdunkende 
opmerking over de omvang van de hulp, tracht men het af te doen. 
We willen hier niet discussiëren over de omvang van de hulp. Het 
bestaan alleen al van het socialistische kamp dwingt de imperialisten 
zich met het probleem van de "hulp aan ontwikkelingslanden" bezig 
te houden. Het blijkt zelfs uit een zin terloops tegen het slot wanneer 
wordt gezegd, dat soms Westelijke hulpprojecten "haastig zijn opge
steld om Sowjet-hulpverlening te voorkomen". 

Waar het om gaat is het principe van de kapitaalsverstrekking. Het 
bestaan van de socialistische landen drijft de imperialistische landen 
ertoe beloften te doen, terwijl ze tegelijkertijd met alle macht hun pri
vileges en imperialistische belangen trachten te behouden. 

Naarmate de jaren verstrijken wordt het verschil in benadering 
in de socialistische en in de kapitalistische landen steeds duidelijker. 
Dit verschil ligt wezenlijk in de verschillende maatschappelijke syste
men van beide kampen: Het socialistische kamp, geleid door de idee 
een eind te maken aan de uitbuiting van de ene mens door de andere 
-en uiteraard ook aan de uitbuiting van de ene staat door de andere 
-is bereid hulp te verstrekken zonder economische, politieke of mili-
taire voorwaarden. Winst is niet de drijfveer bij het verlenen van cre
dieten. Het wordt geleid door de oprechte wens de jonge staten te hel
pen bij het overwinnen van de economische moeilijkheden. Natuurlijk 
hebben ook de socialistische landen veelal voordeel van hun betrek
kingen met de jonge landen, maar dat is dan wederzijds voordeel. 

De Sowjet-Unie bouwt gehele industriecomplexen. In de landen van 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika (de socialistische landen daar niet 
meegerekend) worden 480 industriële en andere objecten gebouwd, 
die van grote betekenis zijn voor de zelfstandige economische ont
wikkeling. Daaronder bevinden zich 34 ondernemingen van zware en 
licbte industrie, meer dan 30 machinefabrieken, meer dan 20 chemi
sche en olieverwerkende industrieën, 20 fabrieken voor de productie 
van bouwmaterialen, 20 electrische centrales, enz. Deze fabrieken 
worden van de meest moderne technische uitrusting voorzien .• 

De Sowjet-Unie heeft de jonge landen eredieten verleend tot een 
bedrag van ongeveer 3 miljard roebel tegen een lage rente. (De rente 
van Sowjet-leningen bedraagt in de regel ongeveer 2,5 pct., terwijl 
de Westelijke landen 5, 6 of zelfs een woekerrente van 10 pct. vragen). 
De Sowjet-eredieten dragen in belangrijke mate bij tot de kapitaals
investeringen. In Indonesië dekken de Sowjet-eredieten 15 pct. van 
de kapitaalsinvesteringen in de industrie voor de periode 1961-1968. 
In India 12 pct. van de investeringen van het derde vijfjarenplan 
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1961-1966. De Sowjet-eredieten betekenen bovendien steun voor de 
ontwikkeling van de staatssector van de economie. 

* 

NATUURLIJK heeft de nationale bevrijdingsbeweging van de kolo
niale landen, die de laatste tientallen jaren zo enorm is gegroeid, 

onder deze volkeren de hoop doen groeien, dat ze de armoede en de 
economische achterstand te boven zullen komen. 

Niemand zal ontkennen, dat de vroegere koloniale landen enorme 
moeilijkheden ontmoeten als gevolg van het feit, dat hun economische 
ontwikkeling door het imperialisme eeuwenlang is geremd. De indus
trialisatie kan niet van de ene dag op de andere worden verwezenlijkt. 
Van de 111 staten, die lid zijn van de UNO, behoren 76 tot de zoge
naamde ontwikkelingslanden van Azië, Afrika en Latijns ... Amerika. 

In een slotbeschouwing van het rapport wordt gezegd: "De strijd 
tegen de armoede in deze landen zal vele jaren vergen en biedt alleen 
kans op succes, wanneer van buitenaf op ruime schaal hulp wordt 
geboden". 

Hulp kan natuurlijk een grote rol spelen mits zij wordt gebruikt 
voor productieve investeringen. Buitenlandse hulp kan evenwel de 
binnenlandse accumulatie van kapitaal van een land niet vervangen. 

Buitenlandse hulp kan bijdragen tot vooruitgang, indien in het land 
zelf de voorwaarden worden geschapen voor de sociale veranderingen, 
die voor de economische ontwikkeling noodzakelijk zijn. 

Economische vooruitgang zal in de eerste plaats afhangen van een 
bondgenootschap van alle patriottische, democratische krachten, die 
een anti-imperialistische politiek voeren en die een landhervorming 
zullen doorvoeren. Het rapport wijst er op, dat in tal van ontwikke
lingsgebieden 70 tot 80 pct. van de bevolking boeren zijn. "Men kan 
daarom als vrijwel algemene regel voor de onderontwikkelde gebieden 
stellen, dat een versnelde economische ontwikkeling alleen mogelijk is, 
wanneer de productiviteit in de agrarische sector minstens evenzeer 
groeit". 

Het rapport spreekt zich echter niet uit voor een diepgaande land
hervorming. Maar dat is de meest dringende opgave voor een indus
triële ontwikkeling. Er moet een eind worden gemaakt aan de feodale 
verhoudingen. Niet alleen om de landbouwproductie te verhogen, 
maar ook om een binnenlandse markt voor de afzet van industrie
producten te scheppen. De agrarische revolutie is een objectieve voor
waarde voor industriële vooruitgang. 

Zich beroepend op het overwegend agrarische karakter van de on
derontwikkelde gebieden, zoeken de imperialisten argumenten om de 
industriële ontwikkeling tegen te houden. Eerst de landbouw verbe
teren schrijven ze. En de "infra-structuur" ontwikkelen, d.w.z. spoor
wegen aanleggen, havens verbeteren, wegen aanleggen. 

Ontwikkeling van de "infra-structuur", op zichzelf noodzakelijk, 
dient in de Westerse opzet echter alleen om de mogelijkheden van 
exploitatie van de aanwezige grondstoffen voor het buitenlandse kapi
taal te vergroten en de ontwikkeling van de industrie van productie-
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middelen tegen te houden.~) Het rapport sluit zich bij deze opvatting 
aan. Zo wordt geschreven: "Ongetwijfeld zal veelal de beste methode 
zijn, dat men de industriële ontwikkeling zoveel mogelijk laat aan
sluiten bij het overwegend agrarische karakter van de ontwikkelings
gebieden en voorshands het accent legt op de verwerkende industrie. 
Daarnaast dient er naar te worden gestreefd de productie aan te moe
digen van eenvoudige verbruiksgoederen, die in vrijwel alle Weste
lijke landen ter plaatse worden vervaardigd, maar in de ontwikke
lingslanden vaak moeten worden geïmporteerd." 

De imperialisten bevinden zich bij hun politiek tegenover de onder
ontwikkelde gebieden in een onoplosbare tegenstelling. Zij kunnen 
niet zonder hun achterland voor de afzet van industrieproducten en 
bron van goedkope grondstoffen. 

Zij willen die landen niet industrialiseren, maar ze zijn hier en daar 
gedwongen tot de aanleg van bepaalde werken over te gaan .• e wil
len de beweging in die landen tegenhouden, maar ze bevorderen haar 
tegelijkertijd. Want met elk project, dat zij helpen uitvoeren scheppen 
ze nieuw proletariaat. Ze versterken de krachten, die aan de versnel
ling van hun val zullen deelnemen. Daarom bestaat er onder de 
imperialisten geen eensgezinde mening over de politiek, die men 
tegenover de jonge landen zal voeren en zijn er naast de brute en bru
tale methoden van onderdrukking de meer verfijnde van het neo-kolo
nialisme ontstaan. 

Het rapport van het Koos Vorrink Instituut is in de kern een 
uiting van neo-kolonialisme. Nergens in het rapport wordt de be
vrijdingsbeweging in de onderontwikkelde gebieden ondersteund. 
Nergens ook maar een enkele opmerking, dat de grote monopolies, die 
in de onderontwikkelde gebieden investeren, hun uitvoer van kapi
taal trachten op te voeren, door in Nederland de lonen laag te hou
den. Het rapport kan niet als een positieve bijdrage tot oplossing 
van het grote vraagstuk van de hulp aan onderontwikkelde landen 
worden beschouwd. 

HENK DE VRIES. 

(2) Het is reeds lang bekend, dat het monopoliekapitaal-slechts geleid door 
zijn eigen egoistische belangen - niet investeert in die takken van economie, 
waarvan de ontwikkeling noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling 
van de jonge staten. (zoals bv. electrische energie, de meest belangrijke tak
ken van zware industrie, met inbegrip van machinebouw, de bouw van land
bouwmachines en de productie van kunstmest). 

Buitenlandse monopolies brengen hun kapitaal vooral onder in mijnbouw 
en de productie van voedsel en industriële gewassen, die naar de industrieel 
ontwikkelde kapitalistische landen worden uitgevoerd. 

Van de directe investeringen in Azië, in totaal 2,3 miljard dollar, hebben de 
Amerikaanse monopolies 1,6 miljard dollar in olieraffinaderijen geïnvesteerd. 
In Afrika bedragen de investeringen in de olie- en mijnbouwindustrie 654 
miljoen dollar, d.w.z. meer dan tweederden van alle directe investeringen in 
dat gebied. 
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CYBERNETICA 
een nieuwe wetenschap 

DE wetenschap van de stuurkunde is - zulks in tegenstelling tot het 
sturen- nog piepjong, in feite haar ontwikkeling nog maar eerst 

begonnen. 
De Amerikaanse wiskundige Norhert Wiener komt de eer toe de 

eerste stoot tot het ontstaan van deze tak van wetenschap te hebben 
gegeven. 

Hij gaf er de naam aan- afgeleid van het Oudgriekse woord cyber
nètès (stuurman). Interessant en verhelderend is het na te gaan, hoe 
Wiener tot zijn "ontdekking" kwam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
behoorde hij tot een door zijn regering ingestelde commissie, die tot 
taak had, machines en toestellen te ontwerpen om luchtafweergeschut 
zo snel mogelijk in stelling te kunnen brengen. Handbediening faalde 
hier ten enenmale. De vliegsnelheid van de moderne oorlogsvlieg
tuigen was zo groot geworden, dat de menselijke reactiesnelheid het 
af moest laten weten. In de commissie hadden tal van geleerden zit
ting, vertegenwoordigers van hun speciale vakgebieden, d.w.z. inge
nieurs, electronici, neurobiologen en wiskundigen en ook militairen. 

Om te beginnen gingen zij nauwkeurig na hoe de mens nu feitelijk 
een dergelijke sturende taak verrichtte. Het bleek, dat dit gebeurde 
volgens vastomlijnde voorschriften, waarbij geen ruimte was voor een 
persoonlijk afwijkend handelen. Deze voorschriften en commando's 
hadden het karakter van een strikte programmering. Machines zou
den zeker in staat zijn een sturende taak als deze over te nemen, met 
grotere accuratesse, kracht en bovenal, dank zij de electronica, met 
veel grotere snelheid. 

Tijdens deze onderzoekingen zag Wiener in, dat het hier om een 
speciaal geval van sturen ging. 

Sturen komt in grote verscheidenheid van vormen voor, in de 
natuur en ook in de machines. Wiener, als briljant wiskundige, d.w.z. 
in hoge mate geschoold in het abstracte denken, vroeg zich af, of
en zo jawelk-een algemeen beginsel ten grondslag lag aan al deze 
verschillende stuurvormen. Dit vond hij in het in de techniek reeds 
lang bekende principe der tegenkoppeling. In feite werd met deze 
vondst de nieuwe wetenschap geboren. 

Na een aanvankelijke aarzeling hier en daar, om de cybernetica 
inderdaad als een nieuwe tak van wetenschap te aanvaarden, begon 
de succesvolle opmars. · 

Haar betekenis nam hand over hand toe, naarmate meer en meer 
geleerden zich ermee gingen bemoeien. Nog is zij niet tot volle wasdom 
gekomen, maar moeilijk is het reeds om haar betekenis voor mens en 
maatschappij te overschatten. 

Hieronder wordt een poging gewaagd een beeld te schetsen van deze 
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nieuwe wetenschap, een overzicht te geven van haar verworvenhe
den, haar invloed en betekenis en haar relatie tot enkele andere tak
ken van wetenschap. 

* 
WAT is sturen eigenlijk? De chauffeur bestuurt zijn auto, de roer

ganger en stuurman het schip, de arbeider zijn draaibank of een 
ander arbeidsinstrument, de regering de staat, het centrale zenuw
stelsel onze bewegingen- en vult U maar aan .... 

In het algemeen gesteld,· kan men zeggen, dat sturen het regelen 
van systemen is. Hierbij dient men dan onder systemen te verstaan: 
elk willekeurig object uit de ons omringende werkelijkheid. Het rege
len houdt in, dat men het desbetreffende systeem stuurt volgens een 
bepaalde koers, route of- als meest algemeen begrip- norm. 

De eenmaal gekozen norm, dus de concreet vastgestelde richtlijn 
of weg, welke men dient te volgen om een gewenst doel te bereiken, 
moet gehandhaafd worden tegen elke mogelijke, dreigende versto
ring van buitenaf, welke het systeem van de norm zou doen afwijken. 

Dit is het wezen van het sturen, de techniek ervan berust op het 
reeds genoemde principe van de tegenkoppeling. 

In dit woord zelf zit reeds opgesloten hoe dit principe, deze techniek 
werkt: tegen de uitwerking van een verstorende kracht in wordt een 
opheffende kracht gekoppeld. 

Een wezenlijke bijzonderheid, optredend bij dit technische principe, 
is, dat het bij tegenkoppeling altijd gaat om een kringproces. 

Om dit wat te verduidelijken kan men het beste gebruik maken van 
een eenvoudig 'stuurvoorbeeld' uit de praktijk. 

Stel, een schip vaart een bepaalde koers bij het aanlopen van een 
bepaalde kust, de roerganger houdt daarbij- het is helder weer (een 
klare kim) -het oog gevestigd op de een hoog punt, bijvoorbeeld een 
vuurtoren bij de haveningang. Nauwkeuriger uitgedrukt moet men 
zeggen, de roerganger trekt een denkbeeldige rechte lijn van steven 
tot toren en houdt het schip "steady" op deze koers. Op een bepaald 
moment raakt het schip in een sterke kuststroom, die het uit zijn 
koers doet lopen. De roerganger bemerkt dit ogenblikkelijk door het 

·wegdraaien van de boeg van de denkbeeldige lijn steven-toren. 
De roerganger geeft nu tegenroer, waardoor het schip de steven 

wendt in een richting tegenovergesteld aan de afwijking veroorzaakt 
door de kuststroom. Op deze wijze wordt de norm gehandhaafd, de 
algemene koers van het schip blijft gericht op de havenmond. 

In deze beschrijving zit het bedoelde kringproces opgesloten: de 
roerganger neemt een afwijking waar van de steven van de lijn 
steven-toren. Deze afwijking bewerkt- middels de lijn boeg/oog van 
de roerganger - draaien aan het roer, een tegengestelde beweging 
van de boeg ten opzichte van de primaire oorzaak, de afwijking. 

De waargenomen afwijking bericht als het ware het sturend orgaan, 
dat vervolgens corrigerend optreedt. Middels een omweg (lijn steven
o()g) komt de vereiste correctie tot stand. Zie hier de kringloop. 

We dienen hierbij voorop te stellen - zulks tot juister begripsbepa-
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ling- dat tegenkoppeling een speciaal geval is van terugkoppeling. 
Terugkoppeling is een nadere karakterisering van een kringproces, 

dat zich ruimtelijk/tijdelijk verplaatst. Hiervan is het sturen een 
typisch voorbeeld. 

In het gegeven voorbeeld hebben we reeds doen uitkomen, dat de 
afwijking veroorzaakt door de storing van buitenaf, via de terugkop
pelende werking die de afwijking heeft op het besturingsmechanisme, 
de oorzaak is van de correctie, die de afwijking corrigeert. In dit 
verband heeft genoemde afwijking het karakter van informatie. 

Dit begrip heeft zich ontwikkeld tot een complete theorie, een min 
of meer zelfstandig onderdeel vormend van de cybernetica. 

Stringenter gesteld; Informatie en informatietheorie vormen in het 
geheel der cybernetica een onderdeel van doorslaggevend karakter. 
Hoe essentieel in feite informatie is voor een bepaald systeem bij het 
handhaven van een eenmaal gekozen norm, valt reeds op te maken 
uit het stuurvoorbeeld als boven uiteengezet. 

Immers de geconstateerde afwijking (de informatie hierdoor ver
schaft aan de stuurman) was bepalend voor het in werking stellen 
van het tegenkoppelmechanisme. 

Het sturen - en de kennis ervan - bestonden reeds vele eeuwen 
vóór het ontstaan der cybernetica als wetenschap. Zo is het ook met 
informatie en informatietheorie gesteld 1). Wiener slaagde erin het 
algemene beginsel van het sturen - de tegenkoppeling - wiskundig 
exact te formuleren, d.w.z. hij stelde een wiskundige formule op, 
waarmede het begrip functioneel, logisch en algemeen was bepaald, 
met het negeren dus van alle bijzondere aspecten, die een bepaald 
concreet geval van terugkoppeling hebben kan. 

Dit zelfde is ook bereikt voor het begrip informatie. 
Informatie betekent voor het ontvangende systeem (of de persoon) 

berichtgeving of signalering omtrent een bepaalde situatie, waarvan 
voordien geen kennis werd gedragen. (Kortweg gezegd - het bete
kent "Nieuws"). 

Wiener formuleerde het aldus; Informatie geeft de mate van orde
ning aan waarin een bepaald materieel systeem van toestanden ver
keert ten opzichte van de omringende wanorde. 

Voor een systeem, dat een ruimtelijk/tijdelijk proces ondergaat 
volgens een bepaalde norm, d.w.z., in een dynamische evenwichtstoe
stand verkeert, betekent nuttige informatie kennis verkrijgen over 
bepaalde dreigingen uit de omringende buitenwereld, die tot norm
afwijkingen kunnen leiden. 

Het tegenkoppelmechanisme reageert alleen op nuttige informatie. 
Onze stuurman zal bijvoorbeeld wel de vlucht van een zwerm 

meeuwen rondom de boot waarnemen, maar aangezien dit de koers 

1) In de electronische apparatuur, waar het hier in de praktijk om gaat, is 
de "informatie" alleen mogelijk in een wiskundige taal. Hiervoor worden 
alle informaties meestal gecodeerd volgens het tweetallig stelsel. Deze infor
matie kan nu, of wel door middel van ponskaarten, of door andere middelen, 
in het "geheugen" van de machine worden vastgelegd, zodat het elk gewenst 
moment opvraagbaar is. Een gedetailleerde uiteenzetting hoe dergelijke ge
heugens precies werken zou hier leiden tot een te ver moeten afdalen in tal 
van technische bijzonderheden. 
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van het schip niet kan beïnvloeden, reageert het tegenkoppelmecha
nisme niet. Het treedt dus selectief op. 

Tegenkoppelmechanismen hadden reeds lang in de techniek uit
gebreid toepassing gevonden. Denken we bijvoorbeeld aan een essen
tieel onderdeel van de stoommachine (James Watt!), de snelheids
regulateur, maar ook de temperatuurregulatie van een broedstoof, die 
berust op een tegenkoppelingsmechanisme; aan een ijskast, (zodra de 
temperatuur boven of beneden bepaalde grenzen komt- de norm
treedt door middel van een met een thermometer verbonden automa
tische schakeling, de verwarmings- of koelingsapparatuur in wer
king). 

Betreden we echter het terrein van de levende natuur, dan zien we 
eerst recht een op grote schaal optreden van het tegenkoppelmecha
nisme. 

Levende organismen zijn bij uitstek voorbeelden van kringloop· 
processen, van dynamische evenwichtsstelsels. 

We volstaan hier met het aangeven van tegenkoppelingen zoals die 
optreden via het centrale zenuwstelsel (reflexen), en het handhaven 
van biologische evenwichtstoestanden middels de klieren voor interne 
secretie. 

Kenmerkend is, dat tegenkoppelingen uitsluitend voorkomen in 
de levende natuur, in de "dode" natuur slechts voorzover de mens ze 
daar kunstmatig (techniek, machines) heeft aangebracht. Om met de 
woorden van prof. dr. S. T. Bok te spreken: "Tegenkoppeling is een 
levenskenmerk" 2). 

Het blijkt mogelijk - via de nieuw gewonnen inzichten van de 
cybernetica - een nieuwe definitie te geven van het begrip machine 
(dus een door mechanische kracht -- d.i. niet-menselijke, niet-dier· 
lijke kracht - bewogen werktuig, teneinde door de mens beoogde 
nuttige effecten te bereiken). 

Deze definitie, het wezen van elke machine blootleggend, luidt: 
Het sturen van een energiestroom in een zodanige richting, dat het 
door de mens beoogde nuttige effect wordt bereikt. 

Geen toevalligheid is het uiteraard, dat de cybernetica werd "ont
dekt" op een bepaald ogenblik in de ontwikkeling van de techniek, 
n.l. op het moment dat op grotere schaal electronische rekenmachines 
als "stuurmachines" van andere machines gaan optreden en een toe
nemend deel van het bedieningswerk van de mens overnemen. Hier· 
mede zitten we midden in het probleem van de automatisering, van 
de voortgezette mechanisatie, van het op ongekende wijze verhogen 
der arbeidsproductiviteit. 

Vóór de industriële revolutie - dus voor de uitvinding van de 
stoommachine- werden werktuigen uitsluitend door menselijke (of 
dierlijke) arbeidskracht bewogen en bestuurd. Na de ingebruikstelling 
van de stoommachine (eerste fase van het mechanisatie:proces) werd 
de taak van de mens bij de machinale arbeid beperkt tot een bedie
nende dat is regelende, sturende functie. Volledige automatisering 
zal de sturende taak van de mensen naar nog hogere niveau's ver· 
leggen. 

2 ) Prof S. T. Bok, Cybernetica. Aula-boeken 1959. 

334 



Het is nog moeilijk te schatten welke betekenis de cybernetica in 
de toekomst zal blijken te hebben, welke precies haar plaats is tussen 
de andere wetenschappen. 

* 
DE praktische toepassingen van de nieuwe wetenschap zijn legio, hun 

aantal groeit nog steeds. Denken we aan de reusachtige taken die 
worden gesteld bij de verwerkelijking van het communisme middels 
het grootse Twintigjarenplan in de Sowjet-Unie! Ten eerste betekent 
hier de cybernetica een machtige hulp in de vorm van de nieuwste 
electronische rekenmachines, machines die men met recht hersen
machines kan noemen. Er bestaat al een electronische machine die 
zelf de beste (optimale) manier aangeeft hoe zij zelf vervolmaakt en 
afgebouwd kan worden! Dit betekent een geweldige besparing aan 
tijd en menselijke arbeidskracht; voor tientallen ingenieurs en tech
nici zou het maanden van moeitevol rekenwerk betekenen. Voor de 
machine is het een kwestie van luttele uren. 

Nemen wij de situatie in de Sowjet-Unie: 
De voornaamste economische taak bij de opbouw van het com

munisme is de schepping van de materieel-technische basis. Dit be
tekent het scheppen van een machtig energiepotentieel in de vorm 
van volledige electrificatie van het hele land, op basis waarvan 
vervolgens de techniek in algemeenste zin kan worden uitgebouwd. 
Het spreekt vanzelf, dat dit neerkomt op voortgaande mechanisatie 
en automatisatie van alle productieprocessen. De cybernetica nu komt 
als geroepen om bij dit gecompliceerde werk hulp te verschaffen. 

De cybernetica als algemene theorie van besturings- en regelings
precessen ontstond zelf als gevolg van in de praktijk gebleken be
hoeften aan gecompliceerde automatische systemen, welke ten eerste 
machines sneller kunnen bedienen, ten tweede voor de leiding van 
productieprocessen dienstbaar kunnen worden gemaakt. 

Haar opkomst is ten nauwste verbonden met de ontwikkeling van 
electronische rekenmachines, de apparatuur die bij uitstek'geschikt is 
tot het automatiseren van onverschillig welke informatie-verwerken
de- en besturingsprocessen ook. 

Met behulp van de cybernetica zou de mens onder meer in staat 
zijn snel de beste, d.w.z. optimale, meest rationele oplossingen te 
vinden voor de problemen die door de opbouw van de economische 
structuur van het communisme worden gesteld. 

Het proces van het vinden van dergelijke oplossingen bestaat in het 
algemeen in het beoordelen en waarderen van inlichtingen en infor
maties over bepaalde heersende toestanden, in het vaststellen van 
een strategie, of liever norm, koers,. die beantwoordt aan het, be
oogde doel, alsmede in de opstelling van een program, d.w.z. een 
serie "bevelen", die de concreet uit te voeren opdrachten voor de 
uitvoerende organen bepalen. 

Men moet dit natuurlijk niet zo opvatten, alsof bijvoorbeeld een 
economisch plan zelfstandig door een electronisch rekencentrum zou 
kunnen worden uitgewerkt op grond van de beschikbare technische, 
economische en andere in aanmerking komende gegevens. De grote 
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lijn van een plan en het politieke doel waarop het gericht is, kan 
alleen door mensen worden uitgewerkt. Maar de technische, econo
mische en andere consequenties hiervan kunnen met behulp van een 
dergelijk rekencentrum zeer veel sneller, nauwkeuriger en rationeler 
bepaald worden dan dit door mensenbrein kan gebeuren. Natuurlijk 
kan dan blijken, dat details, onderdelen van het algemene plan on
deugdelijk zijn - bijv. dat men een fabriek beter niet op plaats A 
maar op plaats B kan neerzetten, enz. De cybernetica kan dus alleen 
als een doeltreffend hulpmiddel, als verfijnd instrument ten behoeve 
van de mens worden beschouwd. 

Belangrijk is niet het minst, dat de cybernetica een grote rol zal 
kunnen spelen bij de praktische kanten van de economische opbouw, 
d.w.z. op alle afzonderlijke technische niveaus en vakgebieden, maar 
vooral van beslissende betekenis zal kunnen zijn voor de leiding en 
planning van het geheel. 

De cybernetica geeft twee algemene principes voor de opbouw 
van besturings- en regelings-systemen, het principe der terugkoppe
ling en het principe van de hiërarchische, d.w.z. trapsgewijze regeling. 

Terugkoppeling van de uitvoerende organen naar de besturings
organismen is noodzakelijk voor de controle over de arbeid door het 
systeem als zodanig v~rricht en voor de juiste beoordeling van in
vloeden (dreigende storingen bijv.) door van buiten werkende fac
toren uitgeoefend. 

Men zou hier een parallel kunnen trekken met de indertijd, mede 
op aandringen van Lenin, door de CPSU ingestelde arbeiders- en 
boeren-controlecommissies, d.w.z. de controle aan de basis, rappor
terend aan de hogere partijorganen, tot het Centraal Comité toe. 

Lenin hechtte zeer grote betekenis aan deze commissies, in de zin 
van de zelfc:fitische werkzaamheid van de partij op haar weg naar de 
communistische opbouw. Hij zag hierin het volstrekt democratische 
wezen van de partij belichaamd. Onlangs werden deze commissies 
wederom door de CPSU ingesteld, ten eerste omdat zij in een op het 
economisch~ vlak dringend gevoelde behoefte voorzagen, het directer 
betrekken van de grote massa's bij de opbouw, het vrijmaken van de 
geweldige hoeveelheden initiatief bij die massa's. 

Hier gaat het dus om zo te zeggen om een voorbeeld van "tegen
koppeling" in de maatschappij. 

De hierboven geschetste ideeën mogen echter niet tot de misvat
ting leiden, dat de cybernetica in de eerste plaats een hulpmiddel op 
planeconomisch gebied is. Men past haar op het ogenblik voorname
lijk toe in de industrie, bij het uitwerken van productieprocessen, in 
de administratie en op het onafzienbare gebied van wetenschappelijk 
onderzoek. 

Het principe van de trapsgewijze regeling waarborgt een efficÜ:inte 
werkwijze van het systeem op onverschillig welk gebied en haar 
betrouwbaarheid in functioneel opzicht. Het bestaat in de opbouw 
van een systeem van vele "lagen", waarbij de directe regeling van 
de uitvoerende organen wordt bestuurd door regelende systemen 
van de onderste lagen, welke op hun beurt worden gecontroleerd 
door organen van de tweede trap en zo vervolgens. Dit is een duide-
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lijk voorbeeld van pyramidale opbouw. 
Tezamen roepen het eerste en tweede algemene principe van de 

cybernetica een sterke analogie op met bestuursmechanismen en 
organisatievormen in de menselijke maatschappij. 

Tevens vormen genoemde principes de grondslag voor het biolo
gische evolutieproces, basis ook voor de ontwikkeling, vorming en 
verwerking der door levende organismen in hun levensprocessen 
opgedane ervaringen. Op deze wijze verschaft de cybernetica dieper 
doordringende inzichten in de gecompliceerde fysiologisch/biologi
sche processen, vindt zij aansluiting bij diverse zelfstandige takken 
der medische wetenschap - bijv. neurologie en de psychologie. Door 
een hernieuwde interpretatie middels de talrijke tegenkoppelmecha
nismen, bijvoorbeeld in het menselijk lichaam, werpt de cybernetica 
een nieuw helder licht op de gecompliceerde dialectische opbouw van 
dat lichaam en zijn werking. Een en ander is van groot belang voor 
verbeteringen in de ziektenbestrijding, voor verbetering en verdie
ping van de diagnostiek. 

Te talrijk zouden de te geven voorbeelden worden indien we voort
gingen de cybernetica in verband te brengen met steeds andere 
takken van wetenschap! Dit hele terrein is een gebied van intensief 
onderzoek in vele landen, van levendige discussie tussen vele en 
veelsoortige geleerden in Oost en West. We zeiden het reeds: de 
cybernetica is haar volle opmars pas begonnen. De resultaten ervan 
zullen nog vele verrassingen brengen. 

We vermelden hier nog slechts dat de geboorte en eerste kinder
stappen van de cybernetica op filosofisch gebied grote beroering 
hebben gebracht, vruchtbaar hebben gewerkt op het bespiegelend 
vernuft van talrijke filosofen in Oost en West. Er is een grote discussie 
losgebrand, waarvan de omvang nog steeds toeneemt. 

Dit zullen we trachten nader toe te lichten. 
Het begrip ,,informatie" heeft in de cybernetica even principiële 

betekenis als bijvoorbeeld de begrippen kracht en energie in de na
tuurkunde, als waarde en waren in de economie. 

In de filosofie gaat het vooral om een goed gefundeerde wijsgerige 
interpretatie van het begrip "informatie" en andere in de cybernetica 
gebruikte principes. 
·De marxistische filosofen verwijzen naar de nauwe relatie waarin 

het begrip informatie tot het begrip weerspiegeling staat. Lenin zag 
in de weerspiegeling een attribuut, toebehorende aan de hele materie, 
de langgezochte dialectische schakel tussen materie en bewustzijn. 

Diverse idealistische richtingen in de filosofie trachten, zoals bij 
alle nieuwe ontdekkingen op wetenschappelijk gebied, de cybernetica 
uit te leggen als doorslaggevend bewijs, als steun voor hun standpunt 
dat de geest primair is. Zij zeggen, dat de cybernetica een wetenschap 
is "die de wetenschappen van de geest en die van de materie over
koepelt", m.a.w. dat de cybernetica de kloof tussen materialisme en 
idealisme zou hebben overbrugd. Men moet echter toegeven, dat dit 
offensief vergemakkelijkt werd door de omstandigheid, dat marxis
tische wetenschapsbeoefenaars en filosofen zich geruime tijd onver
schillig hebben getoond jegens deze nieuwe wetenschap. 
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De marxistische filosofen wijzen er tegenover hun opponenten op, 
dat vooraanstaande vertegenwoordigers van de cybernetica in het 
Westen, zoals Wiener en Ashby, bij de uitwerking van de theorie, 
haar schemata en begrippen zijn uitgegaan van veronderstellingen 
met een spontaan dialectisch karakter. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
Wieners opvatting over de eenheid en synthese der wetenschappen. 
Dialectisch is ook de cybernetische gedachte van de noodzakelijke 
complexiteit van de dynamische systemen. (Om te begrijpen waar 
het om gaat wijzen wij op het ingewikkelde proces in bijvoorbeeld 
het menselijke lichaam: valt één systeem, bijv. de nieren, de lever of 
een bepaalde klier uit, dan wordt het hele levensproces verstoord.) 

Deze gedachte houdt in, dat cybernetische systemen op een gege
ven moment de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling verkrijgen. 
(Als voorbeeld noemen wij de mogelijkheid van zelfprogrammering 
van het program van een electronische machine.) 

Dit zou men een voorbeeld kunnen noemen van het omslaan van 
de quantiteit in de qualiteit. Een verantwoorde filosofische verwer
king van alle nieuwe begrippen, ons door de cybernetica gebracht, 
haar ontdekkingen en haar resultaten, zal ongetwijfeld nog geruime 
tijd vergen. Dit is verklaarbaar door de ingewikkeldheid van de 
problemen die de cybernetica met zich mee brengt, het vele nieuwe 
dat zij reeds geproduceerd heeft en de vrijwel onafzienbare mogelijk
heden van haar praktische toepassing. 
. Enerzijds is de cybernetica in bepaald opzicht een weerspiegeling 
van de processen die in de menselijke hersenen plaatsvinden. Ander
zijds zal zij ongetwijfeld ook als hulpmiddel dienst kunnen doen tot 
verdere verdieping van onze kennis over de werking van de hersenen. 
Dit verklaart op zich zelf al, waarom de discussie over de filosofische 
betekenis van de cybernetica in vollé ontwikkeling is. 

Intussen belet niets ons marxisten, om ons zoveel als maar mogelijk 
is van deze nieuwe wetenschap eigen te maken, en haar alzijdig te 
leren beheersen. Dit is een eis ons door de ontwikkeling zelf gesteld. 
Trouwens niet voor niets wordt wel eens gezegd, dat Marx "de 
eerste cybernetiker is geweest". Dit moet men natuurlijk niet al te 
letterlijk opvatten, maar een feit is in elk geval, dat Marx door de 
ontdekking van de ontwikkelingswetten van de kapitalistische maat
schappij en hun onderlinge wisselwerking (dynamisch evenwicht, 
verstoring van dat evenwicht, terugkoppeling, tegenkoppeling) op de 
nieuwste inzichten vooruit is gelopen. 

Voor diegenen, die er meer van willen weten bevelen wij het hier
boven reeds genoemde zeer lezenswaardige boek van prof. Bok aan. 
De filosofische consequenties worden onder meer besproken in het 
boek van prof. dr. G. Klaus "Kybernetik in philosophischer Sicht" 
(Berlijn 1962). De publicaties in de Sowjet-literatuur zijn zo talrijk, 
dat het ondoenlijk is ze hier op te noemen. 

J. OP 'T ENDE 
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Bronnen van psychische 
afwijkingen 

Inleiding 

Iedereen kent het begrip "overspanning". In alle hoog ontwikkelde 
kapitalistische landen zijn nervositeit en neurotische afwijkingen de 
laatste tientallen jaren een massaal verschijnsel geworden. De schrij
ver van onderstaand artikel wijst erop, dat van 205 miljoen recepten 
die in 1961 door de artsen van de Britse Gezondheidsraad werden 
uitgeschreven, 35 miljoen voor opwekkende pillen, kalmerende mid
delen e.d. waren bestemd. Van medische zijde werd ons verzekerd, 
dat een dergelijke verhouding ook in Nederland bestaat. 

In 1959 waren 10 pct van alle in Nederland beschikbare ziekenhuis
bedden met patiënten bezet, die ernstige geestelijke afwijkingen ver
toonden. (In dit cijfer zijn de verpleegden niet inbegrepen, die in de 
talloze speciale inrichtingen voor psychisch gestoorden vertoefden, 
zodat een vergelijking met het door de schrijver genoemde Britse 
cijfer niet mogelijk is.) 

In de jaren 1958-'59 werden rond 50.000 patiënten - alleen ver
plicht verzekerden - wegens neurotische afwijkingen behandeld. 

Het totale aantal zal dus mogelijk bij de 100.000 liggen. 
Als voornaamste oorzaken moeten verhoogde maatschappelijke 

spanningen en het steeds toenemende tempo in het arbeidsproces 
worden aangewezen. 

Het gaat dus om een kwestie, die ook in ons land grote actualiteit 
bezit. 

Het artikel van de Britse medicus B. Burns, ontleend aan Marx
ism Today, mei 1963, wordt hieronder in verkorte vorm weergege
ven. RED. P. EN C. 

WAT zijn de fundamentele problemen die ten grondslag liggen aan 
het veroorzaken van geestesziekte? Haar afmetingen; het filoso

fische vraagstuk van de aanpak van het probleem van geestelijke 
gezondheid en slechte gezondheid; de crises in de bestudering van 
geestelijke condities, neurosen en psychosen; de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid en de neurosen; het mechanisme van depressie; so
ciale factoren, preventie en behandeling? Natuurlijk is het, ~ls men 
een zo omvangrijk onderwerp in een enkel artikel wil samenpersen, 
alleen mogelijk een poging te doen de voornaamste punten globaal te 
behandelen. Het is gemakkelijk te generaliseren over geestelijke ge
zondheid en slechte gezondheid, maar hieraan zijn gevaren verbonden. 

In de laatste kwart eeuw zijn de afmetingen van het probleem 
waarschijnlijk niet sterk gewijzigd. Er bestaan geen betrouwbare ver
gelijkende cijfers. Bovendien is de ziekte van de geest sterker belicht 

339 



nu de "fysieke ziekten" geleidelijk aan worden overwonnen. Evenals 
in onze cultuur komt geestesziekte overal voor. Het komt voor bij de 
meest primitieve rassen en de meest progressieve culturen, hoewel 
het aantal gevallen kan variëren. In de vorige eeuw werden neurotici 
de armenhuizen ingepraat of -gedreven, nu hebben we psychiatrische 
inrichtingen en neurose-afdelingen; de volgende eeuw zal het voor
komen regel zijn, in de eerste plaats als resultaat van het tegengaan 
van afbrekende factoren in de maatschappij en door een voortschrij
dende kennis vooral op het gebied van de biochemie. In onze tijd 
kunnen in Engeland 1 op de 20 mannen en 1 op de 13 vrouwen ver
wachten, dat zij een tijd in een psychiatrische inrichting zullen door
brengen. De helft van de ziekenhuisbedden in dit land worden ge
bruikt voor de geesteszieken. 

Gebrek aan goede theoretische basis 

Er bestaat behoefte aan een theoretische basis voor het geestelijke 
leven in tijd van gezond zijn en van ziekte. Deze zou de reeds over
vloedige voorraad wetenschappelijke feiten kunnen combineren en 
richten, die verzameld zijn uit de medische wereld, de fysiologie 
waarbij inbegrepen de biochemie, de psychologie en de sociale weten
schap. 

Analyse en synthese zijn essentieel voor wetenschappelijke voor
uitgang. Vooruitgang in het verleden en eveneèns in de toekomst zal 
altijd op basis van het wetenschappelijke materialisme staan. Dit 
houdt onvermijdelijk verdere filosofische overwegingen in. Wat is 
de mens anders dan een ondeelbaar onderdeel van de maatschappij, 
wat zijn de krachten die de sociale ontwikkeling beïnvloeden en op 
hun beurt de menselijke natuur vormen? Het marxistische materia
listische determinisme t) is anders dan het freudiaanse speculatieve 
mechanistische determinisme. Het verwerven van kennis over deze 
krachten, die de sociale ontwikkeling beïnvloeden, zal de mens in 
staat stellen zijn grootste mogelijkheid te realiseren, namelijk het 
bepalen van zijn eigen lot, een maatschappij van hemel op aarde. Het 
determinisme van Freud ziet een voortdurende strijd tussen de inner
lijke mens en de maatschappij, waarvan de uitkomst alleen maar een 
instabiel evenwicht is; geestelijke ongelukkigheid en ziekte zijn voor 
altijd met ons. 

Crisis in de psychologische medicijnen 

Er blijft een dilemma bestaan in de psychiatrie omdat men het nog 
niet eens is over een classificatie van geestesziekten, ondanks een 
onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het fundamentele 
probleem is het gebrek aan filosofische eenheid in de medische we
tenschap als geheel met betrekking tot de rol van psychologische 
factoren bij gezond zijn en ziekte. 

ry-Determinisme is de opvatting, dat alle verschijnselen in natuur en maat
schappij door objectieve, wetmatige oorzaken verklaard kunnen worden. 
Determinisme en vrijheid van wil zijn niet als onverenigbaar met elkaar 
te beschouwen. 
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Men zegt, dat de oriëntatie van de Amerikaanse psychiaters in 
hoofdzaak Freudiaans en na-Freudiaans is; van de Russische Pawlo
viaans en na-Pawloviaans; in Engeland staat zij bekend als de orga
nische benadering. 

De organische benadering legt de nadruk op een verstoring van de 
stofwisseling van de hersencellen als voornaamste oorzaak van gees
tesziekten. Men kweekt een "zuiver" medische opvatting aan en dik
wijls verhinderen "oogkleppen" de patiënt in zijn dagelijkse omgeving 
te zien. 

Bij geestesziekte is er altijd een samenstel van aetiologische :.!) fac
toren, die een min of meer tijdelijk verbreken van het evenwicht 
veroorzaken. De oorzaak is een proces, d.w.z. iets dat in beweging is 
en zichzelf in de loop van de tijd vormt. De geest tijdens gezondheid 
en ziekte kan het best begrepen worden als een ontwikkelingsproces 
in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Dit is in overeen
stemming met het werk van Piaget en de opvattingen van de nieuwe 
psychologische school in de Sowjet-Unie. 

Onzekerheid 

De mens is voor alles een sociaal schepsel. De ontwikkeling van de 
persoonlijkheid is een product van de groep, zij staat in verband met 
leren en vooral de ontwikkeling van emotionele stabiliteit. Deze me
ning is in strijd met de steriele richting van de "individuele psycho
logie" die eerder in deze eeuw werd ontwikkeld. De geestelijke onbe
kwaamheid van een mens staat in verband met zijn maatschappelijke 
bekwaamheid en kan alleen worden beschreven in verhouding tot zijn 
medemensen. Geen ziek mens kan men zich in een vacuum denken; 
zijn problemen zijn in essentie de problemen van sociale aanpassing. 
"Ieder persoonlijk probleem is meer dan een persoonlijk probleem, 
het is een gemeenschapsprobleem." Geestelijke gezondheid vereist 
maatschappelijke gezondheid, economische zekerheid en bevrediging 
van het doel. De mens heeft een maatschappij nodig, die niet voort
durend het evenwicht van zijn geestelijk leven, een product van het 
meest gecompliceerde mechanisme, namelijk de hersenen, doorbreekt. 

Psychopathologie (de studie van de ontwikkeling van abnormale 
geestelijke activiteit) is in de hedendaagse Britse psychiatrie onder
schat. Freud blies een stroom van koude lucht over dit onderwerp, 
waarmee hij veel belangstelling wekte, maar in zekere mate verdere 
ontwikkeling op dit gebied verlamde. Dit door de mechanistische 
aard van zijn speculaties, zijn pansexualisme - "alles ligt aan de 
sexe", en de veronderstelling van de voortdurende onderQ.rukking 

. van het "libido" (waarbij alle neigingen gelijk gesteld worden met 
sexuele neigingen) door het "super-ego" (geweten). Deze hebben op 
hun beurt aanleiding gegeven tot een pessimistische opvatting. Men 
is geneigd het een gekunstelde versie te noemen van de "erfzonde". 
Hij, noch zijn opvolgers zijn erin geslaagd experimentele bevestigin
gen te brengen van zijn fundamentele stellingen. Toch vraagt Freuds 

2) Aetiologie is de leer van de oorzaken, hier dus: van ziekten. 
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interpretatie van de ervaringen van emotionele conflicten in het be
gin van het leven (niet de eerste maanden, maar de eerste 5 jaar 
ongeveer) als vormend voor de persoonlijkheid en al dan niet voor
beschikkend voor neurotische ineenstorting verdere studie, niet zo
zeer van Freud, maar van de feitelijke situaties die beschreven wor
den. 

Een bijzonder goed en gewoon voorbeeld is obsessionele dwang
neurose bij volwassenen. Het individu neemt door zijn kinderjaren 
heen zijn toevlucht tot eindeloos herhaalde ritualistische en magische 
handelingen om vrees te voorkomen, de vrees voor onveiligheid, en 
het gaat bij hem tijdens zijn volwassen leven door, waarbij het zijn 
werkzaamheid min of meer verlamt, door overpeinzingen en ritualis
tisch gedrag, waarbij een humorloos, star, onbuigzaam mens wordt 
voortgebracht. In de vroege kinderjaren zijn obsessionele gedragingen 
van de meest fantastische en voorbijgaande angstsymptomen gewoon 
en normaal, maar deze verdwijnen min of meer met het gaan beheer
sen van de vroegere mysteries van het leven. 

Onzekerheid is fnuikend en vormt de achtergrond van de neuroses. 
Zekerheid, het tegendeel van onzekerheid, komt voort uit de voor
ziening met voedsel, onderdak, warmte en het recht op arbeid. Zij 
stort ineen als een van deze voorzieningen tekort schiet en de aan
stotelijke kanker van de twijfel richt vernielingen aan in de gezins
eenheid; vooral in hen die zich het snelst ontwikkelen of die juist 
kritieke fasen in die ontwikkeling doormaken. Introspectie 3) bij de 
volwassene met het opgraven van zeer vroege emotioneel kwetsende 
ervaringen (naar Freudiaanse traditie) helpt de neuroticus niet in 
de praktijk, maar kan gemakkelijk aanleiding geven tot zelfingeno
menheid, medelijden met zichzelf en daardoor krachteloosheid. 

Men moet alles doen om een positieve "geestestoon" te geven (ge
voel voor een doel), wat evenzeer de plicht is van de maatschappij 
als van de dokter. Constructief denken is gezonder in een destructieve 
maatschappij dan destructief denken. Een maatschappij die de alge
mene uitbuiting van de ene mens door de andere toestaat en aan
kweekt en de filosofie van zelfzucht, inhaligheid en "jij interesseert 
me niet, Jan, mij gaat het goed" verbreidt, kan niet zorgen voor de 
eenheid en doelbewustheid die vereist zijn voor geestelijke gezond
heid. 

Wat is schizophrenie 7 

Adolf Meyer heeft• meer ijs gebroken in Amerika, doordat hij ver
der ging dan Freud, in de geest van positiever te zijn, de nadruk 
leggend op de individuele natuur van de mens, dat zijn persoonlijk
heid gevormd wordt door zijn individuele ervaringen en dat hij een 
psychobiologisch geheel is waarbij de erfelijkheid vrijwel geen rol 
speelt. Hij dacht dat de ernstiger psychoses van psychogenetische 
oorsprong waren. 

Schizophrenie is een groep van ziekten, waarbij een min of meer 

a) Zelfbeschouwing. 
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ernstige verstoring van de hele persoonlijkheid optreedt 4), en die 
meer hospitaalbedden vult dan enige andere ziekte ter wereld. Onge
veer een op iedere honderd mensen die worden geboren kunnen een 
schizophrene ziekte verwachten. 

Ondanks vele aanwijzingen blijft de oorzaak van schizophrenie 
onbekend. Schizophrenie is waarschijnlijk een uiteenlopende groep 
van condities, d.w.z. niet een enkel proces. Op het ogenblik zijn er 
zeer weinig echte aanwijzingen, dat een psychose als schizophrenie 
direct door psychologische spanning wordt veroorzaakt. Dit betekent 
echter ondanks de "aanwijzingen" niet, dat het alleen maar een 
kwestie van erfelijkheid is, zoals men gewoonlijk denkt. Een kind van 
een schizophrene ouder heeft een kans van 10-20 procent om schizo
phrenie te ontwikkelen. Dergelijke cijfers kreeg men eens voor de 
"erfelijkheid" van tuberculose. Tbc kwam in bepaalde families veel 
voor, evenals dit met schizophrenie in beperkte mate het geval is, 
hoewel de meeste nieuwe gevallen van schizophrenie geen familie
historie hebben. De eugenetische rassistische erfelijkheidspolitiek van 
het Derde Duitse Rijk, die de uitroeiïng en sterilisatie van schizo
phrenen inhield, bracht geen verandering in de verbreiding van de 
ziekte. Zelfs de felste genetici zijn niet in staat een manier van over
erving van schizophrenie te bewijzen. Zowel erfelijkheid als omge
ving, dingen die vrijwel niet te scheiden zijn, zijn waarschijnlijk es
sentiële factoren bij de gevoeligheid voor en later optreden van 
schizophrenie. Sommigen betwijfelen de wetenschappelijke waarde 
van studies met tweelingen, die hier gebruikt worden om de rol van 
de erfelijkheid van schizophrenie vast te stellen. 

Neurose 

Fysieke uitputting en ziekte zijn beslist betrokken bij het optreden 
van schizophrenie. Sociale geïsoleerdheid en armoede tonen een veel 
vaker voorkomen van schizophrenie bij studies in zowel Amerika 
als Engeland. Het grote twistpunt is nu, of deze omstandigheden de 
schizophrenie veroorzaken, of dat er een "afdrijven" naar beneden 
op de "sociale ladder" is na het optreden van schizophrenie. 

Met moderne behandeling, al is het ook maar verlichtende, en de 
wetenschap dat schizophrenen, net als de meeste geesteszieken, er het 
best aan doen in de gemeenschap te leven en te werken, kan veel 
worden gedaan om verbetering te bevorderen of de funeste aard van 
de ziekte zo gering mogelijk te maken. Psychologische tests hebben 
bewezen, dat schizophrenen heel goed in staat zijn om de eenvoudiger 
taken van het fabriekswerk te leren, zij het dat het langer duurt. 
Het leven in de gemeenschap houdt het oprichten van woongelegen
heden waar zij onder toezicht staan en beschermde werkplaatsen in. 

We kunnen over het algemeen neurose definiëren als een gebrek 
aan aanpassing van de persoon aan de maatschappij, die op zijn 
beurt verband houdt met opeenvolgende ervaringen, een proces van 

-ry- Gebruikelijker is de opvatting, dat schizophrenie als een groep van 
ziekten wordt omschreven, waarbij een meerdere of mindere splijting van 
de gehele persoonlijkheid plaatsvindt. De zieke verliest elk gevoel voor een 
realistische verhouding met zijn omgeving, de maatschappij. 
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eenvoudige en meervoudige conditionering G) dat een bepaald indi
vidu heeft doorgemaakt. Volgens die definitie zijn we allen min of 
meer neurotisch. Toch zijn de meeste mensen in staat om zich door 
omleren en objectieve zelfkritiek voortdurend min of meer aan de 
maatschappij aan te passen. Het zijn zij, die de gevolgen van hun 
spanning onverklaarbaar of ondragelijk vinden, die naar de dokter 
gaan. Het wordt. volkomen duidelijk dat dit probleem van slechte 
aanpassing 6) het grootst is in die maatschappijen, waar de grootste 
tegenstellingen zijn. De mens heeft behoefte aan hogere, humaner 
waarden om naar te streven, hij is niet tevreden met het "alleen 
maar kostwinner" zijn, hij zoekt zijn eigen Nirwana. Bij dit proces 
van leven en zoeken wordt hij in onze huidige maatschappij gehinderd 
door eindeloze tegenstellingen en conflicten. "Conflicten aan de peri
pherie" kan hij wel aan, maar een frontale botsing van elkaar uit
sluitende waarden is zeer overheersend bij het ontstaan van neurosen. 

Een voorbeeld van zo'n spanning was de tijdelijke gemeenschappe
lijke ervaring van vrees, die opkwam op het hoogtepunt van de Cuba
crisis. 

Er is weinig bekend over autonome instabiliteit, dat wil zeggen 
over de vraag hoe bij de mensen die de grootste lichamelijke ver
anderingen ondergaan, emotionele veranderingen ontstaan. Er zijn 
aanwijzingen, dat bij sommige mensen een verhoogde bloeddruk het 
eindresultaat kan zijn van een conditioneringsproces. Hier zou pre
ventieve research tot een langer leven kunnen leiden. 

Depressie 
De mensen, die niet in staat zijn de omvang en de aard van de druk 

die op hen rust te doorstaan, hebben allen een natuurlijke voorge
schiedenis. Als de spanning kort duurt, zijn angstsymptomen het ge
volg; indien niet, dan kunnen zich verschijnselen van obsessie, of 
symptomen van hysterie ontwikkelen om de last te verminderen. In 
de meer stabiele persoonlijkheid volgt na verloop van tijd chronische 
spanning met de uitingen daarvan. Op een of ander punt van die lijn 
kan ziekte ontstaan; hoe langer de neurotische ziektetoestand duurt, 
des te moeilijker is de terugkeer; maar in die stabiele persoonlijk
heden is, als de spanning lang genoeg duurt, een depressie onvermij
delijk. Iedereen heeft een punt waarop hij breekt als de spanning groot 
genoeg is. Gedurende dit laatste stadium van depressie ontstaat er 
een kwalitatieve verandering in sommige mensen, die leidt tot een 
veel ernstiger depressieve ziekte, waarvan de basis waarschijnlijk 
een biochemische verandering is. Het proces is zonder behandeling 
slechts na maanden omkeerbaar, waarschijnlijk na herstel van een 
uitputtingstoestand van de hersencellen. Het proces kan o.m. met 
geneesmiddelen sneller gekeerd worden. 

Depressie is de meest voorkomende groep van ziekteverschijnselen 
5 )-~Coiidffionering is ontleend aan de leer van Pawlow. Men verwerft voor
waardelijke (geconditioneerde) reflexen. 
0 ) Aartpassing is hier niet bedoeld in de zin van zich neerleggen bij be
staande maatschappij-verhoudingen, maar het verwerken ervan. Dit houdt 
dus in, ·dat men beter in staat is zich "aan te passen", naarmate het inzicht 
in de maatschappij dieper wordt en dus ook het inzicht in de wegen naar 
verandering. • 
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in de psychiatrische praktijk. Fundamenteel gezien zijn emoties gees
telijke gevoelens. Gevoelens gaan, volgens de meest algemeen aan
vaarde mening, gelijk op met gedragingen, niet voor of na de actie, 
maar ermee samen. Indien nu dat gedrag verkeerd is, of door overbe
lasting van het zenuwstelsel (door een te zware taak) of door een 
slecht voorbereid individu (onontwikkelde persoonlijkheid), of beide, 
dan verdeelt zich het eerste complementaire proces van gedrag en 
gevoelsleven en er ontstaat een opeenhoping van emoties. 

Er zijn andere processen, die tot depressie leiden. Het schema komt 
overeen met Pawlow's dierproeven over spanningen, die uiteindelijk 
leiden tot het ultra-paradoxe stadium, een stadium van volledige uit
putting, en de meer biochemische studies van Seyle over de reactie 
van dieren op spanningen. Beiden hebben een eindstadium van uit
putting dat verwant is aan depressie bij mensen. 

Uitputting vermindert de doelmatigheid van het werk, leidt tot 
een onvermogen om toepasselijke en tijdige antwoorden te geven. Er 
treden hallucinaties en vreemde onwerkelijke gevoelens op, bekend 
als depersonalisatie. 

Alcoholisme en verslaving aan verdovende middelen 

Alcohol en verdovende middelen kunnen op hun beurt een kalme
ringsmiddel zijn voor de angsten van gebrek aan persoonlijke en 
sociale aanpassing. Hieruit kan verslaving voortkomen. Van alcoho
lici, waarvan de gemiddelde leeftijd waarop zij bij de dokter komen 
48 jaar is, begint bij driekwart de drinkgewoonte al vroeg in hun 
leven, men heeft zelfs een cijfer van 36 procent die voor hun twin
tigste jaar begonnen! Alcohol is een de hartwerking verminderend 
middel, geen stimulans, in grotere doses een vergif en verslavings
middeL Het gaat samen met verkeersongevallen, zelfmoord, "overtre
dingen" en ernstiger misdaden (bijv. sexuele misdaden). Er zijn in 
de Verenigde Staten 4 miljoen probleem-drinkers (1 miljoen chroni
sche) en naar verschillende schattingen 86.000 tot 350.000 in Engeland 
waarvan de meesten wel tot gezinnen moeten behoren. Ook in de 
Sowjet-Unie komt veel alcoholisme voor. Alcoholici trachten ver
schrikkelijke herinneringen uit het verleden uit te wissen. Zij trach
ten ook de knagende stem van de plicht te "verdrinken" en te "ont
snappen" aan sociale ongeschiktheid en ondergang. De alcoholicus, 
evenals de verslaafde aan verdovende middelen, komt ertoe de per
manente verzachting van chemische vergiftiging te zoeken en naar
mate zijn sociale ongeschiktheid opvallender wordt, drinkt hij meer 
om uiteindelijk een peil van absolute sociale degradatie te bereiken. 
Soms kondigt alcoholisme een openlijke geestesziekte aan en het komt 
meer voor bij de onstabiele onontwikkelde persoonlijkheid. Het is 
niet erfelijk. Alcoholisme komt het meest voor in gebieden van so
ciale mobiliteit en armoede; in die industrieën die verband houden 
met de productie en verkoop van alcohol en bij de vrouwen in huis
houdingen die nog steeds een hofhouding van bedienden hebben. 

Kalmerende middelen 
Van de 205.000.000 recepten van de Britse Nationale Gezondheids-
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dienst waren er in 1961 meer dan 35 miljoen voor opwekkende pillen, 
kalmerende, pijnstillende middelen en slaapmiddelen. Men kan hier 
veel uit lezen, in bepaalde gevallen ziJn deze geneesmiddelen niet 
zonder genezende waarde. Maar toch, waarom verlangen de mensen 
een dergelijke hoeveelheid chemische bedwelming? 

Laurence wijst erop, dat "op het gebied van neurosen kalmerende 
middelen op dramatische wijze faalden om dat te volbrengen wat 
werd, en nog wordt beweerd door hen die ze fabriceren." "De ont
dekking van een ,volledige' of ,absolute' tranquilliser (kalmerend 
middel) is, naar men hoopt, een onmogelijkheid, want het is zeer 
belangrijk om onderscheid te maken tussen biologisch nuttige en nut
teloze symptomen. Het onder alle omstandigheden wegnemen van 
vrees, schuldgevoel en angst zou de mens tot minder dan een mens 
maken. 

Hoewel de tranquillisers klaarblijkelijk aan een doel beantwoorden 
door het bieden van tijdelijk respijt voor de acute spanning van het 
dagelijkse leven, zou deze spanning beter met andere middelen dan 
tranquillisers kunnen worden veranderd." 

Het is belangrijk eraan te denken dat er bij iedere ziekte, fysiek 
of geestelijk, een automatische reactie bestaat van dat individu op 
zijn ziekte. Dit geeft op zijn beurt "kleur" aan de ziekte en maakt 
deze tot het voordurend veranderende proces dat zij is. 

Bij chronische alcoholici en mensen die betrokken waren bij ver
keersongevallen bestaat er een uitzichtloos zoeken (aangemoedigd 
door de bestaande machten) naar een enkele gemeenschappelijke 
vroeger bestaande pathologische persoonlijkheid. Dit is alleen maar 
een voorwendsel om aan het aanpakken van de werkelijke problemen 
van de chaos op de weg en het gehele probleem van alcoholisme te 
ontkomen. Dan hebben we nog het onaangename feit onder ogen te 
zien, dat het roken van cigaretten een verslavingsmiddel is of kan 
worden. Deze sociale gewoonte wordt aangemoedigd door een half 
miljoen gulden die per dag aan advertenties wordt uitgegeven (tegen
over de waarde van de Britse regeringscampagne tegen het roken die 
jaarlijks 50.000 gulden kost) en in stand gehouden door de ontwikke
ling van het spanning verminderende effect. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat een verslavingsmiddel tot kanker zou kunnen leiden. 

Sociale doelbewustheid 

De werkende mens besteedt in deze tijd meer en meer van zijn 
energie aan meer en meer overwerk, aan het verdienen van geld, 
om het alleen maar steeds sneUer door zijn vingers te zien glippen. 
Er is geen waardigheid in zijn maatschappelijke bestaan; hij heeft 
niets te zeggen over het beheer van het bedrijf en kan vrijwel op 
staande voet worden ontslagen. Sociale doelbewustheid verhoogt, 
naar algemeen bekend is en door bedrijfspsychologen bewezen, de 
efficiency en het uithoudingsvermogen van de mens. Thuis zorgt zijn 
vrouw vrijwel alleen voor de kinderen en ook haar leven wordt saai 
en moeilijk. 

Als we van mening zijn dat de mens in de eerste plaats een maat-
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schappelijk wezen is en arbeid een levensbehoefte, kunnen we uit het 
bovenstaande het vruchteloze gebrek aan eenheid in zijn leven halen, 
dat soms niet eens verlicht wordt door de zo belangrijke uren voor 
ontspanning. De consciëntieuze perfectionistische persoonlijkheid laat 
zich vooral gemakkelijk uitbuiten met als enig resultaat, dat hij merkt 
dat hij jarenlang aan depressie lijdt. "Altijd maar werken en nooit 
spelen maken Jan tot een vervelende jongen". Een onbevredigende 
dag kan leiden tot slecht slapen in de nacht en een zoeken, vooral 
door jonge vrouwen en die van middelbare leeftijd, naar het wonder
middel van slaaptabletten. Gewenning, verwant aan verslaving, kan 
hieruit voortvloeien. Dit alles wordt verergerd door de ongelijkheid 
der sexen. Mannelijke overheersing is een erfenis van de feodale 
en kapitalistische maatschappij. Deze erfenis van economische en 
sociale minderwaardigheid van de vrouw wordt goed uiteengezet in 
Engels' Oorsprong van het Gezin. Deze ongelijkheid, plus het feit 
dat de maatschappij geen constructieve rol biedt aan moeders, leidt 
tot het verschijnsel van vermoeide en ongelukkige jonge en wat 
oudere huisvrouwen, wat soms "voorstadsneurose" wordt genoemd. 
Pogingen tot zelfmoord komen bij vrouwen tweemaal zoveel voor als 
bij mannen. 

Deelgenootschap en volledige gelijkheid, ook van loon en mogelijk
heden, zijn noodzakelijk voordat het huwelijk een beide zijden vol
ledig bevredigende verhouding met gemeenschappelijk gedragen ver
antwoordelijkheid wordt. Sexuele aanpassing is een aspect van per
soonlijke aanpassing. Sexuele frigiditeit van de vrouw is tegenwoor
dig maar al te gewoon en komt in de eerste plaatS! voort uit deze 
ongelijkheid van de geslachten. Eentonig werk voor vrouwen, dat 
herhaaldelijk uit deze ongelijkheid voortkomt, de niet-gecorrigeerde 
vrees voor de sexe, die in de kinderjaren en jeugd is ingegeven, onbe
langrijke fysieke ziekten en gebrek aan kennis over het plannen 
van een gezin, zijn andere factoren die verband houden met de 
frigiditeit van vrouwen. 

Een kort geleden gedaan onderzoek door de Britse Raad voor 
Huwelijkssteun openbaarde, dat van de 500 gevallen van echtschei
ding die door hun handen gingen, er 300 direct te wijten waren aan 
onvoldoende sexuele kennis! 5-10 procent van de geboorten in dit 
land dragen het stigma van onwettigheid. Twee van de vijf zwanger
schappen eindigen met abortus; een op de vijf met "criminele abor
tus". Het al dan niet bestaan van sociale indicaties voor het beëindi~ 
gen van zwangerschap moet opnieuw grondig worden bezien. 

Echtscheiding komt in ons land in ongeveer één op de tien huwe
lijken voor; in de Verenigde Staten in één op de vier, en in Californië 
komen op iedere echtscheiding iets meer dan twee huwelijken voor. 
Helaas zijn in deze maatschappij de producten van zo'n achtergrond 
in de jongere generatie maar al te vaak kwetsbare en emotioneel 
instabiele persoonlijkheden. Dit slaat natuurlijk op de jonge generatie, 
die in een ontwricht gezin is grootgebracht. "Echtscheiding is natuur
lijk een erkennen van mislukking, maar het is niet noodzakelijk een 
onverdeelde ramp", zegt prof. Carstairs in zijn Reith-voordrachten. 
Deze kwetsbare en instabiele persoonlijkheden kan men beschouwen 
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als onontwikkeldé processen, niet als een erfelijke aanleg tot on
toereikendheid. 

Zwangerschap is fysiek en geestelijk uitputtend genoeg om niet 
daarnaast nog de zorgen over sociale onzekerheid te hebben. Vol
doende zorg kan hier terwijl die zorg nu steeds ontoereikender wordt 
tengevolge van de toenemende belasting van de bestaande instellin
gen, de spanning na de geboorte, geestelijke ineenstorting beperken. 
De moeder moest tijdens de gehele zwangerschap onder geschoolde 
medische leiding gestaan hebben. Dan zouden alle mogelijke fysieke 
en psychologische complicaties die zich voor zouden kunnen doen, 
behoorlijke aandacht hebben. 

Jeugdmisdadigheid 

In de kinderjaren vindt men talloze uitingen van angst. Daaronder 
vallen buikpijn, te snelle ademhaling in paniekaanvallen, die al gauw 
door iemand astma genoemd worden, regressie, dat wil zeggen terug
keer tot vroegere gedragspatronen en impulsief gedrag (in onze maat
schappij jeugdmisdadigheid genoemd). Men zou kunnen zeggen dat in 
deze maatschappij de jongeren, zo niet de volwassenen, veel tijd no
dig hebben voor het overwinnen van hun angsten. Dat wil zeggen, 
die ernstiger angsten die men niet direct kan overwinnen, niet die 
welke dienen tot het motiveren van sociaal nuttig gedrag. Ieder indi
vidu heeft een andere angstdrempel, "d.w.z. kan zoveel verdragen" en 
dit is een functie van zijn ontwikkeling (ervaring) en erfelijkheid. 

Indien men bevrijding van niet te overwinnen angst zoekt, kunnen 
we impulsieve, min of meer anti-sociale handelingen krijgen die be
kend staan als misdadigheid, een zuiver wettelijke term. Misdadig
heid is een product van armoede, materieel of emotioneel. Indien de 
huidige ontwikkeling zich doorzet zal in 1970 een op de vijf Britse 
vaders een "misdadiger" zijn. Bovey beschrijft in een verhandeling 
voor de Wereldgezondheidsorganisatie een vicieuze cirkel van niet 
overwonnen angst - spanning - impulsieve actie - misdaad - niet 
overwonnen angst. 

Maar al te vaak voelt een jongere zich overbodig, werkloos, samen
gaand met het ontbreken van een werkloosheidsuitkering en zonder 
rechten. Indien men hun een doel stelt, kunnen "misdadigersbendes" 
nuttige taken verrichten, zoals het herstellen van huizen. Eèn kind 
mag geen elkaar tegensprekende aanwijzingen krijgen, noch van zijn 
ouders, noch van de maatschappij in zijn geheel, zodat alles wat het 
doet fout is. Een gebreken vertonende verhouding tot de vader staat 
in verband met misdadigheid bij jongens; de overgrote meerderheid 
van de misdadigers zijn inderdaad jongens, van wie velen graag op 
stap gaan en avontuurlijk zijn. Bij de ouders van misdadigertjes vindt 
men een hoger percentage geesteszieken, evenals het niet passen 
in de maatschappij- o.a. alcoholisme, prostitutie; dit betekent echter 
niet, dat de misdadigheid erfelijk is. In de jeugd worden karakter 
en morele waarden gevormd door maatschappelijke gewoonten. Een 
aanwijzing voor de moeilijke weg die de jeugd gaat is het feit, dat 
een van de drie die op moeten komen voor de militaire dienst in de 
Verenigde Staten, op psychiatrische gronden worden afgekeurd. 
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Geestelijke subnormaliteit 
Geestelijke gebrekkigheid (tegenwoordig juister geestelijke sub

normaliteit genoemd volgens de nieuwe Wet op de Geestelijke Ge
zondheid, 1959) is een ontwikkelingsfout en wordt in twee groepen 
verdeeld. Een ernstige pathologische (een duidelijk ziekteproces) 
groep, en een "sub-culturele" groep. Zoals eerder werd gezegd, is 
ieder beschrijvend etiket, bijv. "sub-cultureel", dat een individu 
wordt gegeven alleen dat wat hem met andere individuen vergelijk
baar maakt. Wat betreft "sub-cultureel" - wat een soort groep van 
tweede-rangs burgers in schijnt te houden, zou men dit ook om kun
nen draaien en zeggen, dat de eisen van de maatschappij te hoog ge
steld waren - in die betekenis, dat zij het een groot deel van haar 
opkomende generatie onmogelijk maakte ooit een maatschappelijk 
actieve rol te spelen. Sub-normalen kunnen sociaal gemaakt worden 
en opgeleid worden (zij het niet zozeer in academische richting) door 
het toepassen van speciale opvoedingstaktieken. In crisistijd zijn het 
de "geestelijk gebrekkigen" en geesteszieken die het eerst op de 
"afvalberg" van overbodige mensen worden gegooid. Men heeft ge
schat dat een derde van de prostituees sub..!normaal is. 

Subnormaliteit wordt soms geschat te bestaan bij wel 10 procent 
van de schoolgaande kinderen, afhankelijk van hoe men het probleem 
beschouwt, waarbij de overgrote meerderheid in de "sub-culturele" 
groep valt. 

Dikwijls worden patiënten meer tot inrichtingen voor sub-normalen 
toegelaten, wegens emotionele instabiliteit, dan wegens een specifiek 
laag I.Q. (intelligentie-peil). Een-eiïge tweelingen kunnen een ver
schil hebben van 20 punten als zij apart worden opgevoed; verwaar
lozing en wreedheid kunnen een I.Q. met 16 punten verlagen. In het 
gebied van ~onden hebben kleinere tehuizen, met nauwere gemeen
schapsbindingen de apathie die samengaat met de "gestichtsneurose" 
van grote ziekenhuizen vervangen door levendigheid, met een daar
mee verbonden stijging van die onveranderlijke wetenschappelijke 
waarde, het I.Q.! 

Welke van alle angstaanjagende spoken die de genetici voorspellen 
is dreigender dan een geleidelijke achteruitgang van de intelligentie 
van de natie? Volgens Fraser Roberts met drie punten per generatie 
en volgens Cyril Burt met een punt per generatie. Gedoemd een 
natie van "botterikken" te worden! 

Deze cijfers zijn verkregen op basis van de veronderstelling dat de 
lagere, minder intelligente arbeidersklasse een grotere vruchtbaar
heid heeft dan de hogere, meer intelligente maatschappelijke lagen! 
Het is onnodig te zeggen dat een kort geleden in Schotland gehouden 
zeer uitgebreid onderzoek van schoolkinderen over de tijd van 20 jaar 
deze voorspelling niet heeft bevestigd, hoogstens stijgt de intelligen
tie (I.Q.) van de natie! 

Het probleem van de bejaarden 
Tien procent van de bevolking van Engeland is meer dan 60 jaar 

oud; aan het eind van de eeuw zal dit 20 procent zijn. Dit is zowel het 
gevolg van een langere levensduur, als van verminderde vruchtbaar-
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heid. Van de 1,5 miljoen mensen in Engeland die alleen leven, zijn 
de meesten ouden van dagen. Zij aanvaarden gelaten de angsten van 
alleenzijn, ziekte en verlaging van inkomsten, ·die op hun beurt apa
thie en hopeloosheid veroorzaken. De bejaarden leven aan de rand 
van de armoede, zij leven op het scherp van een mes, onder hen be
staat ondervoeding. In de laatste koudeperiode gingen de bejaarden 
naar de winkel om een halve liter petroleum, meer konden zij zich 
niet veroorloven. Wat voor maatschappij is dat, die zo onverschillig 
met haar achtenswaardige leden omspringt? De ouden van dagen 
hebben dikwijls geen behoorlijke woonruimte, geen clubs, leven al
leen, dat wil zeggen, zijn sociaal geïsoleerden en daarbij komt nog, 
dat zij veel meer lijden aan doofheid, blindheid en fysieke kwalen. 
Alleen al het alleenzijn doet hen naar de dokter gaan. Een oude 
zieke dame zei, toen zij van de dokter de raad kreeg hulp te vragen 
aan een buurvrouw, dat ze geen van haar beide buurvrouwen ooit 
had ontmoet! Er is een sterke stijging van de opname in zenuwinrich
tingen van mensen boven de 60, vooral alleenstaande weduwen of 
gescheiden vrouwen; er is ook een scherpe stijging van het aantal 
zelfmoorden (meer in de "maatschappelijke klasse" I en II), met hun 
totale verwerping van sociale waarden. Zelfmoord is een product 
van sociaal isolement en zich uitgestoten voelen. 

Een kort geleden gehouden onderzoek naar 1000 langblijvende pa
tiënten van zenuwinrichtingen toonde dat: 
1. 33 procent boven de 65 jaar was. 
2. 72 procent inwonende patiënten waren gedurende meer dan vijf 

jaar. 
3. 344 van hen meer dan 12 maanden lang nooit bezoek kregen. Bij 201 

was het niet mogelijk enige vrienden of familieleden te vinden; 
en van deze groep waren er 84 die geboekt stonden als geestelijk 
normaal of met slechts kleine abnormaliteiten. 

Acceptabele psychologische bewijzen van geestelijke achteruitgang 
ontbreken nog en het is, alweer, niet automatisch noodzakelijk dat 
men apathisch en egocentrisch wordt en in het verleden leeft. Het 
voorkomen van dergelijke veranderingen moet ten minste 20 jaar van 
te voren beginnen met de beste verzorging bij lichamelijke ziekten, 
een behoorlijk pensioen en passende stedebouwkundige planning. In 
1955 werd in de Verenigde Staten een zeer interessant onderzoek ge
publiceerd. Door het gebruik van speciale technieken werden hersen
cellen over een vrij lange periode gefotografeerd. Dit liet hun groei 
zien, hun bewegingen en het tot stand komen van verbindingen tus
sen de ene cel en de andere, als een continu proces. Het gebruik be
vorderde de ontwikkeling van verbindingen en het niet gebruiken 
vertraagde dit proces. Denken bevordert de groei! Dit werpt twijfel 
op de theorie van geestelijke achteruitgang als een automatisch bij
verschijnsel van het oud worden. De dementie 7), is geenszins alleen 
maar een factor van oud worden en staat evenmin in verband met de 
kwantiteit van het afsterven van de hersencellen. Dit levensproces 
gaat ook in tegen de statische theorie van het Intelligentie Quotiënt. 

De "verandering van het leven" is evenzeer een psychologische aan
-7f-Demen1ie is afbrokkeling van de geestelijke vermogens, die op hoge 
leeftijd optreedt. 
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passing aan een nieuwe levenswijze als een gevolg van voorkomende 
hormonale veranderingen. De verworvenheden van het vroegere le
ven, op intellectueel, emotioneel of fysiek gebied zijn de voornaamste 
bron van vitaliteit op hoge leeftijd, maar het bestaan van sociale 
voorzieningen levert de middelen waardoor deze vitaliteit tot zijn 
recht kan komen. 

Preventie 
De wortels van vele geestelijke ellende en ziekte liggen in de maat

schappij. Er 'Zijn grenzen aan het voorkomen van maatschappelijke 
ineenstorting in het individu op individuele basis. Preventie betekent 
onvermijdelijk een verandering van de maatschappij in één met min
der tegenstellingen, met ingebouwde beveiliging; een maatschappij 
waarin het individu het recht heeft zich zo volledig mogelijk te ont
wikkelen, niet het minst zijn denk-capaciteit. Dit houdt de afschaf
fing in van de uitbuiting van de ene mens door de andere, in welke 
vorm ook, economisch, mannelijke overheersing, of schuldgevoelens 
die door religieuze secten worden bespeeld. 

Voor vele jeugdigen onder het kapitalisme bestaat vrijwel geen 
gevoel van ergens bij te horen. De wet speelt een volkomen negatieve 
rol. De gevangenis dient er alleen voor, de mensen te leren, hoe zij 
in de gevangenis moeten leven, terwijl dikwijls de rest van het gezin 
in ellende en armoede achterblijft. · 

Conclusie 
Het feit, dat de mensen ernstige sociale ontoereikendheid aanvaar

den brengt de hele maatschappij in gevaar, vergemakkelijkt onrecht
vaardigheden, enz. Ieder mens moet toereikendheid bij zichzelf en 
daarmee in zijn gemeenschap en maatschappij bevorderen. Sociaal 
progressieve mensen zullen iets constructiefs doen voor de ondrage
lijke omstandigheden, zelfs als het henzelf en anderen tegen hun zin 
tot sociaal denken brengt. We hebben een preventieve gezondheids
dienst nodig, waar de bron van geestelijke spanning weggenomen kan 
worden en waar zij, die de eerste tekenen tonen van geestelijke ver
wardheid direct naar rusthuizen kunnen gaan, waar deze verschijn
selen grondig kunnen worden onderzocht. Dit proces is niet alleen 
humaner maar ook economischer. 

Volledig geluk is een ideaal dat het nastreven waard is en kan 
werkelijkheid worden door het veranderen van de maatschappij, 
zodat zij aan de behoeften van de mens tegemoet komt, zijn waardig
heid vergroot en de volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid en 
eindeloze tal~mten toestaat. 

De maatschappelijke oorzaken, al zijn die soms slechts indirect en 
gecompliceerd, van de geestesziekten moeten erkend worden. Er moet 
een doorlopende zorgvuldiger studie van de hersenen plaats vinden, 
waarbij alle bekende technieken gebruikt worden en nieuwe worden 
ontwikkeld, fysiologische, chemische, electrische of sociale, zich 
voortdurend het gezegde van Pawlow herinnerend, dat men de mens 
of het hogere zenuwstelsel niet geïsoleerd kan bestuderen, maar alleen 
in het verband van zijn omgeving. De geest en het lichaam van de 
mens zijn één geheel, evenals de mens en de maatschappij. 

BRUCEBURNS 
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In· de schaduw van het 
paleis Santa Cruz 

DE Sowjet-historicus A. Leonidow heeft in Nieuwe Tijden (Moskou) 
een serie artikelen over de geschiedenis van de diplomatie van een 
reeks kapitalistische staten gepubliceerd. Twee van deze beschouwin
gen zijn aan Spanje gewijd. In het eerste deel onderzoekt Leonidow 
de ontwikkeling van Spanje's positie vooral tussen de twee wereld
om·logen. Het had toen al het grootste deel van zijn door roof ver
worven koloniaal rijk verloren. De voormalige leidende kringen, de 
uitgebreide bovenlaag van de Spaanse adel, kenden in hoofdzaak één 
bezigheid: hun geweldige rijkdommen in zoet niets-doen opmaken. 
Volgens traditie steunden zij op de "africanistos", de generaals die 
zich krijgsroem in Afrika hadden verworven. Inmiddels kwam echter 
een nieuwe kaste op, die der financiers, van wie Juan March een 
der belangrijkste was. · 

Leonidow karakteriseert de Spaanse diplomatie in de eerste jaT<en 
na de Eerste Wereldoorlog met het woord "ontaarding". Er was een 
proces van "ononderbroken ontaarding" aan de gang, onder de heer
schappij van de oude feodale kaste. De Spaanse feodale heren had
den een "piratenrijk geschapen en het verkwanseld." 

Hun diplomaten dachten aan niets meer, behalve aan de mogelijk
heid, hun parasitair bestaan te verlengen. 

De gehele politiek van de scheppers van het Spaanse rijk lag.in 
puin. I ·~~~.~ 

Toen de eerste dictator, Primero de Rivera, in 1930 voor het fail
lissement van zijn politiek stond en verdwijnen moest, verdween 
met hem de monarchie. 

De auteur geeft aan zijn overtuiging uiting, dat het daarop volgende 
republikeinse bewind in staat zou zijn geweest, Spanje uit ?ijn lethar
gie en verrottingsproces te redden. Maar het kreeg er geen gelegen
heid voor. Franco ontketende vanuit Noord-Afrika de burgeroorlog 
en de consequenties zijn bekend. Thans laten wij verder Leonidow · 
aan het woord. RED. P. en C. 

BEWEZEN is dat Juan March, de uit de onderwereld afkomstige 
miljonair, de fascistische militaire kliek al van het begin af ge

financierd heeft. In de jaren '20 verleende hij reeds financiële steun 
aan generaal Primo de Rivera, die hem daarvoor beloonde met het 
tabaksmonopolie in Spaans-Marokko. 

Toen de republikeinse regering aan de macht kwam, stelde zij tegen 
Juan March een strafrechtelijke vervolging in. Hij zocht daarop toe
nadering tot Franco en werd diens persoonlijke bankier. Het vlieg
tuig, waarmede Franco van de Canarische eilanden naar Marokko 
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vloog, om daar de anti-republikeinse opstand te beginnen, behoorde 
aan March. Een niet gering deel van de uitgaven voor de uitrusting 
van het 70.000 man sterke Afrikaanse huurlingenleger, dat op het 
Spaanse volk werd losgelaten, werd bekostigd door March en diens 
medeplichtigen. De burgeroorlog, die Spanje een miljoen mensen
levens heeft gekost, werd ontketend op rechtstreekse aanwijzingen 
van de financiële oligarchie. 

Thans is de frankistische soldateska nog enger met deze oligarchie 
verbonden. Nicolàs Franco, de broer van de caudillo, was verbindings
officier tussen de Falange en Himmler. Hij is thans directeur van de 
"Transmediterraneo", een concern, dat honderden miljoenen aan de 
kolonisatie van Marokko verdiend heeft. Samen met hem zitten er 
in de leiding van de "Transmediterraneo" twee vertegenwoordigers 
van March, welke laatste onder Franco de rijkste man van Spanje is 
geworden. Diezelfde broer van Franco leidt het auto-concern "Fasa" 
en is vice-president van het aluminiumconcern "Manufacturas Metal
licas Madrilenas", waarin door het machtige bankiershuis Urquijo 
wordt deelgenomen. 

De familie van de dictator is opgenomen in de kring van de finan
ciële oligarchie. Ook andere deelnemers aan de militaire camarilla 
zijn met deze oligarchie vermaagschapt. De huidige Spaanse minister 
van Oorlog, generaal Barroso, de minister voor Binnenlandse Zaken, 
generaal Vega, de plaatsvervangende caudillo generaal Munoz Gran
des, de directeur-generaal van de "guardia civil", generaal Alcubilla 
en andere fascistische generaals van de koloniale kliek, bekend als 
de "africanistos", zij allen zijn aandeelhouders of directeuren van 
concerns. 

Kenmerkend is, dat enkelen hunner nauw verbonden zijn met de 
monopolies op het gebied der oorlogsindustrie. Zo zijn de generaals 
Rodriguez y Dîas de Lecea en Lavina deelhebbers in het vliegtuigcon
cern "Hispano aviación", waarbij de Westduitse firma Messerschmidt 
geïnteresseerd is, terwijl generaal Vega verbonden is met de radio
electronische concerns "Standard Electrica" en "Telefunken". 

In het fascistische Spanje neemt men dus eenzelfde beeld waar als 
in de landen van de burgerlijke democratie, namelijk het ineenvloeien 
van de top van het staatsapparaat met de oligarchie op het gebied 
der oorlogsindustrie, welke groep schatten verdient aan de bewape
ning. 

Hoe heeft nu de fascisering van Spanje op de activiteit van het 
Madrileense ministerie van Buitenlandse Zaken ingewerkt? 

lf 
~~EN kan niet zeggen, dat er onder het Franco-bewind in dit minis
M terie niets veranderd is. Neen, er hebben daar inderdaad bepaalde 
nieuwigheden hun intrede gedaan, waarover straks meer. Maar in 
hoofdzaak en in wezen is er niets veranderd: de Spaans-fascistische 
diplomatie wordt geleid door dezelfde krachten, die ook aan de 
Spaanse koninklijke diplomatie leiding gaven. De jezuïtische finan
ciële oligarchie komt overal om de hoek kijken. 

Het is voldoende om er de lijst van de ambassadeurs maar op na 
te zien, die Spanje bij de buitenlandse regeringen vertegenwoordigen. 
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Markiezen zijn de ambassadeurs in Londen, Bonn, Bern, Karachi, 
Lima en Santo Domingo; graven zijn de ambassadeurs in Parijs, 
Brussel, Lissabon, Helsinki, Delhi, Rio de Janeiro en Quito, terwijl de 
ambassadeur in Den Haag een hertog is. Het lijkt wel of in de ge
bouwen, waarin tegenwoordig de Spaanse buitenlandse politiek wordt 
bedreven, nog altijd de met zijn middeleeuwse ketenen rammelende 
geest van het feodalisme rondwaart. Maar dat zijn allemaal slechts 
vergulde attributen. Bij een meer nauwkeurige waarneming blijkt, 
dat bijna al deze hoogwaardigheidsbekleders van doen hebben met 
zaken, welker vertegenwoordigers de beurs bezoeken of met onder
nemingen, die aan de Spaanse beurzen genoteerd worden, bijvoor
beeld: 

De ambassadeur in Bonn, markies Urquijo de Bolarque, de vroe
gere vice-president van de bank Urquijo, is voorzitter van de scheeps
bouwtrust voor oorlogsschepen "Construcción naval" en vice-voorzit
ter van het petroleumconcern "Compania general de petroleos". De 
ambassadeur in Ecuador, graaf Urquijo, is een spruit van dezelfde 
dynastie. De ambassadeur in Peru, Merry del Val behoort tot een 
familie, die belangen heeft bij het petroleummonopolie "Cepsa" en 
bij het monopolie op het gebied van de bouwnijverheid "Vias y con
strucciónes". De ambassadeur in Den Haag, de hertog Baena, is een 
kleinzoon van Bauer, de vertegenwoordiger van de Rothschilds te 
Madrid. 

Franco-diplomaat no. 1 was indertijd de hertog van Alva, die na de 
staatsgreep van Franco diens emissario werd en vervolgens ook am
bassadeur in Londen. Die fascistische hertog was een rechtstreekse 
afstammeling van de feodalistische inquisiteur uit de 16e eeuw, die 
de Nederlanden in bloed gedompeld heeft en er prat op ging dat hij 
een servies had, bestaande uit 600 dozijn zilveren borden en 800 zil
veren presenteerbladen. Deze ambassadeur van Franco in Engeland 
bezat 34.000 hectare grond en nodigde op de recepties in zijn Spaanse 
paleis zo'n 2000 gasten uit. Maar hij hield zich ook bezig met dingen 
van een geheel andere àard. Tijdens zijn verblijf in Londen kwam aan 
het licht, dat hij een der grootste aandeelhouders was van het Britse 
chemische monopolie "International Chemical Industries", dat o.a. 
springstoffen verhandelt en verbonden is met de familie Chamber
lain. Zoals men weet, stond de regering-Chamberlain aan de kant van 
Franco. Niet te. verwonderen is het, dat de afstammeling van de 
inquisiteur er in slaagde voor Franco niet alleen de sympathie te 
winnen van de Europese "hoge hanzen", maar ook de genegenheid van 
de internationale wapenfabrikanten. 

Maar misschien maken de ambassadeurs toch niet de politiek; daar
voor moet men naar hogere regionen kijken. Gedurende de tijd, dat 
Franco aan de macht is, heeft er tot vijf keer toe een wisseling van 
ministers van Buitenlandse Zaken plaats gegrepen. Laten wij hun 
dossiers eens onderzoeken. 

Daar is in de eerste plaats generaal Jordana, een van Franco's in
tieme vrienden, een koloniale officier, die lange jaren de leiding had 
bij het onderdrukken van de vrijheidsbeweging in Spaans Marokko. 
Tegelijkertijd stond Jordana bekend als een rechtstreekse agent van 



Juan March; zijn zoon was compagnon in een firma, die de zaken van 
March leidde. Het waren met name March en J ordana die nog aan 
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog met de nazis overeen
kwamen hen de geheime maritieme oorlogsbases in Spanje ter be
schikking te stellen; tot dat doel heeft March zelfs zijn grondbezit 
op de Canarische eilanden aan de Hitlerianen aangeboden. 

De tweede minister van Buitenlandse Zaken werd Franco's zwager 
S!'!rrano Suner, die in de jaren van de Tweede Wereldoorlog "quatre 
mains" met Ribbentrop speelde. Thans is Suner belanghebbende bij 
een reeks concerns, o.a. bij de koloniale onderneming "Inversiónes 
Vasco-Canarias". Ook is hij voorzitter van de Spaanse koloniale maat
schappij voor de radio-omroep. Ere-president van die maatschappij 
was de heer Senen senior, financier van de Bank Urquijo. 

Nadat generaal Jordana opnieuw, doch thans voor korte tijd, hoofd 
was van het diplomatieke departement, benoemde Franco tot minis
ter de door de jezuïeten opgeleide Lequerica, een firmant van de Bank 
Urquijo. Lequerica werd naar voren geschoven op grond van het feit 
dat hij kort voor zijn benoeming, toen hij nog Spaans ambassadeur 
in Parijs was, tijdens de onderhandelingen over de capitulatie van 
Frankrijk als bemiddelaar optrad tussen Pétain en Hitler. 

Na de oorlog werd tot Spaans minister van Buitenlandse Zaken 
benoemd de bankier Artajo, plaatsvervangend directeur van het cleri
cale blad "El Debate". En thans wordt het ministerie geleid door de 
heer Castiella, voormalig Spaans ambassadeur bij het Vaticaan; hij 
heeft gediend in Franco's "blauwe divisie" in het Hitler-leger. 

Het beeld is duidelijk. Het aangezicht van Franco's diplomatie is 
inderdaad in wezen niet veranderd. Voor ons passeerden de revue 
figuren uit dezelfde wereld als onder Alphans XIII: bankiers en kolo
niale speculanten, bankroete inquisiteurs en jezuïeten in burger. De 
liberale maskers zijn afgeworpen. Men tooit zich met de falangistische 
ordetekenen en van ieder dier dignitarissen wordt een einddiploma 
in het anti-communisme verlangd. Maar de goden, voor welke deze 
gehele kliek zich in het stof buigt, zijn ook thans uit goud vervaar
digd. 

Het is niet nodig er aan te herinneren, hoe de barensweeën van de 
Spaanse diplomatie onder Alphans XIII zijn verlopen. Rest ons slechts 
duidelijk te maken, welke de politiek is, die door haar leiders onder 
Franco werd uitgedacht. 

• 
HET voornaamste probleem, waarvoor de meesters in het Santa 

Cruz-paleis 1) zich in onze dagen geplaatst zien, is hetzelfde als 
dat van vier, vijf of zes decennia terug, namelijk hoe de buitenlandse 
politiek te voeren van een gedegenereerde, bankroete klasse, die haar 
erfenis verboemelt. Hoe met behulp van de buitenlandse politiek te 
trachten het verdere verval van die klasse te stuiten, de revolutie af 
te wenden en de uiteenvallende staat van bourgeois en grootgrond-
bezitters te redden. · 

Dat is blijkbaar een van die problemen, die men de "onopgeloste" 
1

) Het Santa Cruz-paleis is de zetel van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 
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noemt. Voor de Franco-diplomatie wordt het nog gecompliceerd door 
het feit, dat na de Tweede Wereldoorlog twee steunpilaren, waarop 
zij alles wat zij ondernam bouwde, zijn ineengestort, namelijk het 
Duits-Italiaanse fascisme en het kolonialisme in Afrika. Terzelfdertijd 
is de sterkte van de socialistische vesting, die aan het fascisme weer
stand biedt, onmetelijk toegenomen. 

Men zou zo zeggen: de conclusie ligt voor de hand. Datgene, wat in 
de jaren '30 en '40 niet kon worden bereikt, valt in de jaren '60 
duizendmaal minder te verwezenlijken. De geschiedenis maakt voor 
Franco geen uitzondering. Maar zijn diplomaten denken er anders 
over. 

In het Westen wordt thans veel gesproken over de buitenlandse 
politiek van Madrid. Sommige waarnemers zien in haar met verbijs
tering "tegenstrijdige" tendenties. Zij wijzen er op, dat Franco nu 
eens naar de Verenigde Staten, dan weer naar het "kleine Europa" 
van De Gaulle en Adenauer en ten slotte ook naar de meest reactio
naire, neo-fascistische krachten in de kapitalistische wereld neigt. 
Men is van oordeel, dat Madrid nog niet zijn weg gekozen heeft. 

Doch een dergelijk giswerk getuigt slechts van het povere inzicht 
van diegenen, die zich ermee onledig houden. Immers, "tegenstrij
dige" varianten zijn er in de buitenlandse politiek van Franco in we
zen niet. 

Het hele geheim van deze politiek bestaat daarin, dat zij gevoerd 
wordt als het ware op drie verdiepingen van een en hetzelfde gebouw. 
Op de eerste étage, door welker venster men duidelijk van de straat 
naar binnen kan kijken, wordt gewerkt aan de Amerika-NAVO
politiek en op de tweede aan de Franco-Bonn- of "pan-Europa" poli
tiek. Op de derde ten slotte, verborgen voor de blikken van buiten
staanders, daar, waar alleen uitverkorenen en ingewijden worden 
toegelaten, wordt de zuiver fascistische politiek uitgewerkt. 

Zo men nu zijn blikken richt op slechts één etage van het Santa 
Cruz-paleis, dan kan men zich niet naar behoren oriënteren omtrent 
datgene, wat thans in het Madrileense ministerie van Buitenlandse 
Zaken wordt gebrouwen. 

Over de intieme betrekkingen van Spanje met de Verenigde Sta
ten - dus met de mogendheid, die 65 j~ar geleden een einde heeft 
gemaakt aan het Spaanse imperium- wordt in het Santa Cruz-paleis 
het meest, het luidst en in de verhevenste bewoordingen gesproken. 
Dat is ook begrijpelijk. Als het Franco gelukt is zich de laatste 20 
jaar staande te houden, dan is dat slechts dank zij het verdrag met 
.Washington. 

Op het moment dat de· vesting van het internationale fascisme 
begon ineen te storten en het fascistische front achter de Pyreneeën 
geïsoleerd bleek, hebben de regeerders in Washington in feite Hitier 
en Mussolini vervangen door de Franco-lieden. Zonder het heimelijke 
bondgenootschap met de Verenigde Staten zou Franco niet in staat 
geweest zijn het ook maar één maand langer uit te houden. 

Vandaar de "eeuwige trouw" van de Spaanse diplomatie aan het 
Amerikaanse State Department (Ministerie van Buitenlandse Za
ken). Vandaar ook het Spaans-Amerikaanse verdrag van 1953, op 
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grond waarvan de Verenigde Staten in de loop van een 10-tal jaren 
in Spanje alleen reeds voor militaire doeleinden een miljard dollar 
zullen uitgeven en Spanje, dat gisteren nog de achterhoede-basis voor 
de legers van Hitier was, tot de achterhoede-basis in Europa voor het 
leger der Verenigde Staten wordt. 

En vandaar ook de bereidheid van de Spaanse diplomatie om ook 
voortaan - ongeacht wat zij in andere richtingen in haar schild 
mocht voeren- te blijven varen in het Amerikaanse vaarwater, vol
gens het recht van de "meest anti-communistische staat ter wereld". 

Tijdens de onderhandelingen, die in de jongste tijd zijn gevoerd 
over het verlengen van het Spaans-Amerikaanse verdrag omtrent 
militaire samenwerking, heeft het Pentagon aan Franco voorgesteld 
om de maritieme oorlogsbasis Rota bij Cádiz- aan de zuidkust van 
Spanje - tot een aanlegplaats van met raketten bewapende onder
zeeërs te maken. Wat is er voor de Spaanse staat, die rot is tot op 
zijn botten, verleidelijker dan voor zijn bewapening "Polaris"-raket
ten te ontvangen? Zelfs Hitier heeft voor het Spaanse fascisme niet 
meer gedaan. 

Zoals vanzelf spreekt, wordt het bondgenootschap tussen de Spaan
se en Amerikaanse diplomatie achter de schermen verstevigd door 
draden, die vanuit W all Street naar de Franco-kliek lopen. 

Zo staat de broer van de caudillo, Nicolàs Franco, als reeds gezegd, 
aan het hoofd van het Spaanse filiaal van de internationale alumi
niumtrust, die aan transatlantische miljardairs toebehoort. De vroe
gere Franco-minister voor Buitenlandse Zaken, del Lequerica, een 
firmant van het bankiershuis Urquijo en de huidige minister van Oor
log, Barroso, hebben zitting in het bestuur van het Spaanse filiaal van 
de electronische trust "International Telephone and Telegraph Co.", 
die door de Rockefellers en de Morgans gecontroleerd wordt. De mar
kies de Bolarque, vice-president van de bank Urquijo en thans Spaan
se ambassadeur te Bonn, was president van de Spaanse Maatschappij 
voor Internationale Financiering. Een medebestuurder van hem was 
Lada-Mocarski, een boezemvriend van Allen Dulles in de Amerikaan
se geheime dienst en in de bank Schroeder. De Spaanse diplomaten, die 
zich het "vertrouwen" van Washington hebben weten te verwerven, 
hebben bij het verlaten van hun dienst alle reden om te rekenen op 
een goed-betaalde post in de een of andere Spaanse onderneming die 
verbonden is met het Amerikaanse kapitaal. Thans zorgt daarvoor de 
Amerikaanse ambassadeur in Madrid, de heer Biddle, een miljonair 
uit de bankgroep Morgan. 

Dit kluwen heeft vele draden. Zo wijzen èn de militair-politieke 
factoren èn de oligarchische banden er als het ware op, dat het 
Spaanse fascisme zijn lot voor altijd verbonden heeft met de trans
atlantische "democratie". Doch dit is slechts één en daarbij het meest 
belichte aspect van de Madrileense politiek. Datgene, waarmede men . 
zich op de andere verdieping van het Spaanse ministerie van Buiten
landse Zaken tegelijkertijd bezighoudt, is niet minder eigenaardig. 

In februari van dit jaar publiceerde het falangistische orgaan 
"Arriba" een artikel onder het hoofd "De verbazingwekkende Fran
co". In dat artikel werd de caudillo vergeleken met de Spaanse vorst 
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Karel V, in wiens rijk de zon nooit onder ging, maar ook met "andere 
grote Europese staatslieden, die steeds meester van de gebeurtenissen 
waren en niet alleen maar het werktuig van bepaalde historische om
standigheden". Franco, zo verkondigde het blad van de falangisten, 
ziet vèr in de toekomst en verandert Spanje in "een land, waaraan de 
toekomst van Europa behoefte heeft". 

In deze stijl hebben de Spaanse politici tot nu toe in de 20ste eeuw 
nog niet gesproken. Hoe komen zij aan die verwatenheid? 

Kort voor de verschijning van het artikel in "Arriba" werd be
kend, dat er in Madrid onderhandelingen werden gevoerd over een 
as Parijs-Bonn-Madrid. Te oordelen naar mededelingen in de Franco
pers was er daarbij niet eenvoudig sprake van de gebruikelijke mili
taire samenwerking en van Spanje's opname in de gemeenschappe
lijke Europese markt, maar van iets, dat veel belangrijker is: Spanje 
zou zijn uitgenodigd de "hem toebehorende plaats" in te nemen in 
een nieuw continentaal Europees rijk, dat aan de Seine en de Rijn 
is uitgedacht. Met andere woorden: Spanje wordt voorgesteld terug 
te keren in de rij der grote mogendheden. 

De extase, die zich van de Madrileense diplomaten heeft meester 
gemaakt, behoeft wel geen beschrijving. De Franco-lieden dromen er 
reeds van, hoe hun staat opnieuw een commando-positie op het wes
telijke uiteinde van het Europese continent zal gaan innemen; hoe 
Spanje ook zijn deel zal toegewezen krijgen in "Eurafrika" - het 
neo-koloniale reservoir van de Gemeenschappelijke Markt - en hoe 
Parijs, Bonn, Londen en zelfs Washington geen kans zien het lot van 
het Westen te voltrekken zonder Madrid! De boemelende grandes, 
de generaals-"africanistos", de bankiers en de falangistische hoog
waardigheidsbekleders menen, dat hun stoutste dromen op weg zijn 
om te worden verwezenlijkt. 

Dat Spanje, zelfs wanneer het plan tot Europese "integratie" wordt 
verwezenlijkt, onafwendbaar zou veranderen in een rechteloze pro
vincie van het Frans-Duitse Reich, daaraan mag in Madrid niet wor· 
den gedacht. Zo is het ook verboden er over te spreken, dat door het 
scheppen van een basis voor "Polaris"-raketten, nabij Cádiz, Spanje 
uiteindelijk een militair protectoraat van Amerika wordt. De lieden, 
die thans de Spaanse buitenlandse politiek maken, houden niet van-, 
wensen niet en kunnen niet analyseren; er is in hun brein slechts 
plaats voor hartstocht naar het avontuur. Franco's diplomaten zijn 
nog meer geborneerd dan hun voorgangers uit de jaren van het ver
val van het Spaanse wereldrijk, zij zijn nog minder in staat zich te 
oriënteren ten aanzien van datgene, wat er in de wereld voorvalt. 
Dat is de reden, waarom zij zich boven de "historische omstandighe
den" verheven voelen. Dat is de reden, waarom het Franco-ministerie 
van Buitenlandse Zaken, dat eens al zijn geld inzette op Hitier en 
Mussolini, thans nu eens wedt op het Pentagon, dan weer op de as 
Bonn-Parijs of ook wel op beide kaarten tegelijk. 

Zij hebben, zeer zeker, nog een derde kaart in petto, de meest ge
heime. Het valt moeilijk te geloven, maar de onbetwistbare feiten 
zijn voorhanden: ook thans speculeert men in Madrid, achttien jaar 
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na de Tweede Wereldoorlog, op de mogelijkheid van een wederge
boorte van het internationale fascisme! 

* 
ZOALS men weet, werd Spanje reeds sedert het einde van de veer

tiger jaren tot de vergaarbak van allerhande fascistische "cap
tains", die uit verschillende Europese landen de wijk hadden geno
men. Spanje verleende toevlucht aan zulke figuren als het vroegere 
hoofd van Hitler's geheime dienst Skorzeny, die tegenwoordig chef is 
van de geheime internationale organisatie van SS-ers, aan de ex
dictator van Kroatië,· de beul Pavelic, aan de leider van de Roemeen
se "IJzeren garde" Sima, aan de Belgische rexist Degrelle en aan vele 
anderen. Later voegden zich bij de Hitlerianen van de eerste lichting 
de neo-fascisten der OAS. 

Niet minder sterke banden verbinden de Spaanse politici met de 
fascistische organisaties in Midden-Amerika, Mexico, Venezuela en 
Argentinië. Contacten met fascisten van over de grenzen worden on
derhouden via de algemeen-secretaris van de Falange, Solis Ruiz., en 
Franco's zwager Suner. Het is bijvoorbeeld bekend, dat er in 1961 
in Madrid een ontmoeting heeft plaats gevonden van de leider der 
Italiaanse neo-fascisten Anfuzo met Solis Ruiz, Suner en Salan. Toen 
ook werd er in Spanje, met medewerking van neo-fascisten uit ver
schillende landen, het "Middellandse Zee-verbond van anti-commu
nisten" gevormd. 

Het is verder geen geheim, dat de regeerders, evenals voorheen, 
nauwe verbindingen onderhouden met de Hitlerianen in West-Duits
land. De huidige plaatsvervanger van Franco, generaal Munoz Gran
des, die door de caudillo als diens opvolger is bestemd, was als bevel
hebber van de "blauwe divisie"- een onderdeel van de Wehrmacht 
-niet slechts een favoriet van Hitler, maar hij bleef bemiddelaar 
tussen Franco en de oude militaire kliek van Hitler. Voorts dient men 
er rekening mee te houden, dat de "africanistos", die thans Franco's 
omgeving uitmaken, reeds in de dertiger jaren verbonden waren met 
de nazi-officieren van het "Kondor-legioen", dàt Hitier destijds naar 
Spanje had gezonden. De destijds aangeknoopte relaties zijn nimmer 
verbroken. Toen in 1959 een delegatie van officieren van het "Kondor
legioen" Madrid bezocht, wendde Franco zich tot hen met de woor
den: "Wilt Spanje als uw tweede vaderland beschouwen". 

De politieke contacten met de openlijke fascisten van het neo-nazis
tische of OAS-slag worden in Madrid natuurlijk niet aan de grote klok 
gehangen, ja, zij worden daar gewoonlijk pertinent ontkend. Daar
tegenover ageert er in Madrid, bijna voor ieders ogen en onder de 
bescherming van Franco, een enigszins anders getinte internationale 
fascistische groepering. Het betreft hier de internationale staf van 
het clericale fascisme. 

Van de werkzaamheid dier krachten is lang niet alles bekend, maar 
dat zij op het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reeds lang 
de allergrootste druk uitoefenen, daaraan kan niet worden getwijfeld. 
Het was met name Spanje dat in de laatste jaren tot het centrum 
werd van die ultra-reactionaire katholieke kringen, die oppositie voe-
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ren tegen de inmiddels overleden paus J oannes XXIII en een onver
zoenlijk fascistisch standpunt innemen. Hun steunpilaar wordt ge
vormd door de invloedrijke families der katholieke land-aristocratie, 
die in West-Europa en in het bijzonder in·Spanje in stand zijn geble
ven en door de epigonen van de oude Europese feodale dynastieën: de 
Habsburgers, de Bourbons, de Parma's, de Wittelsbachers, de Cobur
gers. Al deze feodale clans zijn reeds lang tot één kluwen geworden, zij 
allen dromen thans van een herstel van de oude monarchieën en van 
een bloedige contra-revolutie over geheel Europa. In West-Duitsland 
groeperen deze katholieke "zwarte honderd"..,lieden zich rond een 
organisatie, genaamd de "Westelijke academie", in Spanje rond het 
half-geheime verbond "Opus Dei" (God's werk). Drie leiders van 
"Opus Dei'' maken deel uit van de huidige Franco-regering, terwijl 
Juan de Bourbon, de pretendent naar de Spaanse troon, tot diezelfde 
groep behoort. 

Ons interesseert echter niet zozeer deze bende van katholieke fas• 
cisten als zodanig, dan wel haar verbindingen met de Spaanse diplo
matie. De internationale staf van de clericale ultra's gaat in Madrid 
schuil achter de benaming: "Europees centrum voor informatie en 
documentatie". Het is bekend dat aan het hoofd van dit centrum, dat 
periodiek internationale samenkomsten belegt, Otto von Habsburg, 
het hoofd der dynastie van de Habsburgers, staat en dat de algemene 
secretaris er van de markies Valdeiglesias is. Dat is een oude Franco
man en financier, die draden gesponnen heeft naar de fascisten van 
vele landen. De financiële middelen echter, nodig voor het in stand 
houden van het "Europese centrum" te Madrid, worden uit het budget 
van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken toegewezen. Pre· 
sident van het centrum is thans de vroegere Spaanse minister van 
Buitenlandse Zaken, Artajo. 

Merkwaardig is het, dat in de vijftiger jaren de ambassadeur der 
Duitse Bondsrepubliek in Spanje niemand anders was dan prins Adal
bert van Beieren uit de dynastie der Wittelsbachers en een bloedver
want van het Spaanse koninklijke huis der Bourbons. Spaans ambas· 
sadeur in Bonn werd onlangs de markies Bolarque die, als boven 
reeds vermeld, verbonden is met de oude, katholieke bank Urquijo. 
Het zijn allemaal personen uit één kring. 

Zo is het dus gesteld met de derde en meest geheime politieke rich· 
ting der "diehards" van het Santa Cruz-paleis. Het zijn niet langer 
tactische berekeningen, die hen op deze weg voortstuwen - zoals in 
hun betrekkingen met Washington, Parijs en Bonn- doch het is het 
hart, de stem van het bloed. De Franco-lieden weten, dat onder het 
oppervlak van hun staat een vulkaan werkt, die ieder ogenblik tot 
uitbarsting kan komen. Zij zijn van mening dat hen het gevecht met 
het Spaanse volk ook thans, evenals in de dertiger jaren, het gemak· 
kelijkst zal afgaan in bondgenootschap met het Europese fascisme. 
Dat weerspiegelt zich duidelijk in hun buitenlandse politiek. Er op 
rekenend, dat in West-Europa vroeg of laat de tijd aanbreekt voor 
nieuwe fascistische of militair-fascistische omwentelingen, is Franco 
voornemens om, het koste wat het kost, zijn bruggehoofd achter de 
Pyreneeën tot dat tijdstip intact te houden. 
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Angel Gavinet, een Spaanse wijsgeer uit de tweede helft van de 
vorige eeuw, heeft, toen hij zijn gedachten liet gaan over de geschie
denis van zijn land, geschreven: "Wij hebben .. een Spaans-Romeinse, 
een Spaans-Westgothische en een Spaans-Arabische periode gekend; 
waarop Spaans-Europese en Spaans-koloniale perioden zijn gevolgd, 
toen uitsluitend een politiek van expansie werd gevoerd. Maar wij 
hebben nimmer een echte Spaanse periode gekend, toen onze reeds 
gevormde nationale geest zijn vruchten op onze eigen bodem had 
kunnen afwerpen". 

Welnu, zo lang er aan het roer van Spanjes binnen- en buitenlandse 
politiek vertegenwoordigers staan van diezelfde, in staat van ont
binding verkerende krachten, die eeuwen lang de nationale geest 
van het Spaanse volk hebben geworgd, zo lang zal het grote land 
van Cervantes en Goya de plaats in de wereld, die het rechtens toe
komt, niet innemen. 

A. LEONIDOW 
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Kort verhaal: 

Mijn dag als vrijheidstrekker 
De plaats van de handeling is een stad in de nabijheid van New 

York. Het verhaal is van betekenis omdat het duidelijk maakt, dat 
de strijd voor opheffing van de discriminatie der Amerikaanse Negers 
niet alleen een kwestie van het "diepe Zuiden" is. Het is verder be
langwekkend omdat het laat zien, hoe blanke burgers gesymboliseerd 
in "blonde Richard", samen met de Negers strijden en het onthutt 
iets van de methodes der Amerikaanse politie door de schitterende 
beschrijving van de provocatie aan het slot van het verhaal. Het ver
scheen oorspronkelijk in het mei-nummer van "Mainstream". 

RED. P. EN C. 

HET was een bitter kodde ochtend - twee blanke kennissen kwa· 
men voor mij aan de deur en de vrouw, bij wie ik logeerde, 

hield aan dat ze even binnenkwamen voor een kop koffie. 
We zaten gezellig in de warme keuken te praten. Warme koffie 

verhoogt de gezelligheid. Het was maar goed dat we ze dronken, 
later bleek dat dit vocht praktisch onze eerste en laatste maaltijd 
van die dag was. 

Richard, de jonge man, was helemaal vervuld van hetgeen er die 
dag zou gaan gebeuren. Hij had steeds in de "beweging" gewerkt en 
hij had het al zover geschopt, dat hij een "gemengd" college bezocht. 
Mijn vriendin, laten we haar Florence noemen, was ongeveer van 
mijn leeftijd en ze voelde zich rustig en gelukkig dat ze iets voor de 
"zaak" mocht gaan doen. 

Toen we bij de kerk arriveerden, was de pers al aanwezig. Ze had· 
den ons gezegd, dat "Life Magazine" er zou zijn en zelfs versl-aggevers 
helemaal van de "Los Angeles Mirror". Natuurlijk waren er ver
tegenwoordigers van alle Negerbladen - de "Afro-American Chain", 
de "Courier", de "Journal and Guide"- maar de "Sun" en de Hearst. 
kranten uit de stad waren er ook. 

In de kathedraalachtige kerk was er iets mis met de verwarmings· 
installatie- maar ons enthousiasme verwarmde onze koude adem
wij zouden de wereld tonen dat wij onschuldig waren. 

De Negerpredikant richtte een gloedvolle oproep tot de enorme 
massa. Er waren ook nog anderen, die een korte rede hielden. 

Toen werden we naar het souterrain gestuurd om op kaarten onze 
staat van dienst als deelnemers bij anti-rassenscheidingdemonstraties 
in te vullen. Zoals één blad lakoniek schreef: "De staat van dienst 
werd gebaseerd op het aantal keren dat men in de gevangenis had 
vertoefd". 

Maar de werkelijke helden waren degenen, die geleden hadden in 
Mississippi en Jacksonville. Ik voelde me teleurgesteld dat ik James 
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Peck niet zag en Kapitein Albert Bigelow, die ik beiden voor het 
eerst had ontmoet bij de eerste vrijheidstocht in Richmond op die 
fatale dag in Anniston. 

Ik keek uit naar Gwen Rughes uit Vermant, die samen met mij in 
het café The White Coffee Pot had gezeten, omdat ze niet kon ge
loven dat de rassendiscriminatie werkelijk bestond. 

Later ontmoette ik haar op het busstation in het diepe Zuiden- ze 
zag eruit als een meisje dat spoken had gezien. 

Verder was Hank Thomas er van de Howard University, die al zo 
vaak op de TV was geweest -hij zag er nog altijd knap en fris uit. 

Mijn staat van dienst was nog niks. Ik was nog nooit gearresteerd 
geweest. 

Ik schrok wel een beetje toen ik zoveel ver\f'orden gezichten zag, 
kennelijk sensatiezoekers. Maar aan de andere kant waren er vele 
degelijke, burgerlijke gezichten - beschaafde, fatsoenlijke mensen, 
die dolgraag iets wilden doen voor ons nationale probleem - die be
zorgd waren over onze internationale positie in een ongeruste wereld. 

Toen we weer terug naar boven kwamen, schenen de leiders reeds 
door een soort geheime code gekozen te zijn. Richard was er één van. 
De groepen werden in dertien afdelingen verdeeld. Richard was de 
leider van groep elf. Richard koos Florence en mij bij zijn volgelingen. 

We vormden een sterke kleine troep, zowat half blank, half zwart. 
Twee "gekleurde" studenten uit de stad en nog één uit New Jersey
twee jonge ziekenbroeders van een nabij gelegen militair kamp, in
telligente en beschaafde jongens - dan drie oudere Negers, een 
schrijver uit Philadelphia, een politicus uit Ohio en een ouderling 
van de kerk waar we elkaar ontmoetten. Dan was er een roodharige 
blanke jongen uit de plaats zelf (z'n moeder had een brief mee moeten 
geven want hij was nog geen zestien jaar); hij zag er in bepaald op
zicht ouder uit dan de anderen. En dan waren er Florence en ik, twee 
rijpe vrouwen en dan natuurlijk onze aanvoerder, Richard, klein en 
tenger en bezeten van ons doel. 

De verslaggevers van "Time" en "Life" en van de plaatselijke krant 
zouden ons op onze tocht volgen. Hun wagens vol journalisten en 
televisiecamera's reden achter ons aan. Het viel zo uit, dat wij de 
beschikking kregen over de auto van de kerk, de naam stond er met 
enorme letters op. 

Eindelijk vertrokken we als "Groep Elf", onze spandoeken in de 
wind met de persmensen dicht achter ons. 

We kwamen al spoedig bij onze eerste "bestemming", een gewoon 
café in een gewone buurt. 

De politie was kennelijk gealarmeerd, omdat ze er al waren. Ze 
patrouilleerden door de straat. 

Een grote dikke vrouw, die in de ingang van het café stond, was 
kennelijk ook gewaarschuwd. Toen ze ons zag, begon ze om haar 
baas te schreeuwen. Toen deze te voorschijn kwam, zei hij op be
leefde toon: "Het spijt me jongens, jullie kunnen niet binnenkomen." 

We renden terug naar onze wagen en haalden onze spandoeken 
te voorschijn, waarop stond: "Weg met de rassenscheiding!" "Amerika 
kijkt naar U!" 
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Am~rika keek inderdaad, omdat de televisie en de fotocamera's 
voortdurend bezig waren. 

We liepen achter elkaar, ongeveer een uur lang. We voelden ons 
trots. 

Het weer werd kouder, maar wij glimlachten tegen elkaar. 
Ons volgende doel was een restaurant uit de "betere klasse". We 

zagen dat de politie op wacht stond bij alle grotere restaurants. 
De eigenaar van de tweede eetgelegenheid was een grote, knappe 

man, die al voor zijn klapperende deuren stond. 
Richard probeerde de deur te "nemen". Hij duwde, de eigenaar 

duwde. Wij duwden, hij duwde. De gezichten begonnen rood aan 
te lopen. Het was allemaal erg verwarrend . 

Ik zei tegen de ~genaar: "U moest U schamen dat U de deur 
dichtslaat voor mensen die naar binnen willen." Ik probeerde op 
zijn verstand te werken. 

Hij zei: "Als ik U binnen laat, wilt U dan beloven rustig binnen te 
komen en rustig weg te gaan?" 

Ik zei "Ja". Maar onze aanvoerder barstte van opwinding. Hij 
bleef volhouden: "Wij willen eten! Wij willen eten!" Hij wilde van 
geen compromis weten. 

De televisiecamera's reden op ons in, de persfotografen putten 
zich uit. Het was een treurig voorbeeld van menselijke onwaardig-· 
heid. Toch had ik het gevoel dat de eigenaar een beschaafd man was, 
die onder een druk stond, die hij zelf niet baas kon. 

We kregen niets te eten. De politie begon ruw op te treden. Er werd 
van hen verwacht dat ze zich neutraal zouden gedragen, maar ze 
traden schofterig op. We gingen weg, koud en hongerig. Het was 
inmiddels al na twaalven. 

Het volgende restaurant kwamen we binnen. De politie was over de 
hele stad verspreid door de honderden "vrijheidsprotesten" en er 
was dáár geen politie toen we er aankwamen. We liepen recht naar 
binnen. De eigenaar begroette ons hartelijk en we gingen zitten. 

De blanken zaten aan de gezellige tafeltjes al te eten; ze glim
lachten geamuseerd vriendelijk naar ons, maar wij kregen geen hap. 

Richard en George, de jongen van bijna zestien jaar, en ik zaten 
aan één tafeltje. De éigenaar kwam naar ons toe en ging bij ons zitten. 

Hij begon zijn positie uit te leggen. Hijzelf was lid van een minder
heidsgroep-en hij voelde de meeste sympathie voor onze beweging. 
Maar hij moest zich houden aan de regels van de Bond van Restau
rants. En daarom kon hij ons niet bedienen. 

George zei tegen hem: "Heeft U een geweten? Waarom handelt U 
dan niet eens één keer volgens Uw persoonlijke overtuiging?" Hij 
antwoordde dat hij het niet doen kon. 

Hij belde de politie. Geen agent verscheen. 
De pers nam plaatjes. Wij lachten en maakten grapjes. We waren 

eindelijk wel warm geworden, maar onze magen kwamen in opstand 
toen we het heerlijike eten roken. 

Tenslotte arriveerde er één politieman, het was de politiecomman
dant, z'n jas vol tressen en medailles. 

De eigenaar vroeg één van de diensters om de Uitzettingswet voor 
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te lezen - het is regel dat deze voor een man van de wet wordt 
voorgelezen. Ze zei dat ze haar bril had thuisgelaten. Ze stonden 
allen achter ons. 

Zelfs de politieman was verlegen met het geval. Hij stond achter 
mijn stoel terwijl de camera's onophoudelijk klikten. 
· We gingen weg. 

Ons volgende en laatste doel was het ergste. Het lag in de wijk 
"Klein Italië", waar ongelukkigen van over de hele wereld de over
volle krotten bevolken. 

Op een hoek lagen drie kleine restaurants. Bij twee waren al kleine 
groepen demonstranten bezig. Het onze heette "De gelukkige keuken". 
Alle drie waren ze botweg gesloten. 

De eigenaar van "ons" restaurant maakte een fatale fout. Hij gluur
de uit een zijdeur om te kijken hoe de zaken ervoor stonden en of z'n 
opzet lukte. 

Richard slipte behendig onder zijn arm door. Voor Richard be
tekende dat hetzelfde als indertijd voor admiraal Byrd het planten 
van de vlag op de Noordpool. 

' De eigenaar, een enorme vent, begon te keer te gaan alsof er een 
. mes in z'n hart was gestoken. 

Het jonge studentje Patsy kwam direct achter Richard aan en de 
grote vent sloeg haar met al zijn kracht midden in het gezicht. 

Patsy wankelde, verloor haar evenwicht en met een zachte kreet 
viel ze van de hardstenen trap af en kwam op het plaveisel terecht. 
Ik was meteen bij haar. Ik keek naar de man en hij naar mij. Op dat 
moment had ik alle gevoel voor rede of kennis van de regels ver
loren. We stonden daar: razend. 

"Wat doe jij daar, groot dik vechtwijf?" Zijn vuist viel. Hij keerde 
zich om teneinde z'n woede op Richard te gaan koelen. 

De pers was verrukt. Eindelijk een "incident". 
Patsy die niet ernstig gewond was, poseerde in verschillende stan

den, terwijl ze haar blessures toonde. Alleen haar bril was gebroken. 
We pakten onze spandoeken en begonnen te lopen. 
Er kwam een grote auto aan vol met jongelui, die eruit zagen als 

"jeugddelinquenten". De wagen was volgeklad met de woorden: 
"Handhaaf de blanke supprematie!" "Ga naar huis, nikkers!" 
schreeuwde er één. 

Na een poosje kwam Richard naar buiten. 
Zijn overhemd was van voren helemaal opengescheurd, z'n das 

afgerukt. Hij had grote vurige striemen op z'n gezicht en voorhoofd. 
Z'n gezicht was vurig gekleurd. Hij hijgde. 

"Wat heeft ie je gedaan Richard!" 
"Dat loeder! Ik zal 'm wel krijgen. Hij, zó'n grote vent en ik zo 

klein!" 
Het mag misschien als heiligschennis klinken, maar ik had het 

gevoel of Christus weer gekruisigd werd. 

* 
DE mensen stroomden samen. De menigte begon op te dringen. 

Een politieman met veel goud verscheen en tot onze verrassing 
was het weer "onze" commandant, die bij ons vorige restaurant zo 
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vriendelijk had geglimlacht. Ik rende naar hem toe. 
"Kunt U niets doen voor Richard? Die man heeft onze. aanvoerder 

geslagen." 
"Dat heb ik niet gezien en als ik iets niet zie, kan ik er ook niets 

aan doen." 
Hij was niet langer vriendelijk. Hij hield zijn blik zorgvuldig afge

wend. 
De grote Italiaan kwam naar buiten met een tuinslang en begon 

z'n stoep schoon te spuiten. Wij waren gedwongen door het koude 
water te waden. Al gauw waren onze voeten doorweekt en ijskoud, 
we voelden ons steeds ellendiger. 

Een lagere politiebeambte stapte op hem af en beval hem op te 
houden met water spuiten. 

"Jezus Maria", riep de man uit. "Mag ik dan niet eens m'n eigen 
stoep meer schoonmaken?" 

Op dat ogenblik stak een vies uitziend vrouwspersoon haar hoofd 
om de zij deur. 

"Kom binnen idioot! Wil je soms vermoord worden? Kom binnen!" 
De leeuw veranderde in een lam. 
"Ik kom, Mama!" Hij verdween in huis. 
Zo koud, hongerig en ellendig als we waren, moesten we toch 

lachen. 
Een klein meisje met lange, vuile, blonde krullen, dat een pop in 

de handen hield, spuwde naar Patsy. Een jongen van een jaar of 
twaalf probeerde Florence beentje te lichten. Een politieman sprak 
hen scherp toe en ze verdwenen in de menigte. 

De zwaksten onder ons begonnen te klagen, ik hoorde bij hen. 
"Kunnen we niet ergens heengaan en wat eten? Alsjeblieft laten 

we teruggaan." 
"We eten niet!" schreeuwde Richard, de ontembare, inZ.n ge

scheurde overhemd en z'n bevroren schoenen. 
Er ontstond een gevoel van kameraadschap tussen ons en de ons 

achtervolgende pers. Ik voelde dat zij graag de zware spandoeken 
voor ons gedragen hadden. Ze mompelden aanmoedigingen toen we 
hen voorbijliepen. 

Er gebeurde iets eigenaardigs. 
Er kwam een man naar buiten, die ook een spandoek droeg. 
"De spaghetti is goed in de Gelukkige Keuken", stond erop met 

slordig geschreven rode letters. Het was belachelijk, maar het had 
het verwachte effect op onze pijnlijke armen en rammelende magen. 
'Er bestaat een grens aan hetgeen het menselijk lichaam kan verdra
gen. Maar toen dat ogenblik kwam, was onze ellende nog niet voorbij. 

We liepen in gesloten formatie terug naar onze wachtende wagen, 
terwijl de omstanders spuwden en scholden. Toen we er eindelijk 
waren, had een vooruitziende geest de banden leeg laten lopen. Eén 
van ons wist een telefoon te bereiken en tien minuten later kwam 
een andere wagen ons ophalen. 

Ongeveer de helft van ons, ook Florence, stapte in, maar Patsy en 
ik verkozen bij de ,jongens' te blijven. 

Toen ze ingestapt waren, kon de auto nauwelijks vooruit komen, 
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omdat de woedende menigte geen doortocht verleende. Eén moment 
was ik bang dat ze de wagen zouden omgooien. Met veel geelaxon
neer en politieassistentie wist de wagen er eindelijk toch door te 
komen. 

Ineens had iedereen er genoeg van en ging naar huis. De gezichten 
hadden allemaal een uitdrukking van: "vandaag is er toch geen lol 
aan te beleven". Het ene moment was de straat overvol, enkele minu
ten later liepen de laatste mensen weg. 

Er ontwikkelde zich nu een ware noodtoestand. Patsy en ik moes
ten beslist van een toilet gebruik maken. 

U kunt zich voorstellen dat we terugdeinsden om de mensen hier 
een gunst te vragen, terwijl we eerst zó behandeld waren. 

We zagen twee vrouwen, een moederlijke vrouw met waarschijnlijk 
haa:r dochter, op hun stoep rustig kauwgum zitten kauwen. 

Ze keken als toevallig door de nu weer rustige straat. 
"Ik geloof dat ik het hun vraag". 
"Durf je?" zei Patsy. 
"Ze zien er geschikt uit", zei ik bijna wanhopig. 
We liepen naar hen toe en spraken als vrouw tot vrouw. "Mogen 

we even van Uw toilet gebruik maken?" 
"Ik brand het huis liever af dan jullie erin te laten", zei de jongste. 
"Waarom doen jullie zo?" protesteerde ik. "Begrijpen jullie dan 

niet dat we ook voor jullie vechten? Jullie zijn hier een minderheids
groep en jullie lijden onder dezelfde beperkingen als wij." 

"Waarom ga je niet terug naar waar je vandaan gekomen bent?" 
schreeuwde de oudste. 

"Als jullie niet net als wij waren, zouden jullie niet met z'n allen 
in een buurt als deze gestopt worden. Wij willen vrijheid, voor ons
zelf en ook voor jullie", zei Patsy. 

"Agent, agent!" schreeuwde de jongste. "Kom es hier en haal die 
nikkers weg, we willen niet langer naar hun rot-taal luisteren". 

De agent kwam en legde een beschermende arm om onze geschokte 
schouders en liep met ons weg onder een regen van scheldwoorden. 

We vertelden hem onze moeilijkheden. Hij zei: "Drie blokken ver
der· is er een officiële gelegenheid. Als U dat haalt, vindt U daar 
waarschijnlijk wel mensen die U helpen." 

En wat een wonder scheen voor onze verwarde breinen, gebeurde: 
De mensen lieten ons binnen;; we mochten van alles gebruik ma

ken en we kregen koffie. Ze weigerden onze betaling: het waren 
Amerikaanse Kaukasiërs. 

Toen we weer terug bij onze wagen kwamen, waren de banden 
hersteld en ons kleine gezelschap wachtte gesterkt. 

Op het "hoofdkwartier", de kerk, kregen we chocola en cake. Nooit 
in mijn leven heeft een vette cake me zo fantastisch gesmaakt. Ik 
dronk drie koppen chocola. De mensen wisselden hier hun ervarin
gen uit. Sommigen waren ergens binnen kunnen komen, anderen 
weer niet, enkelen hadden inderdaad iets geserveerd gekregen, an
deren weer niet. Er was een groep die inderdaad bediend was, maar 
toen de rekening kwam, bleek dat ze schandelijk overvraagd waren. 
Een andere groep had ook aan tafel mogen plaats nemen. De blanken 
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kregen geserveerd, maar de zwarten niet. Onmiddellijk was de hele 
groep als één man opgestaan en vertrokken. Ik heb diepe bewonde
ring voor die mensen, want ik weet wat een opoffering dat moet 
geweest zijn. 

Een ander verhaal dat de ronde deed, was over een licht gekleurd 
knap meisje. Ze maakte deel uit van een groep blanken. Ze kregen het 
eten opgediend en na het overvloedige maal rookten ze een cigaret. 

Toen de ober de rekening bracht, vroeg het gekleurde meisje hem: 
"Bedient U hier ook Negers?" 

"Natuurlijk niet mevrouw." 
"Ik ben een Negerin." 
Ik had graag de uitdrukking op het gezicht van die man gezien. 
Ieder die de rassenscheiding toelaat is even schuldig als zij, die 

haar ten uitvoer leggen. 
Plotseling begon er één uitbundig naar me te wenken. 
"Kom hier liefje, kom hier meisjes, hier staat je foto in de krant. 

Ben jij dat niet?" 
We drongen allemaal om het tafeltje met de avondbladen. We 

waren het inderdaad, met onze spandoeken hoog geheven. 
"En nog wel op de voorpagina." 
Iedereen was kinderlijk verrukt. 
"Ik hoop dat mijn moeder het ziet", zei George, de kleine blanke 

jongen. Andere groepen kwamen ons feliciteren. Wij waren helden. 
Onze pers had ons recht gedaan door ons een goeie foto te geven. 

Daar stonden _we, in het ijskoude water in de grimmige wind. 
"Weg met de rassenscheiding!" "Amerika ziet U." 

* 
~Ä ENSEN begonnen hun jassen en hoeden te pakken en vertrokken. 
IYI De grote groep uit New York verliet ons, het werd al donker en 
ze moesten nog een heel eind;. 

Andere gezichten verdwenen. Plotseling ging er een electrische 
schok door de achterblijvers. "Er is nieuws van Coopers! Ze arreste
ren onze mensen bij Coopers!" 

Het was net of er iem&nd op een knop had gedrukt. Richard rende 
naar me toe. Z'n gezicht glansde. "Laten we allemaal naar Caopers 
gaan!" 

"Naar·Coopers!" Ik kon mijn ogen en oren niet geloven, denkend 
aan alles wat we vandaag al meegemaakt hadden. Richard moest · 
krankzinnig zijn. 

"Naar Coopers! Naar Coopers!" Het klonk als een krijgskreet door 
het gebouw. 

Slechts een paar werden gekozen om mee te gaan. We stapten in 
de dichtstbij staande wagens, volkomen ongeorganiseerd. "Naar 
Coopers!" 

Caopers was een bijzonder stijlvolle en chique eetgelegenheid in 
één van de dure buurten van de stad. Enorme ramen besloegen bijna 
een heel blok in Main Street. De keuken was uitstekend, de bediening 
feilloos. Er waren daar al eerder demonstraties geweest, maar nooit 
was er iemand in geslaagd binnen te komen. 
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Ik keek door de grote ramen en tot mijn grote verbazing zag ik 
onze Negerpredikant zitten, de man, die diezelfde morgen zijn be
wogen oproep tot ons gericht -had. Hij zat rustig aan één van de 
tafeltjes. Naast hem zat één van onze Negermakelaars, een zeer rijk 
en vooraanstaand man, die in deze omgeving bijzonder op zijn gemak 
scheen. Ze zaten gezellig samen te praten en te roken, kennelijk erg 
op hun gemak. 

Later hoorde ik dat dominee Case, zoals ik hem maar zal noemen, 
en mr Shultz daar al vijf uur zaten, gesard door het personeel, terwijl 
de mensen om hen heen zaten te eten. 

Wij waren verse versterkingen voor de demonstranten, wier voe
ten zeer deden. Terwijl ik voorbijliep, tikte ik op het raam en wuifde: 
"Wij zijn bij jullie". Ze glimlachten en wuifden terug. Even later 
trok iemand de gordijnen dicht. 

Alleen Richard en Florence probeerden een nieuwe taktiek. Ze 
stonden wat opzij te wachten en toen wandelden ze dwars door de 
rij demonstranten heen op de man bij de deur toe. Hij dacht dat zij 
als blanken de demonstratie wilden verstoren, zoals wel meer 
werd gedaan. Dit restaurant was open gebleven en het zat er vol 
politiemensen, nieuwsgierigen en Negerhaters. Toen ze eenmaal bin
nen waren, werd hun gevraagd waar ze wilden zitten. Richard ant
woordde: "Bij mijn vrienden", en ze liepen naar het bewuste tafeltje 
en zetten zich naast dominee Case en mr Shultz. Nu waren ze met 
z'n vieren. 

Buiten begonnen de demonstranten sneller te lopen. We begonnen 
te zingen om moed te verzamelen. Steeds sneller liepen we. De span
ning steeg. "Dank God dat we vrij zijn", zongen de jonge stemmen. 

Er begon iets onheilspellends te gebeuren. Ik heb eens een verhaal 
gelezen van Sherwood Anderson, het heette "De Dood in de Bossen", 
daarin renden honden rond in de sneeuw, wachtend tot er iemand 
stierf. 

Er werd nu zo snel gelopen dat bijna iedereen hardliep. 
Er ging iets gebeuren! De gezichten van de mensen, die ik als heel 

normaal kende, begonnen e€m fanatieke uitdrukking te krijgen. 
Ik kon het niet langer verdragen en stapte uit de rij. 
Een politiesirene loeide, er kwam weer een patrouillewagen aan

gieren; er stapten nog meer agenten uit, ze hadden grote honden aan 
de lijn, honden met glimmende ogen en glanzende tanden. 

Maar die konden ze toch niet gaan gebruiken! Dat kon toch niet! 
Waarom niet? Omdat één van ons een bejaarde blinde man was, een 

blanke, die meedeed met behulp van zijn geleidehond. 
De radio verkondigde later dat "het gebruik van honden enige 

verwarring kon hebben veroorzaakt .... " 
Het was nu avond ,geworden. De wind was gaan liggen. 
Toen gebeurde het. Mens~n vielen. Mensen daarachter trapten op 

hen en vielen ook. Ongeveer veertig demonstranten gingen op de 
stoep zitten en voor de deuren. De politie rende met zwaaiende gum
miknuppels op hen af. "Sta op, sta op, als je zo graag lopen wilt, loop 
dan, maar versper het trottoir niet". 

Ik kon mijn ogen niet geloven. Was dit Amerika? 
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Binnen gebeurde ook één en ander. 
Een gekleurde kok, die zijn geweten voelde, riskeerde zijn ~~·~····J·• 

en bracht wat sandwiches en een mild drankje bij onze 
Dominee Case en mr Shultz, Negers, aten en dronken 
Maar Richard weigerde het voedsel, het was niet op de 
wijze geserveerd. 

"Wat heb jij daar mee te maken, Blanke? Is dit jouw 
schreeuwde de directeur buiten zichzelf van woede, alle geclac~ntE!nt 
aan cultuur vergetend. 

"Ja, het is mijn strijd en de Uwe ook, als U tenminste het 
mens was wat U hoorde te zijn." 

Toen werd Richard de tweede keer op die dag tegen de 
geslagen. 

Met de pseudo-bravour van een grote vent tegenover een ... ~._ ... ,~, .• 
sleurde de directeur hem van het tafeltje weg, gooide hem tegen de 
grond en begon hem het restaurant op en neer te slepen. Aangemoe· 
digd door de rassisten, schopte hij hem en sloeg hem. 

Case, Shultz en Florence trachtten hem te helpen, maar "toeschou· 
wers" kwamen tussenbeide. 

Toen begonnen de arrestaties. Zonder enig respect of COltlSiaerat.Ie• 
tegenover deze uitgeputte medemensen smeten de agenten hen in 
de politie-auto's. 

Arrestantenwagen na arrestantenwagen vertrok, ze waren tot de 
allerlaatste plaats bezet. De beschuldigingen waren: "Onordelijk ge· 
drag en versperring van het trottoir". Ze arresteerden de blinde man. 
Hij werd tussen de anderen in gesmeten, samen met z'n hond. 

Ik vroeg me af wat er in hem omging. Misschien waren voor zijn 
lichtloze ogen een blanke en een zwarte man gelijk. Dat was tenslotte 
de pure democratie. 

Onze mensen bleven tot het laatst vasthouden aan de regels van 
het passieve verzet. De toeschouwers vonden eindelijk hun relletje .. 

Dominee Case, mr Shultz en mijn vriendin Florence werden naar 
buiten gebracht. Ik kon niet kijken. Ik schaamde me. 

Maar later zag ik het op de TV. Ook zij werden bruutweg in een 
auto gesmeten. Florence werd als vrouw niet gespaard. Maar op hun 
gezichten lag een trotse glans, die hen ongevoelig maakte voor het· 
geen men hun aandeed. 

Eindelijk kwam onze Richard. Arme kleine Richard, geslagen, bloe
dend, z'n arm slap hangend, slechts half bij bewustzijn. Blonde, dap· 
pere Richard, die geen compromis kende, werd door agenten gedra· 
gen. Ze tilden hem voorzichtig in de arrestantenwagen en legden zijn 
hoofd in Florenee's schoot. Overal zijn er goede mensen .... 

Hoe het voorbarige verhaal over arrestaties bij Coopers naar het 
kerkgebouw was gekomen, zullen we wel nooit te weten komen. 
Maar als de tijd gekomen is dat alle mensen gelijk zijn, zal de zaak· 
Coopers in ons boek genoteerd staan als een hoofdstuk der schande. 

De dag zal zeker komen waarop Afrikaanse diplomaten in Ame· 
rikaanse kleren niet langer vernederd en gekweld zullen worden 
op Route Forty en Route One, de hoofdslagaders van de Verenigde 
Staten. JUANITA D. JONES 
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Critische Notities 

Het Thijm-Genootschap In nood 
H et is reeds lang bekend dat onder 

de invloed van de steeds snel
lere ontwikkeling der moderne na
tuurwetenschappen en het steeds 
snellere tempo van haar ontdek
kingen, een toestand is ontstaan, 
waarin de beoefenaars van deze we
tenschappen steeds meer in conflict 
raken met geijkte opvattingen over 
de maatschappij en de schijnbaar 
vaststaande "waarden" in het brede 
gebied van de ideologie. (Dergelij
ke crisistoestanden ontwikkelen 
zich steeds, wanneer de natuurwe
tenschappen beslissende stappen 
vooruit maakten. Men behoeft 
slechts aan de conflicten in de Mid
deleeuwen te denken, waaraan na
men als Galileï en Copernicus zijn 
verbonden). 

Het verschil tussen het jongste 
verleden en de hu1tt;.ge situatie is 
echter, dat het conflict thans tot 
onderwerp van voortdurende dis
cussie is geworden. 

Het is ook niet toevallig, dat het 
daar het sterkst tot uiting komt, 
waar de spanningen tussen weten
schappelijke inzichten en de ver
ouderde ideologie het sterkst zijn. 
Het laatste voorbeeld werd geleverd 
door de jaarvergadering van het 
Thijm-Genootschap, waar voor de 
katholieke geleerden een preadvies 
werd uitgebracht betreffende de 
11dialoog tussen natuurwetenschap
pen en theologie". 

De Tijd-De Maasbode van 24 mei 
j.l. wijst er in haar verslag op, dat 
er in 1959 een studiegroep is ont
staan naar aanleiding van een dis
cussie over het werk van de Franse 
jezuïtische geleerde Teilhard de 
Chardin. Dit is natuurlijk niet toe
vallig, aangezien Teilhard de Char
din met zijn opvattingen over de 
evolutieleer en het ontstaan van de 
mens in de na-oorlogse periode het 
meest direct in conflict is gekomen 
met de officieel geldende opvattin
~en. 

De discussie werd onvermijdelijk, 
omdat niet alleen in Frankrijk of 
elders, maar ook hier in Nederland 
steeds meer katholieke intellectue
len zich met het werk van Teilhard 
bezig gingen houden, hoewel de of
ficiële kerkelijke instanties duide
lijk genoeg van de veroordeling van 
zijn opvatting blijk hadden gege
ven. De belangstelling voor zijn 
denkbeelden bloeide eigenlijk pas 
goed op na zijn dood in 1955. 

Zijn werk, vooral "Het verschijn
sel Mens" 1 ) werd in het Nederlands 
vertaald en tot een van de meest 
bekende voorvechters van zijn idee
en behoort B. Delfgaauw, die o.m. 
een boek aan het leven van Teil
hard heeft gewijd en zich in zijn 
"Geschiedenis en Vooruitgang"~) 
door zijn ideeën heeft laten leiden. 

Om te illustreren, in welke rich
ting de aanhangers van Teilhard 
denken, halen we hier een enkele 
zin uit deel I van dit werk aan. 

Schrijvende over wat men meestal 
noemt de "menswording" van de 
mens, merkt Delfgaauw op: "De rol 
van de hand wordt mogelijk door 
de tweebenigheid (bedoeld is: op 
twee benen lopen in plaats van op 
vier poten, schr.) en maakt op haar 
beurt de hersenontwikkeling mo
gelijk" (blz. 179). 

Het is alsof men Fr. Engels in 
zijn "Dialectiek der natuur" hoort 
spreken. Engels kwam op grond van 
de studie van Darwin's leer en de 
latere ontdekkingen van de anthro
pologen tot de opvatting, dat de 
"beslissende stap" naar de ontwik
keling van de mens gedaan was, 
toen de hand "vrij was geworden". 
Op grond van de D'arwinse wet van 
de "wisselwerking van de groei" 
werkte Engels vervolgens het ver-

1) Aula-Reeks, 1960 
2) Dr. B. Delfgaauw. Geschiedenis 

en Vooruitgang, Het Wereldven
ster, 1962 
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band tussen de hand en haar ar
beid, de ontwikkeling van de taal 
en de uiteindelijke bewustwording 
van de mens uit. "Eerst arbeid, 
daarna en toen met haar de taal -
dat zijn de twee belangtijkste drijf
krachten geweest, onder wier in
vloed de hersens van de aap lang
zamerhand in . de veel grotere 
en vervolmaakte hersens van een 
mens zijn overgegaan.":!) 

Men ziet, dat Teilhard en zijn 
aanhangers zich door dezelfde ge
dachte laten leiden: De beslissende 
stap van onze verre voorouders 
naar de ontwikkeling van de mens 
werd gedaan, toen ze leerden, op 
twee benen te lopen en de hand 
"vrij" werd om te werken, terwijl 
de hand op haar beurt de ontwik
keling van de hersens mogelijk 
maakte. 

De zaak waar het om gaat, is de 
natuurlijke verklaring van het ont
staan van de mens in overeenstem
ming met algemeen geldende wet
ten der natuur en als gevolg van 
een nog niet geheel doorgronde ke
ten van gebeurtenissen, die begon 
bij het ontstaan van de eerste pri
mitieve eiwitten in de oerzee. 

Teilhard laat er geen twijfel aan 
bestaan, dat de mens in dit opzicht 
geen aparte plaats inneemt. In zijn 
boek "Het verschijnsel Mens" stelt 
hij bv. de vraag, uit welke tak de 
mens is voortgekomen? Verbreekt 
hij de verbindingen met het verle
den, omdat hij de bekwaamheid tot 
denken bezit, om zich aan de top van 
de piramide der gewervelde dieren 
met "nieuwe elementen" en vol
gens een "geheel nieuw plan als 
een neo-plasmà" (een nieuwe le
vende stof) verder te ontwikkelen? 

Hij antwoordt: de· veronderstel
ling van zulk een breuk zou bete
kenen, dat wij niet alleen onze 
"grootheid" maar ook de "metho
den der evolutie" verkeerd begrij
pen en onderschatten. Deze eigen
aardige taal is duidelijk genoeg: 
hier wordt hoe dan ook de conse
quentie getrokken uit de lange 
reeks van wetenschappelijke ont
dekkingen die met de evolutie-leer 
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van Darwin definitief begon. 
Maar dan rijst voor de beoefe

naars van de biologische weten
schappen, de anthropologie, en alle 
andere takken van exacte weten
schappen de vraag: hebben we dan 
nog een andere verklaring nodig, 
die niets verklaart en het hele pro
bleem alleen maar verschuift naar 
het ongrijpbare gebied van het ge
loof? 

* A nders gezegd: Men moet geen 
verkeerde vragen stellen, om 

nog eens Teilhard aan te halen 
(blz. 153, Het verschijnsel Mens). 
Daarmee willen we niet zeggen, dat 
hijzelf dat niet doet. Het gaat hier 
echter niet om een critische ontle
ding van zijn werk, maar om de 
consequenties, die de inzichten van 
de wetenschap op het denken van 
burgerlijke intellectuelen hebben. 

Niet voor niets heeft dus het be
stuur van het Thijm-Genootschap 
gevraagd, om een "inventarisatie" 
van de knelpunten die er liggen in 
de "verhouding tussen geloofsleer 
en natuurwetenschap", ongetwijfeld 
in de hoop, deze "knelpunten" als
nog te kunnen verwijderen. 

De samensteller van het hierbo
ven reeds genoemde preadvies, dr. 
B. F. Saris, heeft zeker zijn best ge. 
daan. Aangezien we bij het schrij
ven van deze notities niet in het 
bezit van de tekst zijn, kunnen we 
daar niet verder op in gaan. 

Wij vertellen hier slechts, waar
over de twijfelaars het hebben ge-. 
had. In de eerste plaats over de 
wijsbegeerte van Thomas van 
Aquino (13de eeuw) die (al of niet 
onder de naam van neo-thomisme) 
door het katholicisme nog steeds 
als onaantastbaar wordt be
schouwd; hoewel de geleerden van 
het Thijm-Genootschap vanzelfspre
kend geen enkele stelling uit diens 
wereldbeeld en in het bijzonder over 
de onveranderlijkheid van de na
tuur voor hun rekening kunnen ne. 
men. 
3 ) Fr. Engels, Dialektik der Natur, 

Dietz - Verlag, Bln, 1955, blz. 
181 e.v. 



In de tweede plaats constateert 
dr. Saris, dat er afgezien van Tho
mas nog andere "historisch veran
kerde factoren" zijn, die "de ge
loofsleer voor de beoefenaar van de 
natuurwetenschap moeilijk toegan-
kelijk maken". · 

In de derde plaats stelt hij vast, 
dat er een conflict bestaat tussen 
het "mensbeeld van de moderne 
wetenschap en dat wat ten grond
slag ligt aan een aantal kerkelijke 
uitspraken". Volgens De Tijd noemt 
hij o.m. de leer van de erfzonde en 
de leer van de oorsprong van de 
ziel door een aparte scheppings
daad van God. 

Het vierde knelpunt bestaat vol
gens hem in de omstandigheid, dat 
de invloed van de wetenschap op 
de gehele samenleving en de in
grijpende veranderingen die daar
mee gepaard gaan, door de kerk 
"onvoldoende onderkend" worden. 

Volgens dr. Saris is "de schei
ding tussen geloof en wetenschap 
onhoudbaar" geworden, m.a.w. hij 
wenst opheffing van die scheiding, 
maar er is "niemand" die de be
oefenaars van de wetenschap daar
bij "voor" gaat. De crisis bestáát en 
te oordelen naar Saris heeft zij dus 
een punt bereikt, waarop de span
ning "onhoudbaar" is geworden. 

Hij spreekt als zijn overtuiging 
uit, dat de katholieke beoefenaars 
der natuurwetenschappen de op
dracht hebben, om zelf "vooraan" te 
gaan in de poging om de "onhoud
bare scheiding" ongedaan te maken. 

Ongewijfeld zal men dit pogen 
te doen, zoals het ook in het ver
leden is geschied. Maar hij vergeet, 
dat deze scheiding ontstaan is, me
de door. het toedoen van de weten
schapsmensen van katholieken hui
ze. Of is het soms geen feit, dat 
katholieke geleerden evengoed als 
alle anderen bijdragen blijven le
veren tot verdere ontwikkeling van 
de natuurwetenschappen? Er is 
geen enkele reden om te veronder
stellen, dat dit in de toekomst zal 
veranderen. 

Elke natuuronderzoeker is een 
"spontane materialist", zoals Lenin 

eens zei, d.w.z. zolang hij zich op 
zijn eigen vakgebied blijft bewe
gen. Het is alleen onze overtuiging, 
dat de beste manier om tot grotere 
prestaties te komen, daarin bestaat, 
dat men zich niet alleen spontaan, 
onbewust, maar bewust op dit 
standpunt plaatst. Maar dit terzijde. 

Waar het om gaat, dat is het feit, 
dat de crisis in de burgerlijke ideo
logie mede ontstaan is door die ge
leerden, die politiek gesproken tot 
de rechtervleugel behoren, ondanks 
zichzelf, om zo te zeggen, - alleen 
door het feit dat zij zich bij hun 
wetenschappelijke werk door we
tenschappelijke methoden laten lei
den. Doen zij dat niet, dan houden 
zij eenvoudig op geleerde te zijn. 
(Met de economen, sociologen, 
rechtsgeleerden enz. is het natuur
lijk een andere zaak. Hun taak is 
het immers, de heersende ideologie 
en de bestaande machtsverhoudin
gen te rechtvaardigen en liefst 
"wetenschappelijk". Maar de crisis 
maakt ook voor hun deuren geen 
halt). 

De vooruitzichten kunnen dus al
leen zijn, dat de pogingen van Sa
ris en zijn vrienden niet alleen tot 
mislukking zijn veroordeeld, maar 
dat de scheiding tussen "geloof en 
wetenschap" zich zal verdiepen en 
dus ook de crisis der ideologie. 

Maar de keerzijde van deze ont
wikkeling is, dat het marxisme
leninisme uit de ontwikkeling van 
de natuurwetenschappen steeds 
nieuwe argumenten voor de juist
heid van zijn opvattingen kan put
ten, dat omgekeerd a.e wetenschap
pelijke wereldbeschouwing van het 
marxisme-leninisme het tempo van 
de vooruitgang in de natuurweten
schappen zal versnellen. 

Men zal zich er dan ook niet over 
hoeven te verbazen, als het Thijm
Gènootschap van katholieke intel
lectuelen volgend jaar en de jaren 
die nog zullen komen, alleen kan 
constateren, dat het aan de gang 
van zaken niets heeft kunnen ver
anderen. 

En dat geldt niet alleen voor het 
Thijm-Genootschap. 
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PARTIJDOCUMENTEN 

Resolutie: 

Eenheid van actie voor hoger loon! 

A an de vooravond van de verkiezingen legden de grote bezitters hun so· 
ciaal-politiek program voor de komende regeringsperiode op tafel. Bij 

monde van dr. ir. Bölger, de voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgevers 
Verbond, eisten zij het voortzetten van de politiek van loonmatiging om 
in het belang van hun exportwinsten de lonen lager te houden dan in de 
andere Euromarkt-landen. Zij willen de concurrentiestrijd voeren op kos· 
ten van de arbeiders. De ondernemers verlangen voorts allerlei maatrege· 
len om de arbeiders harder te laten werken, om de huren verder te ver· 
hogen en keerden zich tegen verbetering van de sociale verzekeringen op 
kosten van de staatskas. 

Dit program is echter door geen enkele partij aan het Nederlandse volk 
voorgelegd. Integendeel. De partijen die de regering-De Quay steunden, 
hebben in de verkiezingscampagne getracht zich voor te doen als voor· 
standers van een beter leven van de werkers. Zij deden het voorkomen, als· 
of de arbeiders geprofiteerd hebben van het beleid van De Quay en Rooi· 
vink. 

De werkelijkheid is, dat de loonsverhogingen beknibbeld zijn tot op een 
tiende deel van een procent en zelfs een geringe uitbreiding van de vacan· 
ties werd verhinderd. De lonen bleven achter bij de winsten, de prijsstij· 
gingen en de opvoering van het arbeidstempo. Daardoor bracht de rege· 
ring-De Quay de verlangens van de ondernemers ten uitvoer. 

Het kan niet worden geduld, dat na alle beloften uit de verkiezingstijd 
thans opnieuw de uitbuiting van de arbeiders wordt verscherpt. 

De lonen moeten omhoog! 
Het Partijbestuur van de CPN roept alle arbeiders op om tegenover de 

plannen van de ondernemers de eensgezinde macht van de arbeiders en hun 
vakbonden t~ plaatsen en met gebruikmaking van alle middelen waarover 
zij beschikken een verhoging van het loon tot stand te brengen. 

De monopolies willen door middel van de tot wet verheven loondictatuur 
verhinderen, dat een verhoging van de CAO-lonen wordt afgedwongen. 
Met behulp van de wet willen zij CAO's, die onder druk van de arbeiders 
en hun bonden zijn tot stand gekomen, buiten werking stellen en zelfs ver· 
vangen door bindende loonregelingen, waarin lagere lonen worden opgelegd. 
De wet op de loonpolitiek, die in de Tweede Kamer met de stemmen van de 
rechtse NVV-leiders werd aangenomen, moet dienen als instrument tegen 
elk streven naar loonsverhoging dat verder gaat dan de winsthongerige 
monopolisten willen toestaan. 

Het is noodzakelijk de strijd tegen deze loonpolitiek te versterken. Door 
verenigd op te treden, kan de loondictatuur worden doorb~·oken. 

* 
D e eenheid van optreden van de arbeiders wordt evenwel bemoeilijkt 
door de houding van rechtse NVV-bestuurders. In weerwil van het verzet 
in de NVV-bonden, tot in de leidingen toe, legden zij zich neer bij de nieu· 
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we loonpolitiek en de weigering van regering en ondernemers om de door 
het NVV geëiste loonsverhoging te geven. Door deze capitulantenhouding 
werden regering en ondernemers aangemoedigd in hun optreden tegen de 
arbeiderseisen. 

Het gemeenschappelijke program, dat door de KAB- en NVV -leiders is 
uitgewerkt, betekent een voortzetting van deze houding. In dit program 
wordt de eis tot loonsverhoging en tot doorbreking van de loonmatiging 
niet gesteld. Het program is aangepast aan de verlangens van de onder
nemers, zoals Bölger die heeft samengevat. Het betekent een vernieuwing 
van het "Unie"-verband met de KAB, zoals dat voorheen heeft bestaan en 
waarbij het NVV gedwongen werd aan de leiband van de katholieke reactie 
te lopen. 

De belangen van de arbeiders en de vakbondsleden worden opgeofferd om 
de rechtse groep in de PvdA aanvaardbaar te maken als partners in een 
nieuwe regering. 

Ofschoon in vele NVV -bonden en -afdelingen de vakbondsleden verlan
gen, dat de bond open staat voor alle arbeiders, handhaven de rechtse lei
ders hun onvruchtbare anti-communisme. Zij trachten communistische en 
andere strijdbare arbeiders uit het NVV te weren en gebruiken ondemo
cratische methoden om royementen door te voeren. Dit verzwakt de strijd
positie van het NVV en van de arbeidersklasse in het belang van de onder
nemers en de met hen verbonden confessionele bonden. 

Om het NVV te maken tot een machtige en democratische organisatie, 
waarmee de arbeidersklasse in zijn volle omvang en kracht de klassestrijd 
kan voeren, is het noodzakelijk de politiek van eenheid van vakbeweging, 
zoals die door het 19de Congres van de CPN (december 1958) werd vast
gesteld, consequent en onverpoosd voort te zetten. 

Vooral sinds in 1960 het buitengewoon congres van de EVC'58 besloot 
haar leden op te roepen tot het NVV toe te treden, is er belangrijke voor
uitgang gemaakt bij de verwezenlijking van deze politiek. Dit heeft zich 
vooral geuit in het gemeenschappelijke optreden van socialistische en com
munistische arbeiders in de bedrijven voor de behartiging van hun belan
gen. 

De uitvoering van deze politiek wordt geremd door fouten en tekortko
mingen van rechts-opportunistische aard. De schade die het optreden van 
de rechtse leiders aan de belangen van de arbeiders en hun vakbonden toe
brengt, werd door de partij onvoldoende duidelijk gemaakt. Tegen het 
royeren van strijdbare arbeiders uit de NVV-bonden werd niet scherp ge
noeg stelling genomen. Er werd in de loonstrijd van de afgelopen maanden 
te weinig gedaan om de capitulatiepolitiek en anti-communistische verdeeld
heidzaaierij der rechtse leiders te weerstaan door het smeden van de een
heid van onderop. 

* 
Na de opheffing van de EVC'58 heeft het Centrum van Eenheid en Klas

senstrijd, dat bestaat uit arbeiders die nog uit het NVV worden geweerd, 
belangrijk werk gedaan om door middel van haar blad voorlichting te geven 
aan alle voorstanders van de vakbondseenheid. In de laatste tijd is echter 
het optreden van het Centrum en de hierbij aangesloten plaatselijke be
drijfsbonden bij de organisatie van acties voor de arbeidersbelangen ver
slapt. Deze passiviteit heeft slechte gevolgen gehad voor de strijd. 

Het Centrum en de plaatselijke bedrijfsbonden zullen in de komende 
periode krachtig moeten worden ondersteund door de communisten. Het 
Partijbestuur van de CPN roept in dit verband alle partij-afdelingen op om 
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de verspreiding van het Centrum-blad te bevorderen als bijdrage tot de 
actie voor loonsverhoging en vakbondseenheid. 

In de organisatie van de strijd voor de arbeidersbelangen vervullen de 
bedrijfsgroepen van de Communistische Partij een beslissende rol. Het is 
noodzakelijk om stelselmatig en volhardend te werken aan de vorming en 
de versterking van de bedrijfsgroepen. 

Het Partijbestuur wekt alle districten en afdelingen, alle leden van de 
partij op al hun krachten te geven aan de opbouw van bedrijfsgroepen en 
aan de regelmatige uitgave van bedrijfskranten, die op deze bedrijfsgroepen 
steunen en door hen worden samengesteld. 

Vooral onder de bedrijfsarbeiders kunnen vele nieuwe leden voor onze 
partij worden ingeschreven. Met een groter aantal communisten op de be· 
drijven en meer en sterkere bedrijfsgroepen zal de behartiging van de 
arbeidersbelangen nog beter gevoerd kunnen worden. · 

Amsterdam, juni 1963. 
(Waarheid 13 juni 1963). 
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Over de geschillen in de 

communistische wereldbeweging 

Rede van P. de Groot op de zitting van het Parttjbastuur 

der C.P.N. op 18 juli 1963 

Het is noodzakelijk geworden om stelling te nemen in de ge
schillen, die in de internationale communistische beweging aan de 
dag treden, omdat de strijd, in het bijzonder tussen de leiding van 
de Communistische Partij van China en van de Communistische 
Partij van de Sowjet-Unie, scherpere vormen heeft aangenomen. 

De imperialisten speculeren op tweedracht in het socialistische 
kamp, op scheuring en ontbinding van dit kamp. 

Ik wil voorop stellen, dat mijns inziens deze imperialistische 
wensdromen niet zullen uitkomen. De veiligheid van alle socialis
tische landen is afhankelijk van hun onderlinge samenwerking. 

Een breuk tussen China en de Sowjet-Unie zou niet tot die lan
den beperkt kunnen blijven. De imperialisten zouden erdoor aan
gemoedigd kunnen worden om hun slag te slaan en het gevaar van 
een atoomoorlog zou erdoor vergroot worden. .. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat noch de Communistische Partij van 
de Sowjet-Unie, noch de Communistische Partij van China met 
elkaar wensen te breken, omdat zij dit natuurlijk nog beter weten 
dan wij. 

Maar de vormen, waarin de discussie tot nu toe gevoerd is, geven 
reden tot ongerustheid, omdat de imperialistische propaganda no
deloos de kans krijgt verwarring te zaaien en de aandacht af te 
leiden van de ontbindingsverschijnselen in het kapitalistische kamp, 
die dagelijks toenemen en die de grondslagen van het kapitalisti-
sche stelsel schokken. · 

Wat nu de geschillen in het socialistische kamp betreft, is de 
door de leiders van de Chinese Communistische Partij verkondigde 
politiek van dien aard, dat een bestrijding van deze politiek in een 
discussie onvermijdelijk is. 

Wij mogen hiervoor niet terugschrikken. 
De zaak is om de discussie zo te voeren, dat zij tot klaarheid 

leidt, de foutieve stellingen van de leiding van de Chinese Com
munistische Partij een ideologische nederlaag wordt toegebracht en 
zo de krachten van het communisme zich in de strijd versterken. 

Lange tijd, in feite sinds 1960, is tussen de persorganen van de 
CPCh en. andere partijen een polemiek met zijdelingse toespelingen 
gevoerd, wat wel een van de meest ongewenste methoden was, om
dat een niet-ingewijde er niets van begrijpen kon en de discussie 
in feite aan de beoordeling van de massa onttrokken werd. 
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Chroestsjow heeft kortgeleden voorgesteld deze "openbare" de
batten te staken en een internationale conferentie voor te bereiden 
samen met de C.P. van China. 

In twee brieven is daartoe een openbare grondslag gegeven en de 
C.P. van China heeft ook in het openbaar geantwoord. 

WAT IS ER AAN DE HAND? 

Nu is het dus nodig om als CPN ook onze mening kenbaar te ma
ken. 

Er wordt door vele partijgenoten gevraagd, wat er nu eigenlijk 
aan de hand is. 

Het treurige is, dat ons partijbestuur dit niet precies weet. 
Er worden in de persorganen van de CPSU en CPCh een reeks 

van ideologische en politieke stellingen naar voren gebracht. Maar 
in wezen gaat het m.i. om conflicten tussen de socialistische sta
ten, over economische kwesties, om de machtsverhoudingen binnen 
het socialistische kamp en in de communistische beweging inter
nationaal. 

Het gaat niet in de eerste plaats om "subjectieve", d.w.z. per
soonlijke tegenstellingen tussen de leiders van de C.P. van China 

· en die van de CP SU, zoals in de eerste brief van de CP SU werd 
gezegd . 
• In de politieke strijd zijn persoonlijke sympathieën of antipa
thieën nevenverschijnselen, die niet van groot belang zijn en die 
weer verdwijnen als de essentiële tegenstellingen overwonnen zijn. 

Deze tegenstellingen zijn mijns inziens van zeer materiële aard 
en de ideologische en politieke .argumenten zijn er een uitvloeisel 
van. 

Deze ideologische argumenten staan op papier en voor ons, die. 
een en ander alleen van verre kunnen beoordelen, vormen zij het 
enige ter beschikking staande materiaal om ons een denkbeeld 
over het conflict te maken. 

Allereerst dus een overzicht over deze stellingen. 
Ik ga hierbij af op de kennis, die onze delegatie op de confe

rentie van de 81 partijen in 1960 hierover heeft kunnen opdoen. 
Want in de grond van de zaak zijn de problemen thans nog de

zelfde als in 1960. 
Toen werden zij binnenskamers behandeld en nu kan men ze 

terugvinden in de drie brieven, die tussen de CPSU en de C.P. van 
China zijn gewisseld en die in "Politiek en Cultuur" zijn afgedrukt; 
en in de nieuwe brief van de C.P. van China van 14 juni j.l., waar
op een open brief van de CPSU is verschenen. 

Het scherpst zijn ze nog te vinden in de gemeenschappelijke 
verklaring van Viet-Nam en China en in een gemeenschappelijke 
verklaring van China en Korea, getekend door Liao Sjao-tsji 
en Tsjoi Jong Koen op 23 juni 1963. 
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HET CHINESE STANDPUNT 

In de brief van de Communistische Partij van China van 14 juni 
j.l. staat onder anderen: 

"De verschillende soorten tegenstellingen in de tegenwoordige 
wereld zijn geconcentreerd in de reusachtige gebieden van Azië, 
Afrika en Zuid-Amerika; dit zijn de meest kwetsbare gebieden 
onder imperialistisch bewind en het zijn de stormcentra van de 
wereldrevolutie, waar directe slagen aan het imperialisme worden 
toegediend" . . . · 

... "In zekere zin hangt de gehele zaak van de internationale 
proletarische revolutie af van de resultaten van de revolutionaire 
strijd van de volkeren van deze gebieden, die de overweldigende 
meerderheid van de wereldbevolking omvatten" ... 

Hier hebben wij het uitgangspunt van de gehele lijn van de lei
ding van de C.P. van China. 

Daaruit volgt de stelling, dat vreedzame coëxistentie met de ka
pitalistische staten wel wenselijk is, doch dat de communisten zich 
hiertoe niet beperken mogen. De socialistische staten moeten alle 
hulp, dus ook gewapende hulp, aan de revolutionaire strijd in de 
onderontwikkelde gebieden verlenen. 

Zij moeten krachtdadig tegen de imperialistische machten op
treden, hun eigen militaire macht ongeremd vergroten, met "inbe
grip van de ontwikkeling van het overwicht van atoomwapens van 
de socialistische landen". (letterlijk uit de verklaring van China en 
Korea) 

Dat betekent de eis tot het bezit van atoomwapens voor China 
en andere socialistische. staten buiten de Sowjet-Unie. 

Ook vloeit daaruit voort de uiterst felle bestrijding van de Joe
goslavische Bond van Communisten, waarvan de C.P. van China 
zegt, dat zij in de Afro-.A.ziatische landen de nationale bourgeoisie 
steunt tegen de communisten en met de imperialisten samenwerkt. 

Deze korte schets van het standpunt van de C.P. van China in 
de vraag van oorlog en vrede willen wij bestrijden. Maar om dit 
op zuivere grondslag te doen, is het eerst nodig om de vervalsing 
ervan door de imperialistische propaganda aan de kaak te stellen. 

Het is een gemene imperialistische leugen als beweerd wordt, 
dat de leiders van de C.P. van China op een wereldoorlog met 
atoombommen uit zijn om dan op de puinhopen daarvan het com
munisme op te bouwen. 

De leugen is zelfs niet nieuw. 
Men kan haar bij ons bijvoorbeeld in het boekje van dominee 

Banning vinden over het communisme als "oosterse religie". 
Wij stellen voorop, dat het imperialisme en zijn slippendragers 

in de NAVO zelf bezig zijn een atoomoorlog voor te bereiden om 
door massa-slachting en wereld-ruïnes zijn eigen heerschappij te 
redden. Het imperialisme en allen, die de ruïnes en de slachtingen 
van de Tweede Wereldoorlog op hun geweten hebben, die verant
woordelijk zijn voor de barbaarsheid van het Hitler-regiem, mag 
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niet worden toegestaan zulk een barbaarsheid aan de Chinese com
munisten toe te dichten. 

Wij willen met de Chinese kameraden zonder rassenvooroor
deel, los van imperialistische inblazingen, discussiëren en gaan er 
van uit, dat zij net zo de vrede willen en liefhebben als wij. Waar 
het om gaat, is, de wegen en de middelen om het doel te bereiken. 

IN STRIJD MET BEPROEFDE POLITIEK 

De weg, die de Chinese kameraden voorstellen is fout en zou ons 
aan gevaarlijke avonturen bloot stellen. 

Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren, als er een tweede Korea
oorlog zou ontbranden eri ditmaal met atoomwapens gevoerd zou 
worden? De Korea-oorlog kon in 1950 gelocaliseerd worden en ten
slotte geliquideerd, onder de bescherming van Noord-Korea door 
de atoommacht van de Sowjet-Unie. 

Doch Stalin was wel zo wijs om geen atoombommen aan het 
Noord-Koreaanse leger te leveren. MacArthur zou zijn kans hebben 
gekregen om een wereld-atoomoorlog te ontketenen. Die weg is in 
strijd met de beproefde politiek van het internationale proletariaat 
sinds Marx en Engels. 

De leiders van de C.P. van China zeggen ook, dat de algemene 
ontwapening gewenst is, doch dat zij niet de inzet kan zijn voor de 
strijd voor het socialisme. 

Dit alles gaat ermee samen, dat de C.P. van China tegen de 
economische eenmaking en internationale arbeidsdeling in het so
cialistische kamp is. 

"leder socialistisch land moet in hoofdzaak op zichzelf steunen 
bij zijn opbouw". (pag. 45, brief van 14 juni, Eng. tekst.) 

De economie van ieder. socialistisch land moet afzonderlijk en 
onafhankelijk blijven. 

De Europese integratie en de Europese markt van de kapitalisti
sche staten kunnen niet als voorbeeld voor de socialistische landen 
genomen worden (tekst brief van 14 juni blz. 46 ): 

De Chinese economie moet op de landbouw berusten, met de in
dustrie als hulpkracht van de landbouw. 

Verder. 
"De as Bonn-Parijs is een reactionair verdrag, dat de ontwikke

ling van het Westduitse mili-tarisme bevordert", zo zegt de gemeen
schappelijke verklaring van Korea en China. 

Maar "het Amerikaanse imperialisme blijft de hoofdmacht van 
de Westduitse militaristische krachten en om de krachten van het 
Westduitse militarisme te bestrijden, moet de spits van de scherp
ste strijd hoofdzakelijk tegen het Amerikaanse imperialisme ge
richt worden". 

(Chinees-Koreaanse verklaring pag. 10, Peking Rev., no. 26). 
Dit is een van de meest krasse staaltjes van foutieve tactiek in 

de strijd tegen het imperialisme. 
Verder de lijn doortrekkende, spreken de leiders van de C.P. van 
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China hun wantrouwen uit in de leiding van de CPSU. Zij ver~ 
langen voor zichzelf een leidende positie in de internationale com~ 
munistische beweging op gelijke voet met de CPSU. 

Zij zeggen, dat er een tijd was, dat de toetssteen van het prole~ 
tarische internationalisme voor iedere communist was of hij al of 
niet met beslistheid het enige socialistische land, de Sowjet~Unie, 
verdedigde. Nu is de toetssteen of hij al of niet het gehele socialis~ 
tische kamp verdedigt. (pag. 10, brief van 14 juni.) 

Ik wil me tot het bovenstaande beperken. Het is voldoende om 
enig denkbeeld te krijgen van de stellingname en de algemene lijn 
van de leiding van de C.P. van China. 

STRIJDEN EN OVER TUIGEN 

Voor deze algemene lijn werft zij aanhangers onder de andere com~ 
munistische partijen en organiseert zij fracties binnen enige com~ 
munistische partijen. 

Dit laatste vooral is een ontoelaatbare zaak. 
Er moet dus strijd gevoerd worden tegen de opvattingen en me

thoden van de leiding van de C.P. van China. 
Deze strijd moet ten doel hebben de Chinese, en de met hen 

meegaande, communisten te overtuigen van hun ongelijk. 
We moeten daarbij echter nooit vergeten, wie we voor ons heb

ben. 
Het zijn strijders uit de voormalige koloniën. Zij steunen in hoofd

zaak op de enorme, doodarme, sinds eeuwen in achterlijkheid ge
houden boerenmassa's in die landen. 

Hun ervaringen in de nationale bevrijdingsstrijd zijn geheel an
dere dan die van het industriële proletariaat van Europa en in het 
bijzonder van de Sowjet-Unie. 

Wij mogen deze kameraden niet bestrijden op de manier, waarop 
men klassevijanden bestrijdt. 

Ook al is hun politiek foutief, er is geen andere weg dan die van 
geduldige overtuiging en het geven van het goede voorbeeld, om 
hen voor onze politiek te winnen. 

Met geweld, boycot, het uitjouwen van Chinese gedelegeerden 
op congressen, zoals in Rome en Berlijn gebeurd is, wordt de dis
cussie alleen maar vertroebeld. 

Op het internationale congres van de vrouwenbeweging te 
Moskou werd de Chinese delegatie door Russische journalisten 
en een deel van de Russische toehoorders op de publieke tribune 
uitgejouwd. 

Wat er op dit congres is voorgevallen, is een zaak voor de vrou-
wenbeweging. , 

Ons interesseert alleen het feit, dat afgevaardigden van de Chi
nese vrouwenbeweging in Moskou in het openbaar werden uitge
floten en gehoond. 

Dergelijke praktijken moeten streng worden veroordeeld. 
De discussies met kameraden uit de voormalige koloniën ver~ 

eisen onzerzijds veel tact. 
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De imperiaiistische propaganda werkt op de rassensentimenten. 
Zij stelt het voor alsof de Europese communisten "hulp bij het 

Westen" moeten zoeken tegen het "gele gevaar". 
Aan de andere kant "is het nationale fanatisme licht ontvlambaar 

in de Aziatische landen. · 
Ik ben van mening, dat een communist dit nooit uit het oog mag 

verliezen en geen enkele uiting mag toelaten, die rassensentimen
ten ook maar in het minst opwekt. 

Des te vastberadener kunnen en moeten wij de marxistisch
leninistische lijn tegenover de opvattingen van de Chinese kame
raden stellen. Er kan geen twijfel bestaan over de waardering door 
de CPN van de nationaal-democratische strijd in de gebieden van 
Azië, Afrika en Latijns Amerika. Onze gehele partijgeschiedenis is 
verbonden met de vrijheidsstrijd van Indonesië. Elke slag, die het 
imperialisme in deze gebieden wordt toegebracht is een hulp voor 
onze strijd in de metropolen. 

CENTRUM IN EUROPA 

Maar het centrum van de algemene crisis van het kapitalisme ligt 
toch in Europa zelve en de hoofdmacht in de strijd voor het socia
lisme is de arbeidersklasse in de Europese landen, in de socialisti
sche en kapitalistische landen van Europa. 

Om een voorbeeld te geven. 
De Tweede Wereldoorlog was toch wel de scherpste uiting van 

de crisis van het kapitalisme in deze eeuw. Overal in de wereld 
werd gevochten, doch de beslissing viel in Europa. 

Een ander voorbeeld. Het Indonesische volk vocht jarenlang voor 
zijn nationale bevrijding. 

Maar deze werd eerst reëel bereikt na de nederlaag van Duits
land in Europa, waardoor ook het lot van Japan bezegeld werd, 
door de strijd van de Nederlandse arbeiders voor "Indonesië los van 
Holland nu", door de hulp van de Sowjet-Unie aan Indonesië, door 
de tegenstelling tussen Amerikaans en Nederlands imperialisme ten 
aanzien van Indonesië. 

De lijn van de Chinese kameraden, waarbij de communisten in 
de Europese landen slechts als hulpkrachten worden beschouwd 
voor de nationale revoluties in Azië, Afrika en Latijns Amerika, 
zou tot de passiviteit en het isolement van die communisten leiden 
en de positie van het imperialisme versterken in de grote industriële 
centra van Europa en Amerika. De imperialisten zouden daardoor 
ook de handen vrij krijgen om de nationale revoluties in Azië, 
Afrika en Latijns Amerika te onderdrukken. 

De ontwapening is wel degelijk de voornaamste inzet voor de 
strijd tot het vervangen van de imperialistische regeringen door 
democratische en vredelievende regeringen en daardoor tot het be
houd van de vrede. 

De bewapeningsuitgaven zijn in de NAVO-landen de voornaam
ste drijfveer in de politieke crisis van het imperialisme. 
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Zelfs bij onze kabinetsformatie speelt de bewapening de hoofd
rol. 

De ontwapening, de vreedzame coëxistentie en de verlossing van 
de steeds zwaarder wordende bewapeningslasten zijn voor de grote 
meerderheid van het werkende volk geme.enschappelijke eisen, die 
echter alleen door een regering van de arbeidersbeweging vervuld 
kunnen worden. 

Als wij zouden doen wat onze Chinese kameraden willen, zou
den wij het verzet in de kapitalistische landen tegen de bewapening 
verlammen en daarmede zouden ook de volkeren van Azië, Afrika 
en Latijns-Amerika niet geholpen zijn. 

WEG VAN DE VREDE 

De beweging voor het socialisme moet tot het uiterste de weg van 
de vrede gaan. Zij mag geen enkel militair initiatief nemen, dat de 
imperialisten de kans zou geven de hartstochten op te zwepen en 
de volkeren door de oorlog te overrompelen. 

De arbeidersbeweging in de kapitalistische landen moet tot het 
uiterste de vreedzame weg gaan in haar streven tot verovering van 
de staatsmacht. 

Zij moet tot het uiterste gebruik maken van de mogelijkheden, 
die de grondwet biedt voor de democratisering van de staat en de 
socialisering van de monopolies. 

Of dit vreedzame pad tot aan de eindoverwinning bewandeld 
kan worden, zal alleen van de houding van de grote kapitalisten 
mogen afhangen en niet van ons. 

Voor de arbeidersbeweging en voor de communisten vooral is de 
vreedzame weg het voordeligst. 

Onze Chinese kameraden begaan hun grootste fout in de beoor
deling van de jongste ontwikkeling in West-Europa en het optre
den van de as Bonn-Parijs. 

Hun standpunt betekent, dat de communistische partijen De 
Gaulle en West-Duitsland in de kaart zouden moeten spelen. 

Het Amerikaanse imperialisme is inderdaad het machtigste im
perialisme. 

Het richten van de spits van onze strijd tegen de Westduitse en 
Franse militaristen is daarmede niet in tegenspraak, want dat treft 
het Amerikaanse imperialisme in zijn meest kwetsbare plaats. 

Het concentreren van onze strijd tegen de as Bonn-Parijs plaatst 
ons in een zeer breed front, niet alleen met de meerderheid van de 
sociaal-democraten, maar met alle anti-fascistische krachten en met 
die belangengroepen in Engeland en Amerika zelve, die geen hege
monie van West-Duitsland in Europa verdragen kunnen. 

De vredespolitiek van de CPSU, gelanceerd door haar laatste 
congressen, is absoluut juisf. 

Het is dezelfde politiek, die door de Sowjet-Unie vanaf de Ok
toberrevolutie is gevolgd, onder leiding van Lenin en ook gedu
rende de dertig jaar, dat Stalin de politiek uitvoerde. De politiek 
van coëxistentie werd toegepast zowel bij de vrede van Brest-
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Litowsk ten tijde van Lenin als bij het pact Stalin-Van Ribbentrop 
vóór, en het verdrag van Potsdam ná de Tweede Wereldoorlog, of 
bijvoorbeeld het sluiten van de vrede na de oorlog in Korea, ten 
tijde van Stalin. 

De Chinese kameraden geven geen aannemelijke redenen op, 
waarom die politiek gewijzigd zou moeten worden. 

Vooral niet nu zij vruchten afwerpt en de imperialisten van de 
Verenigde Staten de laatste jaren tot een grotere terugtocht gedwon
gen werden. 

GEEN SPREIDING VAN ATOOMWAPENS 

Er is reden om aan te nemen, dat zij thans de eerste stappen zullen. 
moeten doen om tot een kernproefstop te geraken. 

Zij worden daartoe genoodzaakt, niet alleen door de communis
ten, maar ook omdat zij de uitbreiding van de atoombewapening 
tot Frankrijk en West-Duitsland vrezen, waardoor de Amerikaanse 
leiding van de NAVO bedreigd wordt. 

Als aan de wens van de Chinese kameraden tot bewapening van 
alle socialistische landen met atoomwapens voldaan zou worden, 
zou dit onze weerstand tegen de Westduitse revanchisten en de 
Franse Gaullisten verzwakken en zouden alle imperialisten op een 
hoop gedreven worden. 

De bewapening van West-Duitsland met atoomwapens zou hier
door vergemakkelijkt worden en dat is voor ons en heel de wereld 
het grootste gevaar. 

Het aantal atoommogendheden moet 'zoveel mogelijk beperkt 
blijven en verminderd worden door atoomontwapening van de reeds 
bestaande atoommogendheden. 

De afwijzing door de Chinese en Albanese kameraden van de 
socialistische integratie betekent een vertraging van de ontwikke
ling van het socialisme en van zijn overgang naar het communisme. 

Wij strijden niet tegen de Euromarkt en de EEG, omdat wij tegen 
integratie en de eenwording van de economie over de nationale 
grenzen heen zouden zijn. Dit is een objectieve wet van de moderne 
productie, voorgeschreven door de vooruitgang van de techniek. 

Wij strijden tegen de toe-eigening van de vruchten van de inte
gratie door de grote monopolies ten koste van het volk. 

Het socialisme is noodzakelijk om deze toe-eigening door het 
grote kapitaal stop te zetten en de vruchten van de moderne pro
ductiewijze aan de werkers te doen toekomen. 

Socialisme vereist zo groot mogelijke economische eenheid bij 
zo groot mogelijke zelfstandigheid van de naties op bestuurlijk en 
cultureel gebied. 

Het is onbegonnen werk om in deze inleiding alle foutieve stel
lingen van onze Chinese kameraden te bespreken. 

Wij kunnen echter niet voorbijgaan aan hun opvatting, dat de 
communisten aller landen het geheel van het socialistische kamp 
onvoorwaardelijk zouden moeten volgen en verdedigen. 

Ten aanzien van de Sowjet-Unie is dit sinds de overwinning in 



de Tweede Wereldoorlog al niet meer noodzakelijk. De Sowjet-Unie 
is nu zo machtig geworden, dat zij niet alleen zichzelve, maar ook 
anderen kan verdedigen. 

Cuba is er het voorbeeld van. 
Niet alles wat er in de Sowjet-Unie gedaan en gezegd wordt, 

kunnen wij voor onze rekening nemen of als socialistisch voorbeeld 
aan de Nederlandse bevolking voorhouden. 

De Communistische Partij van de Sowjet-Unie moet thans ook 
openbare critiek kunnen verdragen. Doch dat neemt niet weg, dat 
de Sowjet-Unie in de internationale arbeidersbeweging de toon aan
geeft en een bron blijft van inspiratie voor allen, die voor het sd
ciatisme strijden. Dat is geen kunstmatige bepaling in een brief of 
een resolutie, maar dat is het logische gevolg van de prestaties van 
de CPSU bij de opbouw van een socialistische maatschappij, haar 
prestaties in de strijd tegen het Hit1er-fascisme, haar voorbeeldige 
successen bij de ontwikkeling van de allermodernste wetenschap 
en techniek, waardoor het imperialisme moreel ondermijnd en mi
litair in bedwang gehouden wordt. 

Waar zijn echter de prestaties van China in de bijna veertien 
jaar van de Volksrepubliek? 

China·s overwinning in de burgeroorlog heeft zeker grote invloed 
op de bevrijdingsbeweging der koloniale volkeren gehad. 

Maar van socialistische productie en industrie is maar weinig te 
merken. Ongetwijfeld is dit een gevolg van het isolationisme van 
de Chinese economie, het "ieder voor zich", dat in de brief van 14 
juni j.l. nog eens nadrukkelijk tot principe wordt verheven. 

Er is du:, geen reden om de C.P. van China een leidende rol in 
de wereldbeweging van het communisme toe te kennen. 

Een van de besluiten van de 81 partijen-conferentie in 1960 is 
geweest dit begrip van "internationaal leidende partij" af te schaf
fen, ook voor wat betreft de CPSU. 

VERANTWOORDELIJK TEGENOVER EIGEN 

BEVOLKING 

Wat moet nu onze houding zijn in dit conflict en welke wegen 
zouden in staat zijn om tot versterking van de ideologische eenheid 
en praktische samenwerking van alle communisten in de wereld te 
.komen? 

Ik heb al gezegd, dat er een steeds grotere afstand is ontstaan 
tussen de communistische partijen, die de staatsmacht uitoefenen 
en de andere. Deze partijen met staatsmacht beschikken over enor
me middelen om hun wil door te zetten, hun enorme staatsapparaat 
om hun propaganda te voeren in binnen- en buitenland. 

Zij bepalen hun houding uitgaande van hun staatsbelangen. 
Wij kunnen hun dat recht niet ontzeggen. Zij zijn verantwoor

delijk tegenover hun volkeren. Maar ook wij zijn verantwoordelijk 
tegenover de werkende bevolking van Nederland. 

Wij kunnen slechts onze taak als partij in dienst van die bevol
king vervullen, wanneer wij onze politiek uitsluitend bepalen uit-
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gaande van de conçrete toestanden en mogelijk~eden in ons eigen 
land. 

Dat is onze primaire taak. 
Onze partij zal nooit het vertrouwen van de meerderheid der 

werkers winnen, en dat is toch ons doel, als zij niet volkomen en 
ondubbelzinnig duidelijk kan maken, dat ons uitgangspunt Neder~ 
land is. 

Onze binnenlandse activiteit is nummer één. 
Onze internationale activiteit heeft alleen zin als ze in dienst 

staat van onze primaire taak. 
Daarom solidariseren wij ons wel met de internationale politiek 

van de CPSU en niet met die van de C.P. van China of Albanië 
of Joegoslavië. 

De CPSU heeft de politiek van de CPN voor de neutraliteit van 
Nederland ondersteund en dat is in het landsbelang en dus in het 
belang van onze partij. 

De leiding van de S.E.D. (DDR) bijvoorbeeld heeft ons een jaar 
geleden een artikel toegestuurd voor opname in "Politiek en Cul~ 
tuur", waarin in feite de neutraliteitspolitiek van de CPN bestreden 
werd. Daarin werd de stelling opgeworpen, dat Nederland slechts 
neutraäl kan worden, nadat het Duitse vraagstuk zou zijn opge~ 
lost. En het Duitse vraagstuk zou eerst zijn opgelost, als in West~ 
Duitsland het socialisme zou hebben overwonnen. Het Dagelijks 
Bestuur heeft natuurlijk geweigerd een dergelijke stellingname in 
ons tijdschrift te publiceren. 

Wij moeten in onze internationale betrekkingen alleen datgene 
doen wat onze partij dient en alles afwijzen wat schadelijk is voor 
ons werk. 

GEEN INMENGING 

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). 

Zo heeft de Chinese uitgever van het in de Engelse taal verschij~ 
nende blad "Peking Review" enkele maanden geleden een grote 
advertentie aan De Waarheid aangeboden om lezers aan te werven· 
voor dit tijdschrift. Wij hebben dit geweigerd, omdat de inhoud van 
dit blad schadelijk is voor onze partij. 

Daarna heeft de leiding van de buitenlandse handel van China 
haar contract met De Waarheid voor zakelijke advertenties op~ 
gezegd. 

Ik wilde nu een gedragslijn voorstellen voor onze partij inzake 
de discussie. 

Eerst wil ik nog opmerken, dat de polemieken van de leiders van 
de C.P. van China vooral in de ongrijpbare vormen, waarin zij 
destijds zijn gepubliceerd, het werken van onze partij hebben ge~ 
schaad. 
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Het gaf onze kameraden een gevoel van onzekerheid en een en 
ander is ongetwijfeld ook van nadelige invloed geweest op de verJ 
kiezingsuitslag. 

Het gevaar van fractievorming is ook niet denkbeeldig. Wij moe
ten hiertegen waken. 

De Chinese partijleiding speculeert vooral op de gevoelens van 
onbehagen, die bij vele communisten zijn overgebleven na de cri
tiek op Stalin door de tegenwoordige leiding van de CPSU. 

Het is niet nodig om over het doel en de inhoud van deze critiek 
nu weer opnieuw te spreken. Ieder weet nu, dat zij voor de Sow
jet-Unie noodzakelijk en nuttig is geweest. 

Maar ook weten wij, dat er hele horden op die critiek zijn neer
gestreken, vanaf de Amerikaanse Foster Dulles tot Gortzak, die het 
poogden voor te stellen alsof hiermede het communisme als zo
danig gediscrediteerd was. 

Ook in de Sowjet-Unie blijken er van die ziekelijke overdrijvers 
te zijn. 

De laatste zittingen van de CPSU over ideologische vraagstuk
ken waren voor een groot deel gewijd aan het rechtzetten van deze 
overdrijvingen die onder het mom van bestrijding van de persoonJ 
lijke eredienst voor Stalin voorkomen. 

Er werd gezegd, dat deze overdrijving pogingen waren om de 
autoriteit van de leiding van de CPSU neer te halen. Inderdaad. 

Wanneer men in zijn geheel de activiteit van Stalin veroordeelt, 
dan geeft men de Chinese C.P.-leiders de kans als "correctors" op 
te treden en ontneemt men zichzelf het recht om hen erop te wijzen, 
dat de huidige politiek van de CPSU in de grote lijnen niets an
ders is dan een voortzetting van de internationale politiek van de 
CPSU, door Lenin gegrondvest, die ook gedurende dertig jaar door 
de CPSU werd gevolgd, toen StaJin algemeen secretaris was. 

De leiders van de C.P. van China nemen Stalin schijnbaar in 
bescherming, doch vallen juist een positieve kant van zijn werk
zaamheden aan. 

VOLLE GLANS VAN OKTOBERREVOLUTIE 

Onze partij heeft er goed aan gedaan om zich niet door imperia
listen of revisionisten en ook niet door hysterische zelfkastijders in 
de Sowjet-Unie te laten beïnvloeden inzake de beoordeling van de 
Stalin-kwestie. Zij was er terecht niet voor te vinden om de heldJ 
haftige. strijd van het wereldcommunisme voor, tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog door d~ modder te sleuren. Dat maakt ons 
thans sterk in de huidige discussie met de Chinese kameraden. 

Wij erkennen volledig de noodzakelijkheid van liquidatie van 
de eredienst voor Stalin, die in de Sowjet-Unie bestond en van de 
opheffing van het terreur-regiem binnen de partij van de Sowjet
Unie. 

Maar voor de CPN en de andere communistische partijen in de 
kapitalistische landen bestaat in dit verband de taak voornamelijk 
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hierin, te zorgen, dat de critiek op Stalin bij ons niet tot nihilisme 
leidt, tot anti-leidersopvattingen, tot anarchie in de organisatie en 
haar leiding die de partij onbestuurbaar maken. 

Voor ons behouden de Oktoberrevolutie, de oorlog, tegen Hitier 
en de socialistische successen van de Sowjet-Unie hun volle glans 
en inspiratie, die niet door fouten of zelfs misdrijven door een of 
meer personen overschaduwd mag en kan worden. 

Daarom geloof ik dat onze partij goed bewapend is tegen po
gingen tot fractievorming van welke zijde ook. Onze partij is door 
succesvolle interne partijstrijd gepantserd tegen zulke intriges. 

Wij zullen ook niet mogen aarzelen om elke poging om de hui
dige discussie te misbruiken voor fractievorming in eigen partij of 
internationaal, tegen te gaan. 

Het is niet uitgesloten, dat dit ook vanuit andere landen gepro
beerd zal worden. 

Vacanties, persoonlijk bezoek, cocktail-parties op ambassades en 
dergelijke kunnen misbruikt worden voor individuele beïnvloeding 
van leden van ons partijbestuur, waardoor het P.B. niet meer vrij 
staat bij zijn besluitvorming. 

CONTACT MET ZUSTERPARTIJEN 

Naar mijn mening moeten, althans zolang de eenheid niet is her
steld, de contacten van onze partij met andere partijen uitsluitend 
door middel van door het P .B. gekozen delegaties onderhouden 
worden en elk individueel contact worden stopgezet. 

Maar wij mogen ons natuurlijk niet internationaal afzîjdig hou
den. 

Juist omgekeerd. 
De moeilijkheden van tegenwoordig zijn voor een groot deel ver

oorzaakt door te weinig beraad in internationaal verband en teveel 
bilaterale contacten. 

De leiding der Chinese C.P. heeft door bilaterale contacten vol
ledige steun gekregen van de communistische partijen van Viet
Nam en Noord-Korea, van Japan en Malakka, van Nieuw-Zeeland 
en Albanië. 

Een zelfstandige positie wordt ingenomen door de PKI, de Com
munistische Partij van Indonesië. Om internationale eenheid te be
vorderen, wil ik voorstellen om allereerst onze contacten met de 
partijen in de kapitalistische landen te versterken en op te treden 
voor een afzonderlijk internationaal beraad van deze partijen. 

In dit verband zouden wij de Communistische Partij van Indo
nesië kunnen uitnodigen een delegatie naar Nederland te zenden, 
hetgeen beter zou zijn dan wanneer wij een delegatie naar Indo
nesië zenden, waartoe wij herhaaldelijk door de KPI zijn uitgeno
digd, doch waarmede voor ons grote moeilijkheden gemoeid zijn. 
Verder contact door middel van een delegatie op te nemen met de 
Italiaanse en Franse communistische partijen. Met de partijen uit 
de socialistische landen zou ik voorlopig bilaterale contacten willen 
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afraden. Wij ontvingen een uitnodiging van de SED om een de
legatie naar de DDR te sturen vóor een studiereis en besprekingen 
met haar leiders. 

Ik stel voor eerst te informeren wat de bedoeling is. 
Voor wat de internationale discussie in onze krant betreft, ge

loof ik dat wij het stilzwijgen moeten verbreken en geregeld onze 
lezers moeten inlichten en voorlichten over deze strijd. 

Wij behoeven de meningenstrijd niet te vrezen, zij zal ons ster
ker maken en onze positie als partij in de massa verbeteren. 

Nadat ik deze inleiding had voorbereid, is het Centraal Comité 
van de CPSU op zijn besluit teruggekomen om de brief van de 
C.P. van China van 14 juni niet te publiceren. Deze is zondag j.l. 
in de Prawda verschenen, voorzien van een antwoord in de vorm 
van een open brief aan de eigen partij van de Sowjet-Unie. Ook 
zonder dat zou het voor ons geen zin hebben gehad om de Chinese 
brief dood te zwijgen. Ik stel voor om zowel deze brief als de open 
brief van de CPSU in P. en C. te publiceren, of althans uittreksels 
ervan, want voor onze draagkracht zijn deze brieven veel te lang. 

Er is nog geen tijd geweest om de open brief van de CPSU te 
bestuderen. Maar na een eerste lezing kan ik wel verklaren, dat het 
een zeer goed document is en dat d"e algemene lijn ervan door ons 
kan worden onderschreven. 

Wij stellen er echter prijs op om in de eerste plaats ons eigen 
geluid te laten horen, vooral omdat er vraagstukken zijn die onze 
speciale aandacht als CPN vragen en omdat wij een rijke ervaring 
hebben als partij op het gebied van het koloniale vraagstuk. 

(Waarheid, 19 juli '63 ). 
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Brief van het Centraal Comité van de 

C. P. China aan de C.P.S.U. 
van 14 juni 1963 

Een voorstel inzake de algemene lijn van de internationale 

communistische beweging 

Aan het Centraal Comité van de Communistische 
Partij van de Sowjet-Unie 

Waarde Kameraden, 

Het Centraal Comité van de Communistische Partij van China 
heeft de brief van 30 maart 1963 van het Centraal Comité van de 
Communistische Partij van de Sowjet-Unie bestudeerd. 

Allen, wie de eenheid van het socialistische kamp en de inter
nationale communistische beweging ter harte gaat, hebben grote 
belangstelling voor de gesprekken tussen de partijen van China en 

·de Sowjet-Unie en hopen, dat onze gesprekken zullen bijdragen 
tot het oplossen van de meningsverschillen, tot het versterken van 
de eenheid en het scheppen van gunstige voorwaarden voor het 
bijeenroepen van een bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle 
communistische en arbeiderspartijen. 

Het is de gemeenschappelijke en heilige plicht van de commu
nistische en arbeiderspartijen van alle landen, de eenheid van de 
internationale communistische beweging te bewaren en te verster
ken. De partijen van China en de Sowjet-Unie dragen de zwaarste 
verantwoordelijkheid voor de eenheid van het gehele socialistische 
kamp en moeten zich natuurlijk, daarmee in overeenstémming, de 
grootste inspanning getroosten. 

Er bestaan thans in de internationale communistische beweging 
een aantal belangrijke meningsverschillen. Maar hoe ernstig deze 
meningsverschillen ook mogen zijn, we moeten voldoende geduld 
oefenen en wegen vinden om ze te overwinnen, zodat we onze 
krachten kunnen verenigen en de strijd tegen onze gemeenschap
pelijke vijand kunnen versterken. 

Met dit ernstige verlangen beziet het Centraal Comité van de 
Communistische Partij van China de komende besprekingen tus
sen de partijen van China en de Sowjet-Unie. 

In zijn brief van 30 maart zet het Centraal Comité van de CPSU 
systematisch zijn opvattingen over de vraagstukken uiteen, die 
naar zijn mening in de besprekingen tussen de partijen van China 
en de Sowjet-Unie moeten worden behandeld, en stelt het vooral 
het vraagstuk van de algemene lijn van de internationale commu
nistische beweging aan de orde. In deze brief zouden ook wij onze 
meningen uiteen willen zetten, die ons voorstel vormen voor de 
algemene lijn van de internationale communistische beweging en 
over ~een aantal daarmee verband houdende principiële vraagstuk
ken. 
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We hopen dat deze uiteenzetting zal leiden tot wederzijds begrip 
van onze twee partijen en dat de daarin vermelde opvattingen tij~ 
dens de besprekingen in bijzonderheden en punt voor punt zullen 
worden behandeld. 

We hopen ook dat dit zal leiden tot het begrijpen van onze me~ 
ningen door de zusterpartijen en tot een alzijdige uitwisseling van 
meningen op een bijeenkomst van de zusterpartijen. 

1) De algemene lijn van de internationale communistische he~ 
weging moet de marxistisch~leninistische theorie over de histori~ 
sche missie van het proletariaat als leidend beginsel nemen en mag 
hiervan niet afwijken. 

De bijeenkomsten, die in 1957 en 1960 in Moskou werden gehou~ 
den, namen de Declaratie en de Verklaring aan, na een volledige 
uitwisseling van meningen en in overeenstemming met het principe 
van het bereiken van eenstemmigheid door beraadslaging. De twee 
documenten wijzen op de karakteristieke kenmerken van onze tijd 
en de gemeenschappelijke wetten van de socialistische revolutie en 
de socialistische opbouw en leggen de gemeenschappelijke lijn voor 
alle communistische en arbeiderspartijen vast. Zij zijn het gemeen~ 
schappelijk program van de internationale communistische bewe~ 
ging. 

Het is waar, dat er reeds verscheidene jaren geschillen in de 
internationale communistische beweging zijn geweest over de uit~ 
leg van en de houding tegenover de Declaratie van 1957 en de 
Verklaring van 1960. Het centrale punt daarbij is of men al dan 
niet de revolutionaire principes van de Declaratie en de Verkla~ 
ring aanvaardt. In laatste instantie is het zuiver een zaak van het 
al dan niet aanvaa!'den van de universele waarheid van het marx~ 
isme-leninisme, van het al dan niet erkennen van de universele 
betekenis van de weg van de Oktober~revolutie, van het al dan niet 
aanvaarden van het feit, dat de mensen, die nog onder het impe
rialistische en kapitalistische stelsel leven en die tweederden van 
de wereldbevolking uitmaken, de revolutie moeten ontketenen, en 
van het al dan niet aanvaarden van het feit, dat de mensen, die 
zich reeds op de socialistische weg bevinden en die een derde van 
de wereldbevolking omvatten, de revolutie tot het eind moeten 
doorzetten. 

Het is een dringende en zeer belangrijke taak van de interna~ 
tionale communistische beweging geworden, de revolutionaire prin~ 
cipes van de Declaratie van 1957 en de Verklaring van 1960 vast~ 
besloten te verdedigen. 

Alleen door strikt vast te houden aan de revolutionaire leer van 
het marxisme-leninisme en aan de algemene weg van de Oktober~ 
revolutie is het mogelijk een juist begrip te hebben van de revolu~ 
tionaire principes van de Declaratie en de Verklaring en een juiste 
houding hiertegenover aan te nemen. 

2) Wat zijn de revolutionaire principes van de Declaratie en 
de Verklaring? Zij kunnen als volgt worden samengevat: 

Arbeiders van alle landen, verenigt U; arbeiders van de wereld, 
verenigt U met de onderdrukte volkeren en onderdrukte naties; 
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verzet U in alle landen tegen imperialisme en reactie; streeft naar 
wereldvrede, nationale bevrijding, volksdemocratie en socialisme; 
consolideert het socialistische kamp en breidt het uit; brengt de 
proletarische wereldrevolutie stap voor stap naar de volledige over
winning; en vormt een nieuwe wereld zonder imperialisme, zonder 
kapitalisme en zonder uitbuiting van de ene mens door de andere. 

Dit is naar onze mening in hef huidige stadium de algemene lijn 
van de internationale communistische beweging. 

3) Deze algemene lijn gaat uit van de huidige wereldsituatie 
in haar geheel en van een klasse-analyse van de fundamentele te
genstellingen in de huidige wereld, en zij is gericht tegen de con
tra-revolutionaire wereldstrategie van het Amerikaanse imperia
lisme. 

Deze algemene lijn is een lijn van het vormen van een breed ver
enigd front, met het socialistische kamp en het internationale pro
letariaat als kern, van verzet tegen de imperialisten en reactio
nairen, die geleid worden door de Verenigde Staten; het is een lijn 
van het stoutmoedig in beweging brengen van de massa's, van uit
breiding van de revolutionaire krachten, van het winnen van de 
middenkrachten en het isoleren van de reactionaire krachten. 

Deze algemene lijn is er een van vastbesloten revolutionaire 
strijd van de volkeren van alle landen en van het tot het einde 
doorzetten van de proletarische wereldrevolutie; het is de lijn, die 
op de doeltreffendste wijze het imperialisme bestrijdt en de wereld
vrede verdedigt. 

Indien de algemene lijn van de internationale communistische 
beweging eenzijdig wordt teruggebracht tot "vreedzame coëxisten
tie", "vreedzame wedijver" en "vreedzame overgang", schendt men 
de revolutionaire principes van de Declaratie van 1957 en de 
Verklaring van 1960, verwerpt men de historische missie van de 
proletarische wereldrevolutie en verlaat men de revolutionaire leer 
van het marxisme-leninisme. 

De algemene lijn van de internationale communistische bewe· 
ging moet de algemene ontwikkelingswet der wereldgeschiedenis 
weerspiegelen. De revolutionaire strijd van het proletariaat en van 
de volkeren in de verschillende landen doorloopt verschillende sta
dia en heeft zijn eigen kenmerken, maar hij zal niet ontkomen aan 
de algemene ontwikkelingswet der wereldgeschiedenis. De algemene 
lijn moet de fundamentele richting aangeven voor de revolutionaire 
strijd van het proletariaat en de volkeren van alle landen. 

Bij het uitwerken van haar specifieke lijn en politiék is het voor 
iedere communistische of arbeiderspartij uiterst belangrijk, vast te 
houden aan het principe van het samenvoegen van de universele 
waarheid van het marxisme-leninisme met de concrete praktijk van 
de revolutie en de opbouw in haar eigen land. 

4) Bij het definiëren van de algemene lijn van de internatio
nale communistische beweging is het uitgangspunt de concrete 
klasse-analyse van de wereldpolitiek en -economie in hun geheel 
en van de bestaande voorwaarden in de wereld, d.w.z. van de fun· 
damentele tegenstellingen in de huidige wereld. 



Indien men geen concrete klasse~analyse maakt, zich willekeurig 
aan bepaalde oppervlakkige verschijnselen vastgrijpt en· subjectieve, 
ongegronde conclusies trekt, kan men onmogelijk tot juiste con· 
clusies komen met betrekking tot de algemene lijn van de interna~ 
tionale communistische beweging, maar zal men onvermijdelijk af~ 
glijden op een weg, die volkomen verschillend is van die van het 
marxisme~ leninisme. 

Wat zijn de fundamentele tegenstellingen in de huidige wereld? 
Marxisten~leninisten zijn consequent van mening, dat dit zijn: 

de tegenstelling tussen het socialistische kamp en het imperia~ 
listische kamp; 

de tegenstelling tussen het proletariaat en de bourgeoisie in de 
kapitalistische landen; 

de tegenstelling tussen de onderdrukte naties en het imperia~ 
!isme; en 

de onderlinge tegenstellingen tussen imperialistische landen en 
tussen monopolie~kapitalistische groeperingen. 

De tegenstelling tussen het socialistische kamp en het imperia~ 
listische kamp is een tegenstelling tussen twee fundamenteel ver~ 
schillende sociale stelsels, het socialisme en het kapitalisme. Zij is 
ongetwijfeld zeer scherp. Maar de marxisten~leninisten moeten de 
tegenstellingen in de wereld niet beschouwen als uitsluitend en al
leen bestaande uit de tegenstelling tussen het socialistische en het 
imperialistische kamp. 

De internationale krachtsverhoudingen zijn veranderd en steeds 
gunstiger geworden voor het socialisme en voor alle onderdrukte 
volkeren en naties in de wereld, en zeer ongunstig voor het impe~ 
rialisme en de reactionairen van alle landen. Toch bestaan objec
tief gezien de bovengenoemde tegenstellingen nog. 

Deze tegenstellingen en de strijd, waartoe zij aanleiding geven, 
staan met elkaar in verband en beïnvloeden elkaar. Niemand kan 
een van die fundamentele tegenstellingen wegcijferen of een van 
die tegenstellingen subjectief in de plaats stellen van alle andere. 

. Het is onvermijdeijk, dat aeze tegenstellingen aanleiding zullen 
zijn van volksrevoluties, het enige waardoor zij opgelost kunnen 
worden. 

5) De volgende verkeerde inzichten inzake het vraagstuk van 
de fundamentele tegenstellingen in de huidige wereld moeten wor~ 
den verworpen: 

a) de opvatting, die de klasse~inhoud van de tegenstelling tus
sen het socialistische kamp en het imperialistische kamp uitwist en 
deze tegenstelling niet ziet als een tegenstelling tussen staten onder 
de dictatuur van het proletariaat en staten onder de dictatuur van 
de monopolie~kapitalisten; 

b) de opvatting, die alleen de tegenstelling erkent tussen het 
socialistische en het imperialistische kamp, terwijl zij de tegen~ 
stellingen tussen het proletariaat en de bourgeoisie in de kapita~ 
listische wereld, tussen de onderdrukte naties en het imperialisme, 
tussen de imperialistische landen en tussen de monopolie-kapita~ 
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listische groeperingen onderling, en de strijd, waartoe deze tegen· 
stellingen àanleiding geven, verwaarloost of onderschat; 

c) de opvatting, die meent dat, met betrekking tot de kapita· 
listische wereld, de tegenstelling tussen het proletariaat en de 
bourgeoisie opgelost kan worden zonder proletarische revolutie in 
ieder land en dat de tegenstelling tussen de onderdrukte naties en 
het imperialisme kan worden opgelost zonder revolutie van de 
onderdrukte naties; 

d) de opvatting, die ontkent, dat de ontwikkeling van de in
terne tegenstellingen in de huidige kapitalistische wereld onver
mijdelijk leiden tot een nieuwe situatie, waarin de kapitalistische 
landen in een felle strijd gewikkeld zijn, en die beweert, dat de 
tegenstellingen tussen de kapitalistische landen verzacht of zelfs 
opgeheven kunnen worden door "internationale overeenkomsten 
tussen de grote monopolies"; en 

e) de opvatting, die zegt, dat de tegenstelling tussen de twee 
wereldstelsels van socialisme en kapitalisme automatisch zal ver
dwijnen in de loop van ,,economische wedijver", dat de andere fun
damentele wereldtegenstellingen ook automatisch zullen verdwijnen 
met het verdwijnen van de tegenstelling tussen de twee stelsels, en 
dat "een wereld zonder oorlogen", een nieuwe wereld van "alzijdige 
samenwerking" zal ontstaan. 

Het is duidelijk, dat deze misvattingen onvermijdelijk leiden tot 
een foutieve en schadelijke politiek en daardoor tot tegenslagen en 
verliezen van de een of andere aard voor de zaak van het volk en 
het socialisme. 

6) De krachtsverhoudingen tussen het imperialisme en het so· 
cialisroe hebben sinds de Tweede Wereldoorlog een fundamentele 
verandering ondergaan. De voornaamste aanwijzing hiervoor is, dat 
de wereld nu niet slechts één socialistisch land heeft, maar een aan
tal socialistische landen, die het machtige socialistische kamp vor
men, en dat de mensen, die de socialistische weg zijn opgegaan, nu 
geen tweehonderd miljoen in aantal zijn, maar duizend miljoen, of 
een derde van de wereldbevolking. 

Het socialistische kamp is het resultaat van de strijd van het in· 
ternationale proletariaat en de werkende bevolking. Het behoort aan 
het internationale proletariaat en de werkers evenzeer als aan de 
volkeren van de socialistische landen. 

De voornaamste gemeenschappelijke eisen van de volkeren in de 
landen van het socialistische kamp en van het internationale pro· 
letariaat en de werkers zijn, dat alle communistische en arbeiders
partijen in het socialistische kamp: 

moeten vasthouden aan de marxistisch-leninistische lijn en een 
juiste marxistisch-leninistische buitenlandse politiek moeten voe· 
ren; 

de dictatuur van het proletariaat en het bondgenootschap tussen 
arbeiders en boeren onder leiding van het proletariaat moeten con· 
solideren en de socialistische revolutie tot het eind moeten door· 
voeren op het economische, politieke en ideologische front; 
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het initiatief en de scheppende vermogens van de brede massa's 
moeten bevorderen, de socialistische opbouw op planmatige wijze 
moeten doorvoeren, de productie moeten ontwikkelen, de levens
standaard van het volk moeten verbeteren en de nationale verdedi
ging moeten versterken; 

de eenheid van het socialistische kamp op basis van het marxisme
leninisme moeten versterken en andere socialistische landen moe
ten steunen op grondslag van het proletarische internationalisme; 

zich moeten te weer stellen tegen de imperialistische politiek van 
agressie en oorlog en de wereldvrede moeten verdedigen; 

zich moeten verzetten tegen de anti-communistische, tegen het 
volk gerichte en contra-revolutionaire politiek van de reactionairen 
van alle landen; en 

de revolutionaire strijd van de onderdrukte klassen en naties in 
de hele wereld moeten steunen. 

Alle communistische en arbeiderspartijen in het socialistische 
kamp zijn aan hun eigen volk en het internationale proletariaat en 
de werkers verplicht aan deze eisen te voldoen. 

Door het voldoen aan deze eisen zal het socialistische kamp een 
beslissende invloed uitoefenen op de loop van de geschiedenis der 
mensheid. 

Juist daarom trachten de imperialisten en reactionairen onveran
derlijk op duizend-en-een wijze de binnen- en buitenlandse politiek 
van de landen van het socialistische kamp te beïnvloeden, het kamp 
te ondermijnen en de eenheid van de socialistische landen te ver
breken en vooral de eenheid tussen China en de Sowjet-Unie. Zij 
trachten onveranderlijk binnen te dringen in de socialistische lan
den, er ondermijnende acties op touw te zetten en' zij koesteren zelfs 
de fantastische hoop het socialistische kamp te vernietigen. 

Het vraagstuk van wat de juiste houding is tegenover het socia
listische kamp is een zeer belangrijk principieel vraagstuk voor alle 
communistische en arbeiderspartijen. 

De communistische en arbeiderspartijen voeren nu de taken van 
proletarische internationalistische eenheid en strijd onder nieuwe' 
historische voorwaarden uit. Toen er slechts één socialistisch land 
bestond en dit land vijandig bejegend en in gevaar gebracht werd 
door alle imperialisten en .reactionairen, omdat het standvastig een 
juiste marxistisch-leninistische lijn en politiek aanhield, was de 
maatstaf van het proletarische internationalisme voor iedere com-
munistische partij de vraag, of zij al dan niet op vastberaden wijze 
het enige socialistische land verdedigde. Nu is er een socialistisch 
kamp, dat uit dertien landen bestaat, nl. Albanië, Bulgarije, China, 
Cuba, de Duitse Democratische Republiek, Hongarije, de Democra
tische Volksrepubliek Korea, Mongolië, Polen, Roemenië, de Sow
jet-Unie, Tsjechoslowakije en de Democratische Republiek Vietnam. 
Onder deze omstandigheden is de maatstaf voor het proletarische 
internationalisme voor iedere communistische partij, of zij al dan 
niet vastberaden het gehele socialistische kamp verdedigt, of zij 
al dan niet de eenheid van alle landen in het kamp verdedigt op 
basis van het marxisme-leninisme en of zij al dan niet de marx-
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istisch-leninistische lijn en politiek verdedigt, die de socialistische 
landen dienen te voeren. 

Indien iemand niet de juiste marxistisch-leninistische lijn en 
politiek volgt, niet de eenheid van het socialistische kamp verde
digt, maar integendeel daarbinnen spanning schept en scheurin
gen veroorzaakt, of zelfs de politiek volgt van de Joegoslavische 
revisionisten, het socialistische kamp ,tracht te liquideren of de 
kapitalistische landen helpt bij hun aanvallen op socialistische broe
derlanden, dan verraadt hij de belangen van het gehele internatio
nale proletariaat en de volkeren van de wereld. 

Indien iemand in de voetstappen van anderen treedt en de ver
keerde opportunistische lijn en politiek verdedigt, die gevolgd wordt 
door een zeker socialistisch land, in plaats van dat hij de juiste 
marxistisch-leninistische lijn en politiek volgt, die de socialistische 
landen zouden moeten volgen, de politiek van scheuring verdedigt 
in plaats van de politiek van eenheid, dan wijkt hij af van het 
marxisme-leninisme en het proletarische internationalisme. 

7) Gebruikmakende van de toestand na de Tweede Wereld
oorlog, namen de Amerikaanse imperialisten de plaats in van de 
Duitse, Italiaanse en Japanse fascisten en hebben zij getracht een 
enorm wereldrijk te scheppen, zoals de mensheid nooit heeft ge
kend. De strategische doeleinden van het Amerikaanse imperialisme 
waren, de tussenzöne, die ligt tussen de Verenigde Staten en het 
socialistische kamp, in handen te krijgen en te overheersen, de 
revoluties van de onderdrukte volkeren en naties te onderdrukken, 
voort te gaan met het vernietigen van de socialistische landen en 
zo alle volkeren en landen in de wereld, zijn bondgenoten inbe
grepen, te onderwerpen aan de overheersing en slavernij door het 
Amerikaanse monopoliekapitaaL 

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikaanse impe
rialisten steeds propaganda gemaakt voor een oorlog tegen de Sow
jet-Unie en het socialistische kamp. Aan deze propaganda zitten 
twee kanten. Terwijl de Amerikaanse imperialisten werkelijk zo'n 
oorlog voorbereiden, gebruiken zij deze propaganda ook als rook
gordijn voor de onderdrukking van het Amerikaanse volk en de 
uitbreiding van hun agressie tegen de rest van de kapitalistische 
wereld. 

De Verklaring van 1960 zegt: 
"Het Amerikaanse imperialisme is de grootste internationale 

uitbuiter geworden." 
"Het voornaamste bolwerk van het moderne kolonialisme zijn 

de Verenigde Staten van Amerika." 
"De voornaamste kracht van agressie en oorlog is het Ameri

kaanse imperialisme." 
"De loop van de internationale gebeurtenissen in de afgelopen 

jaren heeft steeds opnieuw bewezen, dat het Amerikaanse impe
rialisme het voornaamste bolwerk van de wereldreactie, de wereld
gendarme, de vijand van de volkeren van de hele wereld is." 

Het Amerikaanse imperialisme voert een politiek van agressie en 
oorlog in de gehele wereld, maar het resultaat zal. tegenovergesteld 



zijn aan zijn bedoelingen - het zal alleen maar het ontwaken van 
de volkeren in alle landen en hun revoluties verhaasten. 

De Amerikaanse imperialisten hebben zich daarmee tegenover 
de mensen van de gehele wereld geplaatst en zijn door hen om
singeld. Het internationale proletariaat moet en kan alle krachten, 
die verenigd kunnen worden, verenigen, gebruik maken van de 
interne. tegenstellingen in het kamp van de vijand en een zo breed 
mogelijk verenigd front opstellen tegenover de Amerikaanse impe
rialisten en hun lakeien. 

Een realistische en juiste koers wil zeggen, dat het lot van de 
volkeren en van de mensheid in handen wordt gelegd van de een
heid en de strijd van het wereldproletariaat en de eenheid en de 
strijd van de volkeren van alle landen. 

Daartegenover betekent het niet maken van onderscheid tussen 
vijanden, vrienden en onszelf en het lot van de volkeren en de 
mensheid aan collaboratie met het Amerikaanse imperialisme toe 
te vertrouwen, misleiding van het volk. De gebeurtenissen van de 
laatste jaren hebben deze illusie teniet gedaan. 

8) De verschillende soorten tegenstellingen in de huidige we
reld zijn geconcentreerd in de enorme gebieden van Azië, Afrika 
en Latijns-Amerika; dat zijn de meest kwetsbare gebieden onder 
imperialistische heerschappij en de stormcentra van de wereld· 
revolutie, waar het imperialisme directe slagen worden toegebracht. 

De nationaal-democratische revolutionaire beweging in die ge
bieden en de internationale socialistische revolutionaire beweging 
zijn de twee grote historische stromingen· van onze tijd. 

De nationaal-democratische revolutie in deze gebieden is een 
belangrijk bestanddeel van de huidige proletarische wereldrevo
lutie. 

De anti-imperialistische revolutionaire strijd van de volkeren in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika brengt zware slagen toe aan de 
grondslagen van de heerschappij van imperialisme en kolonialisme, 
zowel het oude als het nieuwe, ondermijnt dit en vormt nu een 
grote macht ter verdediging van de wereldvrede. 

In zekere zin hangt daarom de hele zaak van de internationale 
proletarische revolutie af van het resultaat van de revolutionaire 
strijd van de volkeren in deze gebieden, die de overweldigende 
meerderheid vormen van de wereldbevolking. 

Daarom is de anti-imperialistische revolutionaire. strijd van de 
volkeren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika beslist niet alleen een 
zaak van regionale betekenis, maar van algemeen belang voor de 
hele zaak van de proletarische wereldrevolutie. 

Zekere personen gaan nu zo ver, dat zij de grote internationale 
betekenis van de anti-imperialistische revolutionaire strijd van de 
Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse volkeren ontkennen 
en, onder het voorwendsel van het afbreken van de grenzen van 
nationaliteit, kleur en geografische ligging, hun best doen de de
marcatielijn tussen de onderdrukte en onderdrukkende naties en 
tussen onderdrukte en onderdrukkende landen uit te wissen en de 
revolutionaire strijd van de volkeren in deze gebieden er onder te 
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houden. In feite dien:en zij de belangen van het imperialisme en 
scheppen zij een nieuwe .,theorie" om de heerschappij van het im
perialisme in deze gebieden en de bevordering van zijn politiek van 
oud en nieuw kolonialisme te rechtvaardigen. In feite tracht deze 
"theorie" niet de grenzen tussen nationaliteit, kleur en geografische 
ligging af te breken, maar de heerschappij in stand te houden van 
de "superieure naties" over de onderdrukte naties. Het is niet meer 
dan natuurlijk, dat deze valse "theorie" door de volkeren in die 
gebieden wordt verworpen. 

De arbeidersklasse in ieder socialistisch en in ieder kapitalistisch 
land moet eerlijk de strijdleuzen ten uitvoer leggen, die zeggen: 
"Arbeiders aller landen, verenigt U" en "Arbeiders en onder
druktè naties van de wereld, verenigt U!"; zij moet de revolutio
naire ervaringen van de volkeren van Azië, Afrika en Latijns
Amerika bestuderen, hun revolutionaire acties met kracht onder
steunen en de zaak van hun bevrijding beschouwen als de be
trouwbaarste steun voor zichzelf en als direct in overeenstemming 
zijnde met haar eigen belangen. Dat is de enige doeltreffende ma
nier om de grenzen van nationaliteit, kleur en geografische ligging 
af te breken en dit is het enig ware proletarische internationalisme. 

Het is voor de arbeidersklasse in de Europese en Amerikaanse 
kapitalistische landen onmogelijk zichzelf te bevrijden, tenzij zij 
zich verenigt met de onderdrukte naties en tenzij deze naties wor
den bevrijd. Lenin zei terecht: "De revolutionaire beweging in de 
vooraanstaande landen zou in werkelijkheid eenvoudig een bedrog 
zijn, zonder de volledige en nauwe vereniging van de arbeiders van 
Europa en Amerika in hun strijd tegen het kapitaal, met de door 
hetzelfde kapitaal onderdrukte honderden en honderden miljoenen 
"slaven". 1

) 

Bepaalde personen in de internationale communistische bewe
ging nemen nu een passieve of afwijzende of negatieve houding aan 
tegenover dè strijd van de onderdrukte naties voor hun bevrijding. 
Zij besche.rmen in feite de belangen van het monopoliekapitaal, 
verraden de belangen van het proletariaat en degenereren tot so
ciaal-democraten. 

De houding, die men aanneemt tegenover de revolutionaire strijd 
van de volkeren in de Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Ameri
kaanse landen, is een belangrijke maatstaf bij het maken van on
derscheid tussen hen, die de revolutie wensen en hen, die deze niet 
wensen, tussen hen, die werkelijk de wereldvrede verdedigen, en 
hen, die wedden op de krachten van agressie en oorlog. 

9) De onderdrukte naties en volkeren van Azië, Afrika en La
tijns-Amerika staan voor de dringende taak het imperialisme en 
zijn lakeien te bestrijden. 

De geschiedenis heeft de proletarische partijen in deze gebieden 
de roemvolle taak opgelegd, het vaandel van de strijd tegen het 

1) W. I. Lenin, Het Tweede Congres van de Communistische Interna
tionale. Werken, deel 3, blz. 238 (Russ.) (Neder!. uitgave: Verzamelde 
Werken, deel 10, blz. 169, Pegasus 1939). 
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imperialisme, tegen het oude en het nieuwe kolonialisme en voor 
nationale onafhankelijkheid en volksdemocratie hoog te houden, 
vooraan te staan in de rijen van de nationaal~democratische he~ 
weging en te streven naar een socialistische toekomst. 

In deze gebieden weigeren uiterst brede lagen van de bevolking 
de slaven van het imperialisme te zijn. Zij omvatten niet alleen de 
arbeiders, boeren, intellectuelen en kleine bourgeoisie, maar ook 
de vaderlandslievende nationale bourgeoisie en zelfs bepaalde ko~ 
ningen, prinsen en aristocraten, die patriottisch gezind zijn. 

Het proletariaat en zijn partij moeten vertrouwen hebben in de 
kracht van de massa's en moeten zich, voor alles, verenigen met 
de boeren om een hecht bondgenootschap van arbeiders en boeren 
te vormen. Het is van de allergrootste betekenis voor bewuste Ie~ 
den van het proletariaat op het platteland te werken, de boeren te 
helpen zich te organiseren, hun klassebewustzijn te verhogen en 
hun nationale zelfrespect en zelfvertrouwen te vergroten. 

Op basis van het bondgenootschap· tussen arbeiders en boeren 
moeten het proletariaat en zijn partij alle lagen van de bevolking 
bijeenbrengen, die verenigd kunnen worden en zij moeten een breed 
verenigd front organiseren tegen het imperialisme en zijn lakeien. 
Om dit verenigde front te consolideren en uit te breiden is het 
noodzakelijk, dat de proletarische partij haar ideologische, politieke 
en organisatorische onafhankelijkheid behoudt en erop staat de lei~ 
ding te hebben van de revolutie. 

De proletarische partij en het revolutionaire volk moeten alle 
vormen van strijd, de gewapende strijd inbegrepen, leren beheersen. 
Zij moeten contra~revolutionaire strijdkrachten met revolutionaire 
strijdkrachten verslaan, telkens wanneer het imperialisme en zijn 
lakeien hun toevlucht nemen tot gewapende onderdrukking. 

De nationalistische landen, die sinds kort hun politieke onafhan~ 
kelijkheid hebben veroverd, zien zich nog geplaatst voor de zware 
taak deze te consolideren, de krachten van het imperialisme en de 
binnenlandse reactie te vernietigen, landhervormingen en andere 
sociale hervormingen ten uitvoer te leggen en hun nationale eco~ 
nomie en cultuur te ontwikkelen. Het is van zeer grote en prakti~ 
sche betekenis voor deze landen, te waken voor en te vechten tegen 
de neo~kolonialistische politiek, die de oude kolonialisten gebruiken 
om hun belangen te beschermen, en vooral tegen het neo~kolonia~ 
!isme van het Amerikaanse imperialisme. 

In sommige van deze landen blijft de vaderlandslievende na~ 
tionale bourgeoisie naast de massa's staan in de strijd tegen im~ 
perialisme en kolonialisme en voert zij bepaalde sociale vooruit~ 
strevende maatregelen door. Dit maakt het voor de proletarische 
partij nodig, de progressieve rol van de vaderlandslievende natio~ 
nale bourgeoisie volledig naar waarde te schatten en de eenheid 
met haar te versterken. 

Naarmate de binnenlandse maatschappelijke tegenstellingen en 
de internationale klassenstrijd scherper worden, vertoont de bour~ 
geoisie, en vooral de grote bourgeoisie, in een aantal pas onafhan~ 
kelijke landen steeds meer de neiging, voorstanders van het impe~ 
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rialisme te worden en een tegen het volk gerichte, anti-communis· 
tische en contra-revolutionaire politiek te voeren. Het is voor de 
proletarische partij noodzakelijk, zich vastbesloten tegen deze re
actionaire politiek te verzetten. 

In het algemeen gesproken heeft de bourgeoisie in deze landen 
een tweeledig karakter. Als er met de bourgeoisie een verenigd 
front wordt gevormd, moet de politiek van de proletarische partij 
een politiek zijn van eenheid zowel als van strijd. De politiek moet 
gericht zijn op het zich verenigen met de bourgeoisie, voor zover 
deze in progressieve, anti-imperialistische en anti-feodale richting 
gaat, maar op strijd tegen haar reactionaire neigingen tot compro
missen en samenwerking met het imperialisme en de krachten van 
het feodalisme. 

Terzake van het nationale vraagstuk is de opvatting van de pro
letarische partij internationalisme en niet nationalisme. In de re
volutionaire strijd steunt zij het progressieve nationalisme en ver
zet zij zich tegen reactionair nationalisme. Zij moet altijd een scher
pe scheidingslijn trekken tussen zich zelf en het burgerlijke natio
nalisme, waaraan zij nooit ten prooi mag vallen. 

De Verklaring van 1960 zegt: 
"De communisten onthullen de pogingen van de reactionaire 

vleugel van de bourgeoisie, haar eigen bekrompen egoïstische klas
sebelangen voor te stellen als belangen van de gehele natie; zij 
onthullen ook het op demagogische wijze misbruiken van socialis
tische leuzen door de burgerlijke politici, die daarmee hetzelfde 
doel nastreven." 

Indien het proletariaat in de revolutie achter de landheren en 
de bourgeoisie gaat aanlopen, is er geen werkelijke of diepgaande 
overwinning in de nationaal-democratische revolutie mogelijk, en 
zelfs als er een bepaalde overwinning wordt behaald, zal het on
mogelijk zijn deze te consolideren. 

In de loop van de revolutionaire strijd van de onderdrukte na
ties en volkeren, moet de proletarische partij een eigen program 
ontwikkelen, dat door en door anti-imperialistisch en tegen de 
binnenlandse reactie is en voor nationale onafhankelijkheid en 
volksdemocratie, en zij moet onafhankelijk onder de massa's wer
ken, voortdurend de progressieve krachten uitbreiden, de midden
krachten voor zich winnen en de reactionaire krachten isoleren. Al
leen zo kan zij de nationaal-democratische revolutie tot het einde 
toe doorzetten en de revolutie op de weg naar het socialisme lei
den. 

10) In de imperialistische en kapitalistische landen zijn de 
proletarische revolutie en de dictatuur van het proletariaat onmis· 
baar voor de grondige oplossing van de tegenstellingen van de ka
pitalistische maatschappij. 

Bij het streven naar het vervullen van deze taak moet de prole· 
tarische partij onder de huidige omstandigheden de arbeidersklasse 
en de werkers actief leiden in de strijd tegen het monopoliekapi
taal, ter verdediging van de democratische rechten, tegen de drei· 
ging van het fascisme, voor verbetering van de levensomstandig· 
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heden, tegen de imperialistische bewapeningsuitbreiding en oorlogs
voorbereiding, voor verdediging van de wereldvrede en voor actieve 
steun aan de revolutionaire strijd van de onderdrukte naties. 

In de kapitalistische landen, die door het Amerikaanse imperia
lisme overheerst worden, of die het tracht te overheersen, moe
ten de arbeidersklasse en het volk hun aanvallen voornamelijk rich
ten tegen het Amerikaanse imperialisme, maar ook tegen hun eigen 
monopoliekapitalisten en andere reactionaire krachten, die de na
tionale belangen verraden. 

De massastrijd op grote schaal in de kapitalistische landen ge
durende de laatste jaren heeft aangetoond, dat de arbeidersklasse 
en het werkende volk een nieuw ontwaken doormaken. Hun strijd, 
die slagen toebrengt aan het monopoliekapitaal en de reactie, heeft 
grote vooruitzichten geopend voor de zaak van de revolutie in hun 
eigen landen en is ook een krachtige steun voor de revolutionaire 
strijd van de Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse vol-
keren en voor de landen van het socialistische kamp. · 

De proletarische partijen in de imperialistische of kapitalistische 
landen moeten hun eigen ideologische, politieke en organisatorische 
onafhankelijkheid behouden bij het leiding geven aan de revolu
tionaire strijd. Tegelijkertijd moeten zij alle krachten, die verenigd 
kunnen woraen, verenigen en een breed eenheidsfront opbouwen 
tegen het monopoliekapitaal en tegen de imperialistische politiek 
van agressie en oorlog. 

Terwijl zij actief leiding geven aan de directe strijd, moeten de 
communisten in de kapitalistische landen deze verbinden met de 
strijd voor verder gelegen en algemene doeleinden, de massa's op
voeden in marxistisch-leninistische revolutionaire geest, onophou
delijk hun politieke bewustzijn verhogen en de historische taak van 
de proletarische revolutie op zich nemen. Indien zij dit niet doen, 
indien zij de onmiddellijke beweging als alles beschouwen, hun hou
ding van geval tot geval bepalen, zich aanpassen aan de gebeurte
nissen van de dag en de fundamentele belangen van het proletariaat 
opofferen, dan is dat regelrecht sociaal-democratisme. 

De sociaal-democratie is een burgerlijk ideologische richting. Le
nin wees er reeds lang geleden op, dat de sociaal-democratische 
partijen politieke detachementen van de bourgeoisie zijn, haar agen
ten in de arbeidersbeweging en haar voornaamste sociale steun
punt. De communisten moeten te allen tijde een duidelijke schei
dingslijn trekken tussen zichzelf en de sociaal-democratische par
tijen ten aanzien van het fundamentele vraagstuk van de proleta
rische revolutie en de dictatuur van het proletariaat en zij moe.ten 
de ideologische invloed van de sociaal-democratie in de interna
tionale arbe~dersbeweging en onder de werkers liquideren. Zonder 
enige twijfel moeten de communisten de massa's, die onder in
vloed staan van de sociaal-democratische partijen, voor zich win
nen, evenals die linkse en middenelementen in de sociaal-demo
cratische partijen, die bereid zijn zich te verzetten tegen het bin
nenlandse monopoliekapitaal en tegen de overheersing door buiten
lands imperialisme, en zij moeten zich met hen verenigen in een 
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brede eenheid van actie in de dagelijkse strijd van de arbeiders
beweging en in de strijd voor de verdediging van de wereldvrede. 

Om het proletariaat en de werkers in de revolutie te leiden, 
moeten de marxistisch-leninistische partijen alle strijdvormen be
heersen en in staat zijn snel de ene vorm door de andere te ver
vangen, als de voorwaarden voor de strijd veranderen. De voor
hoede van het proletariaat zal onder alle omstandigheden slechts 
dan onoverwinnelijk blijven, als zij alle vormen van strijd beheerst 
- vreedzame en gewapende, openlijke en geheime, legale en ille
gale, parlementaire strijd en massastrijd, enz. Het is fout te wei
geren parlementaire en andere wettige vormen van strijd te ge
bruiken, als zij gebruikt kunnen en moeten worden. Indien een 
marxistisch-leninistische partij echter vervalt tot legalisme of par
lementair cretinisme, de strijd beperkt tot de grenzen die de bour
geoisie toestaat, dan zal dat onvermijdelijk leiden tot het laten 
varen van de proletarische revolutie en de dictatuur van het pro
letariaat. 

11) Inzake het vraagstuk van de overgang van kapitalisme 
naar socialisme moet de proletarische partij uitgaan van het stand
punt van de klassenstrijd en de revolutie en zich baseren op de 
marxistisch-leninistische leer van Lenin over de proletarische revo
lutie en de dictatuur van het proletariaat. 

Communisten zullen er altijd de voorkeur aan geven, de over
gang naar het socialisme met vreedzame middelen tot stand te 
brengen. Maar kan van de vreedzame overgang een nieuw stra
tegisch wereldprincipe voor de internationale communistische be
weging gemaakt worden? Absoluut niet. 

Het marxisme-leninisme is consequent van mening, dat het fun
damentele vraagstuk in alle revoluties het vraagstuk van de staats
macht is. De Declaratie van 1957 en de Verklaring van 1960 wijzen 
er allebei duidelijk op: "Het leninisme leert ons en de historische 
ervaring bevestigt dit, dat de heersende klassen de macht niet vrij
willig afstaan". De oude regering valt, zelfs in een periode van 
crisis, nooit, tenzij zij omver gegooid wordt. Dat is een universele 
wet in de klassenstrijd. 

Marx en Lenin spraken over de mogelijkheid, dat een revolutie 
zich, onder specifieke historische omstandigheden, vreedzaam kan 
ontwikkelen. Maar, zoals Lenin zei, de vreedzame ontwikkeling 
van een revolutie is iets, dat men "!n de geschiedenis van de revo
lutie zelden tegenkomt." 

In feite is er geen historisch procedent van de vreedzame over
gang van kapitalisme naar socialisme. 

Bepaalde personen zeggen, dat er ook geen precedent was toen 
Marx voorspelde, dat het socialisme onvermijdelijk de plaats van 
het kapitalisme zou innemen. Waarom kunnen wij dan geen vreed
zame overgang van kapitalisme naar socialisme voorspellen, on
danks het ontbreken van een precedent? 

Deze vergelijking is absurd. Door gebruik te maken van het 
dialectische en historische materialisme analyseerde Marx de tegen-
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stellingen binnen het kapitalisme, ontdekte hij de objectieve wetten 
van de ontwikkeling van de mensenmaatschappij en kwam hij tot 
een wetenschappelijke conclusie, terwijl de profeten, die al hun 
hoop gevestigd hebbben op "vreedzame overgang", uitgaan van 
historisch idealisme, de meest fundamentele tegenstellingen van 
het kapitalisme over het hoofd zien, de marxistisch-leninistische 
leer van de klassenstrijd afwijzen en tot een subjectieve en onge
gronde conclusie komen. Hoe kunnen mensen, die het marxisme 
verwerpen, enige hulp van Marx verwachten? 

Het is iedereen duidelijk, dat de kapitalistische landen hun 
staatsapparaat versterken - en vooral hun militaire apparaat -, 
waarvan het eerste doei is het onderdrukken van de volkeren in 
hun eigen landen. 

De proletarische partij mag nooit haar denken, haar op de revo
lutie gerichte politiek en haar gehele werk baseren op de veronder
stelling, dat de imperialisten en reactionairen een vreedzame over
gang zulien aanvaarden. 

De proletarische partij moet zich voorbereiden op twee even
tualiteiten - terwijl zij zich voorbereidt op een vreedzame on~
wikkeling van de revolutie, moet zij zich ook volledig voorbereiden 
op een niet-vreedzame ontwikkeling. Zij moet zich toeleggen op 
het onverdroten werken voor het vermeerderen van haar revolu
tionaire kracht, opdat zij klaar zal zijn om de overwinning te grij
pen, wanneer de voorwaarden voor de revolutie rijp zijn, of om 
krachtige slagen toe te brengen aan de imperialisten en reactionai
ren, als deze overgaan tot verrassende aanvallen en gewapende over
vallen. 

Indien zij dergelijke voorbereidingen niet treft, zal de proletari
sche partij de revolutionaire wil van het proletariaat verlammen, 
zichzelf ideologisch ontwapenen en wegzinken in een volkomen 
passieve toestand van cnvoorbereidheid op politiek zowel als op or .. 
ganisatorisch gebied,, en het resultaat zal het begraven van de prole
tarische revolutionaire zaak zijn. 

12) Alle sociale revoluties in de verschillende stadia van de 
geschiedenis der mensheid zijn historisch onvermijdelijk en worden 
beheerst door objectieve wetten, die onafhankelijk van de wil van 
de mens werken. Daarenboven laat de gescl:iledenis zien, dat er nog 
nooit een revolutie is geweest, die zonder zig-zagbewegingen en 
offers de overwinning heeft kunnen behalen. 

Met de marxistisch-leninistische theorie als grondslag is het de 
taak van de proletarische partij, de concrete historische voorwaar
den te analyseren, de juiste strategie en taktiek te ontwikkelen en 
de massa's te leiden, zodat zij verborgen riffen en onnodige offers 
vermijden en stap voor stap het doel bereiken. Is het mogelijk of
fers geheel en al te vermijden? Dat was niet het geval met de sla
venrevoluties, de revoluties der lijfeigenen, de burgerlijke revolu
ties of de nationale revoluties; evenmin is dit het geval met de pro
letarische revoluties. Zelfs indien de beleidslijn van de revolutie 
juist is, is het onmogelijk een absolute garantie te hebben tegen 
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tegenslagen en offers in de loop van de revolutie. Zolang men aan 
de juiste lijn vasthoudt, moet de revolutie tenslotte overwinnen. 
Het opgeven van de revolutie onder het voorwendsel offers te ver
mijden, betekent in werkelijkheid verlangen, dat het volk voor al
tijd slaaf blijft en eindeloos pijn en offers moet ondergaan. 

De elementaire kennis van het marxisme-leninisme zegt ons, 
dat de geboorteweeën van een revolutie veel minder pijnlijk zijn 
dan de chronische doodsstrijd van de oude maatschappij. Lenin zei 
terecht, dat "zelfs bij het meest vreedzame verloop van de gebeur
tenissen, het huidige (kapitalistische) systeem altijd en onvermijde
lijk talloze oifers van de arbeidersklasse eist." 1 ) 

Wie van mening is, dat een revolutie alleen tot stand kan wor
den gebracht als alles van een leien dakje gaat, alleen als er van 
te voren een garantie bestaat tegen offers en mislukking, is zeker 
geen revolutionair. 

Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn en hoeveel offers en 
nederlagen de revolutie ook te verduren heeft, de proletarische re
volutionairen moeten de massa's opvoeden in de geest van de revo
lutie, zij moeten het vaandel van de revolutie hooghouden en niet 
in de steek laten. 

Het zou "links" avonturisme zijn, indien de proletarische partij 
ondoordacht een revolutie op touw zou zetten, voordat de objec
tieve voorwaarden rijp zijn. Maar het zou rechts opportunisme zijn, 
indien de proletarische partij in een revolutie niet vooraan zou 
durven gaan en de staatsmacht in handen zou nemen, als de ob
jectieve voorwaarden rijp zijn. 

Zelfs in gewone tijden, als zij de massa's in de dagelijkse strijd 
aanvoert, moet de proletarische partij haar eigen rijen en de mas
sa's ideologisch, politiek en organisatorisch op de revolutie voor
bereiden en de revolutionaire strijd bevorderen, opdat zij de ge
legenheid niet voorbij zal laten gaan om het reactionaire regiem 
omver te werpen en een nieuwe staatsmaèht in te stellen als de 
voorwaarden voor revolutie rijp zijn. Anders zal de proletarische 
partij, als de objectieve voorwaarden daartoe rijp zijn, gewoonweg 
de gelegenheid voor het behalen van de overwinning wegwerpen. 

De proletarische partij moet zowel buigzaam zijn als uitermate 
beginselvast en bij gelegenheid moet zij compromissen sluiten, als 
die in het belang van de revolutie noodzakelijk zijn. Maar zij mag 
nooit de principiële politiek en het doel van de revolutie uit het 
oog verliezen onder het voorwendsel van buigzaamheid en nood
zakelijke compromissen. 

De proletarische partij moet de massa's leiding geven bij het 
voeren van de strijd tegen haar vijanden en zij moet weten, hoe zij 
de tegenstellingen tussen die vijanden kan benutten. Het doel van 
het benutten van die tegenstellingen is echter, het bereiken van de 
doeleinden van de revolutionaire strijd der volksmassa's te verge· 
makkelijken en niet deze strijd te liquideren. 

1) W. I. Lenin, Een nieuwe bloedige botsing. Werken, deel 5, blz. 11 
(Russ.). 
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Talloze feiten hebben bewezen, dat overal waar de duistere heer~ 
schappij van imperialisme en kapitalisme bestaat, het volk, dat 
meer dan negentig procent van de bevolking uitmaakt, vroeg of 
laat de revolutie zal beginnen. 

Indien de communisten zich isoleren van de revolutionaire eisen 
van de massa's, zullen zij zeker het vertrouwen van de massa's 
verliezen en door de revolutionaire stroom opzij geworpen worden. 

Indien de leidende groep in een of andere partij een niet~re.volu
tionaire lijn aanvaardt en de partij tot een reformistische partij 
maakt, dan zullen marxisten-leninisten binnen en buiten de partij 
hen vervangen en het volk naar de revolutie leiden. Is de situatie 
anders, dan zullen burgerlijke revolutionairen op de voorgrond 
treden om de revolutie te leiden en zal de partij van het proleta
riaat haar leidinggevende rol in de revolutie verspelen. Als de re~ 
actionaire bourgeoisie de revolutie verraadt en het volk onderdrukt, 
zal een opportunistische lijn de communisten en de revolutionaire 
massa's tragische en onnodige verliezen berokkenen. 

Indien de communisten afglijden-~aar het opportunisme, zul
len zij degenereren tot burgerlijke nationalisten én aanhangsels 
worden van de imperialisten en de reactionaire bourgeoisie. 

Er zijn zekere personen die beweren, dat zij na Lenin de groot
ste scheppende bijdragen hebben geleverd aan de revolutionaire 
theorie en dat alleen zij gelijk hebben. Maar het is zeer twijfelach
tig, of zij ooit werkelijk rekening hebben gehouden met de uitge~ 
breide ervaring van de gehele communistische wereldbeweging, met 
de belangen, het doel en de taken van de internationale proletari
sche beweging in haar geheel, en of zij werkelijk een algemene lijn 
hebben voor de internationale communistische beweging, die met 
het marxisme-leninisme in overeenstemming is. 

Gedurende de laatste jaren hebben de internationale communis
tische beweging en de nationale bevrijdingsbeweging vele ervarin
gen opgedaan en vele lessen geleerd. Er zijn ervaringen, die de 
mensen moeten prijzen en er zijn ervaringen, die de mensen be
treuren. Communisten en revolutionairen in alle landen moeten 
diep nadenken over en een ernstige studie maken van deze erva
ringen van succes en mislukking, ten einde er juiste conclusies en 
nuttige lessen uit te leren trekken. 

13) De socialistische landen en de revolutionaire strijd van 
de onderdrukte volkeren en naties ondersteunen en helpen elkaar. 

De nationale bevrijdingsbeweging in Azië, Afrika en Latijns~ 
Amerika en de revolutionaire beweging in de kapitalistische lan~ 
den zijn een sterke steun voor de socialistische landen. Het is ge
heel verkeerd dit te ontkennen. 

De enige houding, die de socialistische landen met betrekking 
tot de revolutionaire strijd van de onderdrukte volkeren en landen 
kunnen aannemen, is er een van warme sympathie en actieve steun; 
zij moeten geen houding van sleurse plichtmatigheid aannemen 
of van nationaal egoïsme of van grote~mogendheden-chauvinisme. 

Lenin zei: "Het bondgenootschap met de revolutionaire krach~ 
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ten van de ontwikkelde landen en met aile onderdrukte volkeren 
tegen alle imperialisten - dat is de buitenlandse politiek van het 
proletariaat." 1 ) 

Wie dit punt niet begrijpt en van mening is dat de steun en hulp 
van de socialistische landen aan de onderdrukte volkeren en naties 
een last of liefdadigheid zijn, die keert zich tegen het marxisme
leninisme en het proletarische internationalisme. 

De superioriteit van het socialistische stelsel en de prestaties van 
de socialistische landen bij de opbouw spelen een voorbeeldige rol 
en inspireren de onderdrukte volkeren en naties. 

Maar deze voorbeeldige rol en inspiratie kunnen de revolutio
naire strijd van de onderdrukte volkeren en naties nooit vervan
gen. Geen onderdrukt volk kan zich bevrijden zonder vastberaden 
revolutionaire strijd. 

Zekere personen hebben de rol van vreedzame wedijver tussen 
socialistische en imperialistische landen eenzijdig overdreven in 
hun poging de vreedzame wedijver in de plaats te stellen van de 
revolutionaire strijd van de onderdrukte volkeren en naties. Vol
gens hun beweringen lijkt het erop dat het imperialisme in het ver
loop van de vreedzame wedijver automatisch in elkaar zal storten en 
dat de onderdrukte volkeren en naties alleen maar rustig op de 
komst van deze dag behoeven te wachten. Wat heeft dit met de 
marxistisch-leninistische opvattingen te maken? 

Bovendien hebben zekere personen het vreemde verhaal bedacht, 
dat China en sommige andere socialistische landen "een oorlog 
wensen te ontketenen" en het socialisme door "oorlogen tussen 
staten" wensen te verspreiden. Zoals de Verklaring van 1960 zegt, 
is dit niets dan imperialistische reactionaire laster. Om het open
hartig te zeggen: het doel van diegenen, die deze laster herhalen, 
is het feit te verbergen dat zij zich verzetten tegen revoluties van 
de onderdrukte volkeren en naties in de wereld en dat zij zich ver
zetten tegen anderen, die zulke revoluties steunen. 

14) De laatste jaren werd veel en zelfs heel veel over de kwes
tie van oorlog en vrede gesproken. Ons standpunt en onze politiek 
in deze kwesties zijn iedereen bekend en kunnen door niemand 
verdraaid worden. 

Het is waarlijk betreurenswaardig, dat in de internationale com
munistische beweging bepaalde personen, terwijl zij de mond vol 
hebben over hun gehechtheid aan de vrede en hun haat tegen de 
oorlog, de zuivere en eenvoudige waarheid, die door Lenin over de 
kwestie van oorlog en vrede werd uiteengezet, niet wensen te be
grijpen. 

Lenin heeft gezegd: "Het schijnt mij toe dat het essentiële, dat 
men gewoonlijk vergeet bij de kwestie van oorlog en vrede en waar
aan men niet genoeg aandacht besteedt, de voornaamste reden van 
zoveel debatten, die ik als onvruchtbaar, ijdel en zonder inhoud 
zou willen betitelen, de fundamentele kwestie is van het klasse-

1) W. I. Lenin, De buitenlandse politiek van de Russische revolutie. 
Werken,. deel 25, blz. 72 (Russ.). 
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karakter van de oorlog, van de redenen waarom hij uitbreekt, van 
de klassen die hem voeren, van de historische en historisch-econo
mische voorwaarden die hem deden ontstaan" 1 

). 

Volgens de marxisten-leninisten is oorlog de voortzetting der 
politiek met andere middelen en iedere oorlog is onafscheidelijk 
verbonden aan het politieke stelsel en de politieke strijd die hem 
veroorzaakte . .A.ls men afwijkt van deze wetenschappelijke marxis
tisch-leninistische stelling, die door de gehele geschiedenis van de 
klassenstrijd bevestigd is, zal men de kwestie van oorlog en vrede 
nooit begrijpen. Er zijn verschillende soorten vrede en verschillende 
soorten oorlogen. Het moet marxisten-leninisten duidelijk zijn om 
wat voor soort vrede en wat voor soort oorlog het gaat. Recht
vaardige oorlogen met onrechtvaardige oorlogen verwarren en zich 
zonder onderscheid tegen alle verzetten, dat is een burgerlijk-paci
fistische en geen marxistisch-leninistische benadering. 

Sommigen zeggen dat de revoluties zeer goed zonder oorlog mo
gelijk zijn. Maar over welke oorlog gaat het hier? Over een natio
nale bevrijdingsoorlog qf over een revolutionaire burgeroorlog? 
Over een wereldoorlog? 

Indien men er onder verstaat: nationale bevrijdingsoorlog of re
volutionaire burgeroorlog, dan komt deze bewering in feite neer op 
verzet tegen de revolutionaire oorlogen, m.a.w. verzet tegen de 
revolutie. 

En indien men er onder verstaat: de wereldoorlog, dan komt dat 
neer op het afschieten van pijlen op een niet bestaand doel. Op 
grond van de geschiedenis der beide wereldoorlogen hebben de 
marxisten-leninisten beklemtoond, dat een wereldoorlog onvermij
delijk de revolutie met zich brengt, maar geen enkele marxist
leninist heeft ooit beweerd of zal ooit beweren, dat de revolutie 
moet doorgevoerd worden met behulp van een wereldoorlog. 

Marxisten-leninisten beschouwen à-fschaffing van de oorlog als 
hun ideaal en geloven dat de oorlog afgeschaft kan worden; 

Maar hoe kan de oorlog worden afgeschaft? Lenin vatte de zaak 
als volgt op: " .... ons doel is een socialistisch stelsel te scheppen, 
dat door de opheffing van de verdeling der mensheid in klassen, 
door afschaffing van de uitbuiting van de ene mens door de an
dere en van de ene natie door de andere," onvermijdelijk· de moge
lijkheid van oorlog zal opheffen. 2

) De Verklaring van 1960 
heeft het ook duidelijk gesteld: "De overwinning van het socia
lisme in de gehele wereld zal de sociale en nationale oorzaken voor 
het ontstaan van elke oorlog eens en voor altijd wegnemen." 

Toch .menen zekere personen, dat het mogelijk is "een wereld 
zonder wapens, zonder strijdkrachten en zonder oorlogen" door 
"algemene en volledige ontwapening" tot stand te brengen, terwijl 
het stelsel van imperialisme en van uitbuiting van de ene mens 
door de andere nog bestaat. Dit is louter illusie. 

Elementaire kennis van het marxisme-leninisme zegt ons, dat de 

I) W. I. Lenin, Oorlog en Revolutie. Werken, deel 24, blz. 367 (Russ.). 
2) W. I. Lenin, idem, blz. 367/368. 
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strijdkrachten het voornaamste deel van het staatsapparaat zijn en 
dat een zogenaamde wereld zonder wapens en zonder strijdkrach~ 
ten slechts een wereld zonder staten kan zijn. 

Lenin zei: "Slechts nadat het proletariaat de. bourgeoisie ontwa~ 
pend heeft, zal het in staat zijn zonder zijn wereldhistorische mis~ 
sie te verraden alle wapens op de schroothoop te gooien; en het 
proletariaat zal dit ongetwijfeld doen - maar alleen dan wanneer 
deze voorwaarde vervuld is, en zeker niet voordien." 1

) 

Hoe ziet de wereld er thans uit? Is er een schaduw van bewijs, 
dat de imperialistische landen onder leiding van de Verenigde Sta~ 
ten bereid zijn algemene en totale ontwapening door te voeren? 
Streven zij niet alle zonder uitzondering algemene en volledige 
uitbreiding van de bewapening na? 

Wij hebben altijd gesteld, dat het nodig is, ten einde de imperia~ 
listische bewapeningswedloop te ontmaskeren en te bestrijden, het 
voorstel van algemene ontwapening te doen. Voorts is het mogelijk 
het imperialisme een zeker accoord over ontwapening af te dwin~ 
gen door de verenigde strijd van de socialistische landen en de 
volkeren van de gehele wereld. 

De algemene en volledige ontwapening opvatten als de funda~ 
mentele weg naar wereldvrede - dat betekent de illusie versprei~ 
den, dat het imperialisme zijn wapens automatisch zal neerleggen, 
het betekent de poging om de revolutionaire strijd van de onder~ 
drukte volkeren en naties onder het voorwendsel van ontwapening 
te liquideren en dit zou opzettelijk bedrog van de volkeren der we~ 
reld zijn en de imperialisten in hun politiek van agressie en oorlog 
helpen. · 

Om een einde te maken aan de ideologische verwarring die in 
de schoot van de internationale arbeidersbeweging over oorlog en 
vrede is ontstaan, zijn wij van oordeel, dat het in het belang van 
de strijd tegen de imperialistische politiek van agressie en oorlog 
en ter verdediging van de wereldvrede onontbeerlijk is, de stelling 
ván Lenin te herstellen, die door de moderne revisionisten verwar~ 
pen wordt. 

De volkeren der wereld verlangen algemeen het verhinderen 
van een nieuwe wereldoorlog en het is mogelijk hem te verhinderen. 

Het probleem is, wat de beste weg tot verzekering van de we~ 
reldvrede is. Volgens het leninistische standpunt kan de wereld~ 
vrede alleen door de strijd van de volkeren aller landen gewonnen 
worden en niet door bij de imperialisten er om te bedelen. De we~ 
reldvrede kan alleen doeltreffend verdedigd worden door te ver~ 
trouwen op de ontwikkeling van de krachten van het socialistische 
kamp, van de revolutionaire strijd van de arbeiders en werkers in 
alle landen, door te vertrouwen op de bevrijdingsstrijd van de on~ 
derdrukte naties en de strijd van alle vredelievende volken en lan~ 
den. 

Dit is leninistische politiek. Elke politiek, die daarmee in strijd 

1) W. I. Lenin, Het militaire program van de proletarische revolutie. 
Werken, deel 23, blz. 77 (Russ.). 
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is, zal zeker niet tot wereldvrede leiden, maar slechts de ambities 
van de imperialisten aanmoedigen en het gevaar van een wereld
oorlog vergroten. 

De laatste jaren hebben sommige personen het argument ver
spreid, dat een enkele vonk van een nationale bevrijdingsoorlog of 
van een revolutionaire volksoorlog tot een wereldbrand zal leiden, 
die de gehele mensneid zal vernietigen. Maar wat zijn de feiten? 
In tegenstelling tot hetgeen deze personen zeggen, zijn sinds de 
Tweede Wereldoorlog nationale bevrijdings- en revolutionaire 
volksoorlogen voorgekomen, die niet tot een wereldoorlog geleid 
hebben. De overwinning in deze revolutionaire oorlogen heeft de 
krachten van het imperialisme rechtstreeks verzwakt en de krach
ten versterkt, die het imperialisme verhinderen een oolog te ont
ketenen en de wereldvrede verdedigen. 

Bewijzen deze feiten niet de absurditeit van dit argument? 

15) Het volledig verbieden van kernwapens en hun vernieti
ging is een belangrijke taak in de strijd ter verdediging van de we
reldvrede. Hiervoor moeten wij ons tot het uiterste inspannen. 

Kernwapens hebben een ongekend vernietigende kracht en der
halve hebben de Amerikaanse imperialisten sinds meer dan tien 
jaar hun politiek van atoomchantage toegepast, ten einde hun doel 
van onderdrukking der volkeren van alle landen en de wereldheer
schappij te realiseren. 

Maar wanneer de imperialisten andere landen met kernwapens 
bedreigen, brengen zij ook de bevolking van hun eigen land in ge
vaar. Zodoende brengen zij deze bevolking tot verzet tegen het 
kernwapen en tegen de imperialistische politiek van agressie en 
oorlog. Tegelijkertijd stellen de imperialisten zich in hun vergeefse 
hoop, hun tegenstanders te vernietigen, aan het gevaar bloot zelf 
vernietigd te worden. 

De mogelijkheid om de kernwapens uit te bannen bestaat. Wan
neer echter de imperialisten gedwongen worden een accoord over 
het uitbannen van kernwapens te aanvaarden, komt dit beslist niet 
door hun "liefde voor de mensheid", maar door de druk van de 
volkeren van alle landen en door hun eigen belang. 

In tegenste1ling tot de imperialisten vertrouwen de socialistische 
landen op de kracht van de volkeren en op hun eigen juiste poli
tiek en zij hebben het niet nodig met kernwapens in de wereld
arena te spelen. 

Socialistische landen hebben kernwapens alleen om zich te ver
dedigen en om de imperialisten te verhinderen een kernoorlog te 
ontketenen. 

Volgens de marxisten-leninisten wordt de geschiedenis door het 
volk gemaakt. Vandaag zoals gisteren, en in het werkelijke leven, 
is de mens de beslissende factor. De marxisten-leninisten hechten 
groot belang aan de rol, die door de technische vooruitgang ge.
speeld wordt, maar het is verkeerd de rol van de mens te kleineren 
en de rol van de techniek te overdrijven. 

Het verschijnen der kernwapens kan de geschiedenis niet belet-
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ten voort te schrijden, noch het imperialisme redden van zijn in
eenstorting, evenmin als in het verleden de technische vooruitgang 
de oude regimes voor de ineenstorting heeft kunnen bewaren. 

Het verschijnen van de kernwapens heeft de verschillende fun
damentele tegenstellingen in de hedendaagse wereld niet opgelost 
en kan ze niet oplossen, het heeft de wet van de klassenstrijd niet 
gewijzigd en het kan ze niet wijzigen, noch de aard van het impe
rialisme en van de reactie veraóderen. 

Men mag dus niet beweren, dat met het verschijnen der kern
wapens de mogelijkheid en de noodzakelijkheid om sociale revolu
ties te .ondernemen zouden zijn verdwenen, of dat de grondbegin
selen van het marxisme-leninisme, en meer in het bijzonder zijn 
theorieën over de proletarische revolutie en de dictatuur van het 
proletariaat, over oorlog en vrede verouderd en in achterhaalde 
dogma's veranderd zouden zijn. 

16) Lenin heeft de gedachte geopperd, dat het voor de socia
listische landen mogelijk is in vreedzame coëxistentie met de ka
pitalistische landen te leven. Het is bekend, dat na het terugslaan 
van de buitenlandse gewapende interventie door het grote Sowjet
volk, de CPSU en de Sowjet-regering onder leiding van Lenin en 
daarna onder Stalin, de politiek van vreedzame coëxistentie onver
anderlijk hebben toegepast en dat zij gedwongen werden tot een 
oorlog van wettige zelfverdediging toen zij door het Duitse impe
rialisme werden aangevallen. 

Sinds haar oprichting heeft de Chinese Volksrepubliek eveneens 
consequent de politiek van vreedzame coëxistentie tussen landen 

. met verschillende maatschappelijke stelsels toegepast en het was 
China, dat het initiatief nam tot de vijf principes van vreedzame 
coëxistentie. 

Enkele jaren geleden echter eisten zekere personen Lenins poli
tiek van vreedzame coëxistentie als hun eigen "grote" ontdekking • 
op. Zij beweren, dat zij het monopolie op de interpretatie van deze 
politiek hebben. Zij beschouwen "vreedzame coëxistentie" als een 
alles omvattend, mystiek boek uit de hemel en schrijven het elk 
succes, dat de volkeren der wereld in hun strijd behalen, toe. Bo
vendien kenmerken zij allen, die niet instemmen met hun ver
draaiing van Lenins opvattingen, als tegenstanders van vreedzame 
coëxistentie, als mensen die niets van Lenin en het leninisme we
ten, als ketters die op de brandstapel behoren. 

Hoe kunnen de Chinese communisten met deze opvatting en 
praktijk instemmen? Zij kunnen dat niet, het is onmogelijk. 

Lenins principe van vreedzame coëxistentie is zeer duidelijk en 
door gewone mensen gemakkelijk te begrijpen. Vreedzame coëxis
tentie vindt toepassing in de betrekking tussen landen met uiteen
lopende maatschappelijke stelsels en zij mag niet uitgelegd worden 
zoals men wil. Zij zou niet mogen worden toegepast op de betrek
kingen tussen onderdrukte en onderdrukkende naties, tussen on
derdrukte en onderdrukkers-landen, of tussen onderdrukte en on
derdrukkende klassen en zij mag nooit beschouwd worden als de 



voornaamste inhoud van de overgang van kapitalisme naar socia
lisme. Nog minder mag beweerd worden, dat vreedzame coëxis
tentie de weg der mensheid naar het socialismé is. Het is absoluut 
ontoelaatbaar en onmogelijk, dat landen die de vreedzame coëxis
tentie toepassen, op enigerlei wijze aan elkaars maatschappelijke 
stelsel raken. 

De klassenstrijd, de nationale bevrijdingsstrijd en de overgang 
van kapitalisme naar sociali~me in de diverse landen, dat is een 
heel ahdere zaak. 

Het gaat hier om bittere revolutionaire strijd op leven en dood, 
met het doel het sociale stelsel te veranderen. Vreedzame coëxis
tentie kan de revolutionaire strijd niet vervangen. De overgang van 
kapitalisme naar socialisme in ieder land kan alleen door de pro
Ietarische revolutie en de dictatuur van het proletariaat in dat land 
tot stand gebracht worden. 

Bij de toepassing van de politiek van vreedzame coëxistentie is 
strijd tussen socialistische en imperialistische landen op het gebied 
van de politiek, de economie en de ideologie onvermijdelijk en het 
is geheel onmogelijk "volledige samenwerking" te hebben. 

Het is voor de socialistische landen nodig, dat zij allerlei onder
handelingen met de imperialistische landen voeren. Het is mogelijk 
door onderhandelingen bepaalde overeenkomsten te bereiken door 
op een juiste politiek van de socia:Iistische landen en de druk der 
volkeren van alle landen te steunen. Maar noodzakelijke compro
missen tussen socialistische en imperialistische landen vereisen 
niet, dat ancleTdrukte volken en landen hetzelfde doen en met de 
imperialisten en hun lakeien compromissen sluiten. Niemand mag 
in naam van de vreedzame coëxistentie eisen, dat de onderdrukte 
volken en naties hun revolutionaire strijd opgeven. 

De toepassing van de politiek van vreedzame coëxistentie door 
de socialistische landen is gunstig voor het bereiken van een vreed
zame internationale sfeer voor de socialistische opbouw, ze draagt 
bij tot ontmaskering van de imperialistische politiek van agressie 
en oorlog en tot het isoleren der imperialistische krachten van agres
sie en oorlog. Maar wanneer de algemene lijn van de buitenlandse 
politiek der socialistische landen tot vreedzame coëxistentie be
perkt wordt, dan is het onmogelijk de betrekkingen tussen socialis
tische landen, nóch die tussen de socialistische landen en de onder
drukte volken en naties, op de juiste wijze te hanteren. Daarom is 
het onjuist de vreedzame coëxistentie als de algemene lijn van de 
buitenlandse politiek der socialistische landen te beschouwen. 

Naar onze mening moet de buitenlandse politiek van de socia
listische landen de volgende inhoud hebben: 

Op grond van het proletarische internationalisme, de vriend
schappelijke betrekkingen, de onderlinge hulp en de samenwerking 
tussen de landen van het socialistische kamp bevorderen; strijden 
voor de vreedzame coëxistentie tussen landen met verschillend so
ciaal stelsel op grond van de vijf beginselen en tegen de agressie
en oorlogspolitiek van het imperialisme; de revolutionaire strijd 
van alle verdrukte naties en volkeren steunen. Die drie aspecten 
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zijn onderling verbonden, ze zijn niet te scheiden en geen ervan 
mag worden verwaarloosd. 

17) Gedurende een lange historische periode na de verovering 
van de macht door het proletariaat gaat de klassenstrijd door als 
een objectieve wet, onafhankelijk van de wil van de mens en al
leen de vorm verschilt van de klassenstrijd vóór de machtsgreep. 

Na de Oktober-revolutie wees Lenin er vers.cheidene keren op: 
a) de afgezette uitbuiters trachten altijd en met alle middelen hun 

verloren "paradijs" te heroveren; 
b) nieuwe elementen van kapitalisme worden voortdurend en 

spontaan in de kleinburgerlijke sfeer geboren; 
c) politieke degenerees en nieuwe bourgeois-elementen kunnen in 

de rijen van de arbeidersklasse en onder de regeringsambtena
ren als gevolg van de invloed van de bourgeoisie en de cor
rumperende atmosfeer van het kleinburgerdom ontstaan; 

d) de externe voorwaarden voor het voortduren van de klassen
strijd binnen een socialistisch land zijn de omsingeling door het 
internationale kapitalisme, de dreiging door de imperialisten 
met gewapende interventie en hun ondermijnende activiteit om 
een ineenstorting van binnenuit te bereiken. 

Het leven heeft deze conclusies van Lenin bevestigd. Gedurende 
tientallen jaren en nog langere perioden na de socialistische indus
trialisatie en de landbouw-collectivisatie, zal het onmogelijk zijn 
te zeggen, dat welk socialistisch land ook vrij zal zijn van elemen
ten, die door Lenin herhaaldelijk aan de kaak zijn gesteld als bur
gerlijke klaplopers, parasieten, speculanten, oplichters, leeglopers, 
straatschenders en mensen die staatsgelden verduisteren; evenmin 
mag men zeggen, dat de socialistische landen zich niet moeten 
bezighouden met de door Lenin opgedragen taak "de kwaal, de 
pest, de kanker die het socialisme van het kapitalisme geërfd heeft" 
te overwinnen. In een socialistisch land is een zeer lange histori
sche periode gemoeid met de vraag wie winnen zal - het socia
lisme of het kapitalisme. De strijd tussen de weg naar het socia
lisme en naar het kapitalisme vult deze hele historische periode. 

Deze strijd neemt toe en af als golven, hij wordt soms zeer hard 
en de vormen van strijd zijn vele en zeer uiteenlopend. De Decla
ratie van 1957 verklaart terecht, dat "de verovering van de macht 
door de arbeidersklasse slechts het begin van de revolutie is en 
niet haar voltooiing." 

De klassenstrijd in de periode van de dictatuur van het prole
tariaat, evenals de noodzaak om de socialistische revolutie op het 
economische, politieke en ideologische front geheel te voltooien, 
ontkennen, komt niet overeen met de objectieve realiteit en is in 
strijd met het marxisme-leninisme. 

18) Zowel Mar x als Lenin was van mening, dat de gehele 
periode, die voorafgaat aan het hogere stadium van de communis
tische maatschappij, de periode van overgang van kapitalisme naar 
communisme, de periode van de dictatuur van het proletariaat is. 
In deze overgangsperiode maakt de dictatuur van het proletariaat 



d.w.z. de proletarische staat een dialectisch proces door van vesti
ging, consolidatie en geleidelijk verdwijnen. 

In zijn "Critiek op het Program van Gotha" stelde Marx de 
kwestie als volgt: "Tussen de kapitalistische en de communistische 
maatschappij ligt de periode Yan de revolutionaire verandering van 
de ene in de andere. Met deze komt ook een politieke overgangs
periode overeen, welker staat niets anders kan zijn dan de revo
lutionaire dictatuur van het proletariaat." 

Lenin onderstreepte vaak Marx' grote theorie van de dictatuur 
van het proletariaat en onderzocht de ontwikkeling van deze theorie 
vooral in zijn belangrijke werk "Staat en Revolutie". Hij schreef: 

" ... de overgang van de kapltalistische maatschappij, die zich 
naar het communisme ontwikkelt, naar een communistische maat
schappij, is onmogelijk zonder een ,politieke overgangsperiode' en 
de staat van deze periode kan alleen de revolutionaire dictatuur 
van het proletariaat zijn." 1 ). 

Hij schreef verder: "Het wezen van Marx' leer van de staat kan 
alleen hij zich werkelijk eigen maken, die begrepen heeft, dat de 
dictatuur van een klasse noodzakelijk is, niet alleen voor iedere 
klassenmaatschappij in het algemeen, niet alleen voor het prole
tariaat, dat de bourgeoisie ten val heeft gebracht, maar ook voor 
een gehele historische periode, die het kapitalisme van de ,klassen
loze maatschappij', van het communisme scheidt." 2 ) 

Zoals hierboven gezegd, is de fundamentele stelling van Marx 
en Lenin, dat de dictatuur van het proletariaat onvermijdelijk zal 
voortduren in de gehele historische periode van overgang van ka
pitalisme naar communisme, gedurende de gehele periode tot en 
met de afschaffing van alle klassenverschillen en de overgang naar 
de klassenloze maatschappij, het hogere stadium van de commu
nistische maatschappij. 

Wat zal er gebeuren, wanneer - zoals men aangekondigd heeft 
- halverwege de dictatuur van het proletariaat niet meer noodza
kelijk is? 

Is dit niet fundamenteel in strijd met de leer van Marx en Lenin 
over de staat van de dictatuur van het proletariaat? 

Zal dit niet het voortwoekeren van "de kwaal, de pest, de kan
ker, die het socialisme van het kapitalisme heeft geërfd" betekenen? 

Anders gezegd, dit zou tot zeer ernstige consequenties leiden en 
de overgang naar het communisme onmogelijk maken. 

Kan er een "staat van het gehele volk" zijn? Is het mogelijk de 
staat van de dictatuur van het proletariaat te vervangen door een 
"staat van het gehele volk"? 

Dit is geen vraagstuk van binnenlandse aangelegenheden van 
een of ander land, maar een fundamenteel vraagstuk, waarmee de 
universele waarheid van het marxisme-leninisme is gemoeid. 

Volgens de marxisten-leninisten bestaat er niet zoiets als een 
klassenloze staat of een staat boven de klassen. Zolang een staat 

1) W. I. Lenin, Staat en Revolutie. Werken deel 225, blz. 446 (Russ.). 
(Neder!. uitg.: Verzamelde Werken, deel 7, blz. 87, Pegasus 1939). 

2) W. I. Lenin, idem, blz. 400 (Neder!. uitg. blz. 41). 
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een staat blijft, draagt hij een klassenkarakter; zolang de staat be
staat, kan hij geen staat van "het hele volk" zijn. Zodra de maat
schappij klassenloos wordt, zal er niet langer een staat zijn. 

Wat zou dan zo'n "staat van het gehele volk" moeten zijn? 
Iedereen met elementaire kennis van het marxisme-leninisme zal 

begrijpen, dat de zogenaamde staat van het gehele volk niets 
nieuws is. Burgerlijke figuren hebben de bourgeois-staat altijd een 
"staat van het gehele volk" genoemd, of een "staat waar de macht 
aan het volk behoort". 

Zekere personen mogen zeggen, dat hun maatschappij er reeds 
een is zonder klassen. We antwoorden: Neen, er zijn klassen en er 
is klassenstrijd in alle socialistische landen zonder uitzondering. 

Aangezien Qlverblijfselen van de oude uitbui'terskiassen nog 
steeds bestaan, die trachten hun heerschappij opnieuw in te voeren, 
aangezien er voortdurend nieuwe kapitalistische elementen ontstaan 
en aangezien er nog steeds parasieten, , speculanten, leeglopers 
straatschenders, verduisteraars van staatsgelden, enz. bestaan -
hoe kan dan gezegd worden dat klassen en klassenstrijd niet langez 
bestaan? Hoe kan men zeggen, dat de dictatuur van het proleta
riaat niet langer noodzakelijk is? 

Het marxisme-leninisme leert ons, dat het, naast de onderdruk
king van vijandelijke klassen, in het verloop van de opbouw van 
het socialisme noodzakelijk tot de historische taken van de dictatuur 
van het proletariaat behoort, de betrekkingen tussen de arbe:ders
klasse en de boeren op de juiste wijze te hanteren, hun politieke en 
economische bondgenootschap te consolideren en de voorwaarden te 
scheppen voor de geleidelijke opheffing van het klassenverschil tus
sen arbeider en boer. 

Wanneer we de economische basis van een willekeurige socia
listische staat onderzoeken, zien we dat er zonder uitzondering 
verschillen tussen eigendom van het gehele 

1 
volk en collectieve 

eigendom bestaan en er is ook nog individuele eigendom. Eigen
dom van het gehele volk en collectieve eigendom zijn twee soorten 
eigendom en twee soorten van betrekkingen tot de productie in de 
socialistische maatschappij. De arbeiders in de fabrieken, die aan 
het hele volk behoren, en de boeren op collectieve boerderijen be .. 
horen tot twee verschillende categorieën van werkers in de socia
listische staat. Derhalve bestaat er in alle socialistische staten 
zonder uitzondering een klassenverschil tussen arbeider en boer. 
Dit verschil zal niet verdwijnen, alvorens de overgang naar het 

· hogere stadium van het communisme is bereikt. Bij hun huidige 
peil van economische ontwikkeling zijn alle socialistische landen 
nog zeer ver van dit hogere stadium van het communisme verwij· 
derd, waar de regel "een ieder naar zijn vermogen, aan een ieder 
naar zijn behoefte" wordt toegepast. Derhalve zal het een zeer 
lange tijd vergen om het klassenverschil tussen arbeider en boer 
op te heffen. En zolang dit verschil niet is opgeheven, kan men 
onmogelijk zeggen, dat de maatschappij klassenloos is of dat er niet 
langer een noodzaak voor de dictatuur van het proletariaat bestaat. 

Wanneer men een socialistische staat een "staat van het gehele 



volk" noemt, tracht men dan de marxistisch-leninistische theorie 
van de staat door de burgerlijke theorie van de staat te vervangen? 
Probeert men de staat van de dictatuur van het proletariaat te ver
vangen door een staat met een ander karakter? 

Indien dit het geval is, kan dit niets anders dan een grote histo
rische stap terug betekenen. De degeneratie van het sociale stelsel 
in Joegoslavië is een ernstige les. 

19) Het leninisme leert, dat de proletarische partij in socia
listische staten samen met de dictatuur van het proletariaat moet 
bestaan. De partij van het proletariaat is onmisbaar gedurende de 
gehele historische periode van de dictatuur van het proletariaat. De 
reden is, dat de dictatuur van het proletariaat moet strijden tegen 
de vijanden van het. proletariaat en van het volk, de boeren en 
kleine producenten moet her-opvoeden, voortdurend de proletari
sche rijen moet consolideren, het socialisme moet opbouwen en de 
overgang naar het communisme tot stand moet brengen. Geen van 
deze zaken kan zonder de leiding van de partij der. arbeidersklasse 
volbracht worden. 

Kan er een "partij van het hele volk" zijn? Is het mogelijk de 
partij, die de voorhoede van de arbeidersklasse is, te vervangen 
door een "partij van het hele volk"? 

Dit is eveneens geen interne kwestie van een bepaalde partij, 
maar het is een fundamenteel probleem, dat de universele waarheid 
van het marxisme-leninisme raakt. 

Volgens marxisten-leninisten bestaat er geen klassenloze, boven 
de klassen staande politieke partij. Alle politieke partijen hebben 
een klassenkarakter. De partijgeest is de geconcentreerde uitdruk
king van het klassenkarakter. 

Slechts de partij van het proletariaat is in staat de belangen van 
het gehele volk te vertegenwoordigen. Zij kan dat juist daarom 
doen, omdat zij de belangen van de arbeiders vertegenwoordigt, 
wier ideeën en wensen zij weerspiegelt. Zij kan het gehele volk 
leiden, omdat het proletariaat zich uiteindelijk slechts kan bevrij
den door de bevrijding van de gehele mensheid, omdat het wezen 
van het proletariaat zijn partij in staat stelt de vraagstukken van
rût zijn tegenwoordige en toekomstige belangen te benaderen; om
dat de partij oneindig loyaal jegens het volk is en de geest van 
zelfopoffering bezit. Vandaar zijn democratisch centralisme en zijn 
ijzeren discipline. Zonder zulk een partij is het onmogelijk de dic
tatuur van het proletariaat te handhaven en de belangen van het 
gehele volk te vertegenwoordigen. 

Wat zal er gebeuren, wanneer halverwege de overgang naar het 
hogere stadium van de communistische maatschappij aangekondigd 
wordt, dat de partij van de arbeidersklasse een "partij van het• hele 
volk" is geworden en haar proletarische klassenkarakter wordt ge
loochend? 

Is dit niet fundamenteel in strijd met de leer van Marx en Lenin 
over de partij van het proletariaat? 

Wordt het proletariaat evenals het hele werkende volk hierdoor 
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niet organisatorisch en ideologisch ontwapend en staat dit niet ge~ 
lijk aan hulp tot herstel van het kapitalisme? 

Betekent het niet "naar het zuiden gaan, terwijl men de paarden 
naar het noorden heeft ingespannen", wanneer men onder zulke 
omstandigheden over de overgang naar de communistische maat~ 
schappij spreekt? 

20) In de laatste jaren hebben zekere personen de ware leer 
van Lenin over het verband tussen leiders, partij, klasse en massa 
geschonden en het vraagstuk van de "strijd tegen persoonsverheer
lijking" aan de orde gesteld; dit is verkeerd en schadelijk. 

De theorie van Lenin luidt als volgt: 
a) de massa's zijn in klassen verdeeld; 
b) klassen worden gewoonlijk door politieke partijen geleid; 
c) politieke partijen worden volgens algemene regel door min of 

meer stabiele groepen geleid, die bestaan uit de meest gezag
hebbende, invloedrijke en ervaren leden, die in de meest ver~ 
antwoordelijke posities worden gekozen en leiders genoemd 
worden. 

Lenin zei: "Dit is slechts het abc." 
De partij van het proletariaat is de generale staf van het prole

tariaat in de revolutie en in de strijd. Iedere proletarische partij moet 
het centralisme, steunende op de democratie, toepassen en een 
sterke marxistisch~leninistische leiding scheppen, voordat zij een 
georganiseerde en slagvaardige voorhoede kan worden. Het aan de 
orde stellen van de kwestie van de "strijd tegen de persoonsverheer
lijking" betekent in feite de leiders tegenover de massa te plaatsen, 
de eensgezinde leiding van de partij, die op het democratische een~ 
tralisroe berust, te ondermijnen, haar strijdkracht te versnipperen 
en haar rijen te laten uiteenvallen. 

Lenin critiseerde de verkeerde opvatting, die leiders tegenover 
de massa plaatst. Hij noemde haar ,.belachelijk, absurd en dom". 

De Communistische Partij van China heeft altijd overdrijving 
van de rol van de persoonlijkheid afgekeurd en volhardend hèt 
democratische centralisme binnen de partij toegepast en zij is al
tijd opgekomen voor het verbinden van leiders en massa, terwijl zij 
van oordeel was, dat een juiste leiding moet weten, hoe zij de op
vatting van de massa moet weerspiegelen. 

Zekere personen doen, terwijl zij luidruchtig de zogenaamde per
sonencultus bestrijden, in werkelijkheid hun best om de proletarische 
partij en de dictatuur van het proletariaat te belasteren. Tegelijker
tijd overdrijven zij schromelijk de rol van zekere personen, schrijven 
alle fouten anderen toe en eisen de verdiensten van alle successen 
voor .zichzelf op. 

Nog ernstiger is echter, dat zekere personen onder het voorwend
sel van de ,.strijd tegen de persoonsverheerlijking" zich in de zaken 
van andere zusterpartijen en bevriende landen mengen, zusterpar
tijen dwingen hun leiders te vervangen teneinde hun verkeerde lijn 
aan deze partijen op te dringen. Wat is dit anders dan grotemo-



gendheidschauvinisme, sectarisme en splitsings~activiteit? Wat is 
dit anders dan ondermijning? 

Het wordt hoog tijd Lenins ondeelbare leer over de betrekkingen 
tussen leiders, partij, klasse en massa ernstig en volledig te pro~ 
pageren. 

21) De betrekkingen tussen socialistische landen zijn interna~ 
tionale betrekkingen van een nieuw type. De betrekkingen tussen 
socialistische landen, of zij groot of klein zijn, in economisch op~ 
zicht meer of minder ontwikkeld, moeten gegrondvest zijn op de 
principes van volledige gelijkheid, respect voor hun territoriale in~ 
tegriteit, souvereiniteit, onafhankelijkheid en niet~inmenging in de 
wederzijdse binnenlandse zaken. Zij moeten ook berusten op de 
principes van wederzijdse steun, wederzijdse bijstand in overeen~ 
stemming met het proletarische internationalisme. 

Ieder land moet bij zijn economische opbouw in hoofdzaak op 
zichzelf steunen. 

In overeenstemming met zijn eigen concrete verhoudingen, moet 
ieder socialistisch land in de eerste plaats steunen op de noeste 
arbeid en de talenten van zijn eigen volk, het moet al zijn beschik~ 
bare hulpbronnen systematisch en planmatig gebruiken en al zijn 
mogelijkheden volledig voor de socialistische opbouw benutten. 
Slechts op deze manier kan het 't socialisme doeltreffend opbouwen 
en zijn economie snel ontwikkelen. 

Dit is de enige weg voor ieder socialistisch land om de macht 
van het gehele socialistische kamp te versterken en zijn vermogen 
om de revolutionaire zaak van het internationale proletariaat te 
dienen, te vergroten. Derhalve betekent inachtneming van het prin~ 
cipe om bij de opbouw in hoofdzaak op zichzelf te steunen, con~ 
crete toepassing van het proletarische internationalisme. 

Wanneer een socialistisch land zich alleen door zijn particuliere 
belangen laat leiden en eenzijdig verlangt, dat andere broederlan~ 
den zich naar zijn behoeften schikken, en onder het voorwendsel 
v~ verzet tegen wat men noemt "het alleen doen" en "nationa~ 
!isme" andere broederlanden belet het principe toe te passen om 
in hoofdzaak op zichzelf te steunen bij hun inspanningen voor de 
opbouw en de ontwikkeling van de eèonomie op basis van onaf~ 
hankelijkheid, of indien men zo ver gaat economische druk op an~ 
dere broederlanden uit te oefenen - dan is dit een zuivere uiting 
van nationaal egoïsme. 

De socialistische landen moeten beslist wederzijdse economische 
bijstand, samenwerking en ruil toepassen. Zulk een economische 
samenwerking moet gegrondvest zijn op de principes van volledige 
gelijkheid, wederzijds voordeel en kameraadschappelijke weder~ 
zijdse bijstand. 

Het zou grote~mogendheidschauvinisme zijn deze grondprincipes 
te ontkennen en onder het voorwendsel van "internationale ar~ 
beidsdeling" of "specialisatie" zijn eigen wil aan anderen op te 
leggen, inbreuk te maken op de onafhankelijkheid en souvereinHeit 
van broederlanden of de belangen van hun volken te schaden. 
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In de betrekkingen tussen socialistische landen zou het absurd 
zijn, de gewoonte in te voeren om winst te maken ten koste van 
anderen -- een praktijk, die kenmerkend is voor de relaties tussen 
kapitalistische landen, of zo ver te gaan om de "economische in
tegratie" en de "gemeenschappelijke markt", die door monopolis
tische kapitaalgroepen is ingevoerd ten einde markten te verove
ren en winst te behalen, aan de socialistische landen als voorbeeld 
te stellen bij hun economische samenwerking en wederzijdse bij
stand. 

22) In de Declaratie van 1957 en de Verklaring van 1960 zijn 
de principes vastgelegd, die de betrekkingen tussen zusterpartijen 
regelen. Het zijn de principes van solidariteit, van wederzijdse 
steun en bijstand, van onafhankelijkheid en gelijkheid en het prin
cipe van het bereiken van eensgezindheid door consultatie - alles 
op grondslag van het marxisme-leninisme en het proletarische in
ternationalisme. 

Wij stellen vast, dat het Centraal Comité van de CPSU in zijn 
brief van 30 maart zegt, dat er geen "hogere" en geen "onderge
schikte" partijen in de communistische beweging zijn, dat alle 
communistische partijen onafhankelijk en gelijk zijn, dat zij alle 
hun relaties behoren op te bouwen op grondslag van het proleta
rische internationalisme en wederzijdse bijstand. Het is een goede 
eigenschap van communisten, dat hun daden in overeenstemming 
zijn met hun woorden. De enig juiste weg om de eenheid tussen 
zusterpartijen te bewaren en te versterken is oprecht het principe 
van het proletarische internationalisme aan te hangen en het niet 
te schenden, om de principes, die gelden in de betrekkingen tussen 
zusterpartijen, niet te ondermijnen, - en dit niet alleen in woor
den, maar vooral metterdaad te doen. 

Wanneer het principe van onafhankelijkheid en gelijkheid in de 
betrekkingen tussen zusterpartijen is aanvaard, dan is het ontoe
laatbaar voor een partij zichzelf boven andere te plaatsen, zich in 
hun interne zaken te mengen en patriarchale gewoonten in de..re-
laties met hen toe te passen. , 

Wanneer men ermee accoord gaat, dat er geen "hogeren" en 
geen "ondergeschikten" in de betrekkingen tussen zusterpartijen 
zijn, is het ontoelaatbaar het program, de besluiten en de lijn van 
zijn eigen partij aan zusterpartijen als "gemeenschappelijk pro
gram" van de internationale communistische beweging op te leg
gen. 

Wanneer het principe van het bereiken van eenstemmigheid 
door consultatie in de betrekkingen tussen zusterpartijen is aan
vaard, dan behoort men niet te onderstrepen "wie in de meer
derheid" of wie "in de minderheid" is en te steunen op een zoge
naamde meerderheid, ten einde zijn eigen onjuiste lijn op te leg
gen en sectarische en scheuringspolitiek door te voeren. 

Wanneer men overeengekomen is, geschillen tussen zusterpar
tijen te regelen door beraad der partijen onderling, dan moeten an
dere zusterpartijen niet publiekelijk worden aangevallen en met 
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name niet op het eigen congres of op congressen van andere par
tijen door middel van redevoeringen van partijleiders, resoluties, 
verklaringen enz.; nog minder moeten ideologische geschillen tus
sen zusterpartijen uitgebreid worden tot de sfeer van relaties tus
sen staten. 

Wij zijn van mening, dat het in de huidige omstandigheden, 
waar er geschillen in de internationale communistische beweging 
bestaan, bijzonder belangrijk is zich strikt te houden aan de prin
cipes die gelden voor de betrekkingen tussen zusterpartijen, zoals 
deze in de Declaratie en de Verklaring zijn vastgelegd. 

In de sfeer van de betrekking_en tussen zusterpartijen en lan
den neemt het vraagstuk van de Sowjet-Albanese relaties thans een 
voorname plaats in. Het gaat hier om de vraag, wat de juiste weg 
is voor de behandeling van een zusterpartij en het betrokken land 
en of de principes die de relaties tussen zusterpartijen en landen 
bepalen, zoals in de Declaratie en de Verklaring is voorgeschreven, 
worden toegepast. Een juiste oplossing van deze kwestie is een be
langrijke principe-kwestie bij het behoeden van de eenheid van het 
socialistische kamp en de internationale communistische beweging. 

Hoe men de marxistisch-leninistische Albanese Partij van de 
Arbeid moet behandelen is één zaak. Hoe men de Joegoslavische 
revisionistische kliek van verraders aan het marxisme-leninisme 
moet behandelen, dat is een heel andere kwestie. Deze twee in we
zen verschillende kwesties mag men in geen geval op één lijn stel
len. 

U zegt in Uw brief, dat U "de gedachte niet hebt opgegeven, 
dat de betrekkingen tussen de CPSU en de Albanese Partij van de 
Arbeid kunnen worden verbeterd", maar tegelijkertijd gaat U door 
met Uw aanval op de Albanese kameraden voor hetgeen U noemt 
"de op scheuring gerichte handelingen". Dit is klaarblijkelijk te
genstrijdig en draagt op geen enkele wijze bij tot oplossing van het 
vraagstuk der Sowjet-Albanese betrekkingen. 

Wie heeft zich schuldig gemaakt aan scheuringsactiviteiten in 
de Sowjet-Albanese betrekkingen? 

Wie heeft de ideologische geschillen tussen de Sowjet- en Alba
nese partij uitgebreid tot de staatsbetrekkingen? 

Wie heeft de meningsverschillen tussen de Sowjet- en de Alba· 
nese partij en tussen de twee landen publiek gemaakt voor de 
vijand? 

Wie heeft openlijk opgeroepen tot een verandering in de leiding 
van de Albanese partij en de staat? 

Dit is alles duidelijk voor de hele wereld. 
Is het mogelijk, dat de leidende kameraden der CPSU hun ver

antwoordelijkheid voor de ernstige verslechtering van de Sowjet
Albanese relaties werkelijk niet ziim? 

Wij spreken nog eens de ernstige hoop uit, dat de leidende ka
meraden der CPSU zich zullen houden aan de principes, die de 
relaties tussen zusterpartijen en -landen bepalen, en dat zij het 
initiatief nemen om naar een doeltreffende weg tot verbetering 
van de Sowjet-Albanese betrekkingen te zoeken. 
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In het kort, de vraag hoe de betrekkingen tussen zusterpartijen 
en -landen behandeld dienen te worden, moet serieus worden op
gevat. Strikte toepassing van de leidende principes der betrekkin
gen tussen zusterpartijen en -landen is de enige weg om de laster 
te weerleggen die door imperiaTisten en reactionairen verspreid 
wordt over "de hand van Moskou". 

Proletarisch internationalisme is de plicht van alle partijen zon
der uitzondering, groot of klein, of zij aan de macht zijn of niet. 
Maar de grotere partijen en de partijen die aan de macht zijn dra
gen in dit opzicht een bijzonder zware verantwoordelijkheid. De 
reeks van zorgelijke ontwikkelingen, die de laatste tijd in het so
cialistische kamp zijn voorgevallen, hebben niet alleen de belangen 
van de betrokken zusterpartijen, maar ook die van de massa der 
volken in hun landen geschaad. Dit toont overtuigend aan, dat de 
grotere landen en partijen Lenins opdracht om nooit de fout van 
grote-mogendheidschauvinisme te begaan, in acht moeten nemen. 

De kameraden van de CPSU verklaren in hun brief, dat "de 
éPSU nimmer een stap deed of zal doen, die tussen de volken 
van ons vijandigheid zou kunnen zaaien jegens het Chinese broe
dervolk of jegens andere volken". 

Wij willen niet terugkomen op de vele onplezierige gebeurte
nissen, die in het verleden zijn voorgevallen, en wij wensen alleen, 
dat de kameraden van de CPSU bij hun toekomstige handelingen 
deze verklaring strikt in acht zullen nemen. 

Gedurende de laatste jaren hebben onze partijleden en ons volk 
de grootste terughouding betracht ten aanzien van een serie ern
stige incidenten, die in strijd waren met de leidende principes voor 
de betrekkingen tussen zusterpartijen en -landen, en dit niettegen
staande de vele moeilijkheden en verliezen die ons opgelegd wer
den. De geest van het proletarische internationalisme van de Chi
nese communisten en het Chinese volk heeft een ernstige beproe
ving doorstaan. 

De CPC is onvoorwaardelijk loyaal aan het proletarische inter
nationalisme, zij is trouw aan en verdedigt de principes van de 
Declaratie van 1957 en de Verklaring van 1960, die de relaties 
tussen zusterpartijen en -landen regelen, zij handhaaft en ver
dedigt de eenheid van het socialistische kamp en van de inter
nationale communistische beweging . 

23) Ten einde het gemeenschappelijke program van de inter
nationale communistische beweging, dat met algemene stemmen 
door de zusterpartijen is goedgekeurd, uit te voeren, moet een on
voorwaardelijke strijd tegen alle vormen van opportunisme, dat 
een afwijking is van het marxisme-leninisme, gevoerd worden. 

De Declaratie en de Verklaring wijzen er op, dat het revisionis
me of met andere woorden het rechtse opportunisme het hoofd
gevaar in de internationale communistische beweging is. Het Joe
goslavische revisionisme is typerend voor het moderne revisionisme. 
De Verklaring wijst er in het bijzonder op: "De communistische 
partijen hebben de Joegoslavische variant van het internationale 



opportunisme, die een geconcentreerde uitdrukking vormt van de 
,theorieën' van de moderne revisionisten, eensgezind veroordeeld." 

Zij gaat verder: 
"De leiders van de Joegoslavische Communistenbond, die het 

marxisme-leninisme hebben verraden, doordat zij het voor ver
ouderd verklaarden, hebben tegenover de Verklaring van 1957 hun 
anti-leninistische revisionistische program geplaatst. Zij hebben de 
Joegoslavische. Communistenbond tegenover de gehele communisti
sche wereldbeweging geplaatst, hun land uit het socialistische kamp 
losgescheurd, het afhankelijk gemaakt van de zogenaamde hulp van 
de Amerikaanse en andere imperialisten ... " 

In de Verklaring wordt verder gezegd: 
"De Joegoslavische revisionisten verrichten ondermijnend werk 

tegen het socialistische kamp en de communistische wereldbewe
ging. Onder het voorwendsel van een politiek, die vrij is van blok
ken, ontplooien zij een activiteit, die afbreuk doet aan de eenheid 
van alle vredelievende krachten en staten." 

Derhalve wordt de volgende conclusie getrokken: 
"Het is en blijft een onmisbare taak van de marxistisch-lenin

istische partijen, de leiders van de Joegoslavische revisionisten ver
der te ontmaskeren en een actieve strijd er voor te voeren, dat de 
communistische beweging en de arbeidersbeweging gevrijwaard 
blijven van de anti-leninistische ideeën van de Joegoslavische re
visionisten.'' 

De hier aangesneden kwestie is voor de internationale commu
nistische beweging principieel van bijzonder belang. 

Nog onlangs heeft de Tito-kliek openlijk verklaard, dat zij vol
hardt in haar revisionistisch program en haar anti-marxistisch
leninistisch standpunt in strijd met de Declaratie en de Verkla
ring. ; ·! 

Het Amerikaanse imperialisme en zijn NAVO-partners hebben 
gedurende lange tijd verscheidene miljarden dollars besteed aan 
het onderhoud van de Tito-kliek. De Tito-kliek heeft onder het 
masker van "marxisten-leninisten" en onder het pronken met de 
vlag van "socialistisch land", de internationale communistische be
weging en de revolutionaire zaak van de volkeren der wereld on
dermijnd. Zij dient als speciale afdeling van het Amerikaanse im
perialisme. 

Het is geheel ongegrond en in strijd met de feiten als men be
weert, dat Joegoslavië "bepaalde positieve tendenties" vertoont, dat 
het "een socialistisch land is" en dat de Tito-kliek een anti-impe
rialistische kracht" is. 

Zekere personen proberen nu de Joegoslavische revisionistische 
kliek de socialistische gemeenschap en de internationale commu
nistische rijen binnen te loodsen. Hiermede wordt de overeenkomst 
openlijk verscheurd, die in 1960 op de bijeenkomst van zuster
partijen eensgezind werd bereikt en dit is absoluut ontoelaatbaar. 

Het feit, dat gedurende de laatste jaren de revisionistische rich
ting de internationale arbeidersbeweging heeft overstroomd en de 
vele ervaringen en lessen van de international~ communistische 
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beweging hebben volledig de juistheid van de conclusie in de De
claratie en de Verklaring bevestigd, dat het revisionisme het voor
naamste gevaar voor de internationale communistische beweging 
in de huidige tijd is. 

Maar zekere personen zeggen openlijk, dat het dogmatisme en 
niet het revisionisme het hoofdgevaar is, of dat dogmatisme niet 
minder gevaarlijk is dan revisionisme, enz. Wat voor soort prin
cipe ligt daaraan ten grondslag? 

Standvastige marxisten-leninisten en echte marxistisch-lenin
istische partijen moeten principes vooropstellen. Zij moeten geen 
koehandel drijven met principes, vandaag een ding goedkeuren en 
morgen een ander, vandaag dit en morgen dat voorstaan. 

Met alle marxisten-leninisten zullen de Chinese communisten 
een onbuigzame strijd tegen het moderne revisionisme blijven voe
ren, ten einde de zuiverheid van het marxisme-leninisme en het 
principiële standpunt van de Declaratie en de Verklaring te ver· 
dedigen. 

Terwijl communisten het revisionisme, dat het hoofdgevaar in 
de internationale communistische beweging is, bestrijden, moeten 
zij ook tegen het dogmatisme strijden. 

Zoals in de Declaratie van 1957 gezegd wordt, moeten de pro
letarische partijen "zich streng houden aan het principe van het 
samengaan van de algemene marxistisch-leninistische waarheden 
met de concrete praktijk van de revolutie en de opbouw in hun 
landen ... " 

Dit betekent: het is enerzijds nodig altijd vast te houden aan de 
universele waarheid van het marxisme-leninisme. A.ls men dit niet 
doet, zal het leiden tot rechts-opportunisme of revisionistische fou
ten. 

Anderzijds is het altijd nodig van de realiteit uit te gaan, nauw 
contact met de massa's te onderhouden, voortdurend de ervaring 
van de massastrijd te onderzoeken en onafhankelijk de politiek en 
tactiek uit te werken en toe te passen, die bij de omstandigheden 
in eigen land passen. Er zullen fouten van dogmatische aard ont
staan, wanneer men dit nalaat, wanneer men mechanisch de poli
tiek en tactiek van een andere communistische partij copiëert, zich 
blindelings onderwerpt aan de wil van anderen of zonder onder
zoek het program en de besluiten van andere communistische par
tijen als zijn eigen lijn aanvaardt. 

Sommige mensen schenden nu dit grondprincipe, dat lang ge
leden in de Declaratie bevestigd werd. Onder het voorwendsel van 
"scheppende ontwikkeling van het marxisme-leninisme" gooien 
zij de universele waarheid van het marxisme-leninisme overboord. 
Sterker nog, zij omschrijven. als "de universelè waarheid van het 
marxisme-leninisme" hun eigen recepten, die op niets anders be
rusten dan op subjectieve bedenksels, die los staan van de werke
lijkheid en van de massa's en zij dwingen anderen deze recepten 
onvoorwaardelijk te aanvaarden. 

Dit is de oorzaak van vele ernstige verschijnselen in de inter
nationale communistische beweging. 
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24) Een zeer belangrijke les uit de ervaring van de interna
tionale communistische beweging is, dat de ontwikkeling en de 
overwinning van de revolutie afhankelijk zijn van het bestaan van 
een revolutionaire proletarische partij. 

Er moet een revolutionaire partij zijn. 
Er moet een revolutionaire partij zijn, die volgens de revolutio

naire theorie en de revolutionaire stijl van het marxisme is opge
bouwd. 

Er moet een revolutionaire partij zijn, die in staat is de univer
sele waarheid van het marxisme-leninisme met de concrete prak
tijk van de revolutie in haar eigen land te verbinden. 

Er moet een revolutionaire partij zijn, die in staat is de leiding 
nauw met de brede massa van het volk te verbinden. 

Er moet een revolutionaire partij zijn, die volhardt in de waar
heid, haar fouten verbetert en critiek en zelfcritiek weet te oefenen. 

Slechts zulk een revolutionaire partij kan het proletariaat en de 
brede massa van het volk leiden bij het verslaan van het imperia
lisme en zijn lakeien en een klinkende overwinning in de natio
naal-democratische revolutie en de socialistische revolutie behalen. 

Indien een partij niet een proletarisch-revolutionaire, maar een 
burgerlijk-reformistische partij is; 

indien zij niet een marxistisch-leninistische, maar een reformisti
sche partij is; 

indien zij niet de voorhoedepartij van het proletariaat is, maar 
een partij die achter de bourgeoisie aanloopt; 

indien zij niet een partij is, die de belangen van het proletariaat 
en alle werkers vertegenwoordigt, maar een partij, die de belangen 
van de arbeidersaristocratie vertegenwoordigt; 

indien zij niet een internationalistische, maar een nationalistische 
partij is; 

indien zij niet een partij is, die zelfstandig kan denken en een 
gedegen kennis van de tendenties der diverse klassen in eigen land 
door ernstig onderzoek en studie kan verwerven, en die weet hoe 
zij de universele waarheid van het marxismerleninisme moet toe
passen en met de concrete omstandigheden in eigen land moet ver
enigen, maar in plaats daarvan een partij is, die de woorden van 
anderen napraat, buitenlandse ervaring zonder onderzoek copieert, 
her- en derwaarts loopt in antwoord op de stok van zekere per
sonen in het buitenland en die een mengelmoes is geworden van 
revisionisme, dogmatfsme en van allesbehalve marxistisch-lenin
istische principes; 

is zulk een partij absoluut ongeschikt om het proletariaat en de 
massa in de revolutipnaire strijd te leiden, absoluut ongeschikt om 
de revolutie te winnen en absoluut ongeschikt om de grote histori
sche missie van het proletariaat te vervullen. 

Dit is een kwestie, waarover alle marxisten-leninisten, alle klas
sebewuste arbeiders en alle progressieve mensen overal diep moeten 
nadenken. 

25) Het is de plicht van marxisten-leninisten, ten aanzien van 
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de geschillen, die in de internationale communistische beweging 
zijn ontstaan, waarheid van onwaarheid te onderscheiden. In het 
gemeenschappelijke belang van de eenheid in de strijd tegen de 
vijand, zijn wij altijd voor oplossing van de vraagstukken door 
onderlinge partijconsultaties geweest en waren wij ertegen gekant, 
dat de geschillen in het openbaar voor de vijand werden uitgestald. 

Zoals de kameraden van de CP SU weten, werden de openbare 
polemieken in de internationale communistische beweging door 
zekere leiders van zusterpartijen geprovoceerd en ons opgedrongen. 

Nu er een openbaar debat is geprovoceerd, behoort het op basis 
van gelijkheid en democratie tussen zusterpartijen en door de fei
ten naar voren te brengen en door de dingen uit te praten gevoerd 
te worden. 

Aangezien zekere partijleiders andere zusterpartijen openlijk heb
ben aangevallen en een openbaar debat hebben geprovoceerd, zijn 
wij van mening, dat zij geen reden of recht hebben de aangevallen 
zusterpartijen te verbieden in het openbaar te antwoorden. 

Zekere partijleiders hebben ontelbare artikelen gepubliceerd, 
waarin andere zusterpartijen aangevallen werden, maar waarom 
publiceren zij in hun eigen pers de artikelen niet, die deze partijen 
als antwoord geschreven hebben? 

De laatste tijd is de Communistische Partij van China het voor
werp van absurde aanvallen geweest. De aanvallers maakten veel 
kabaal, veronachtzaamden de feiten en hebben vele beschuldigin
gen tegen ons verzonnen. We hebben deze artikelen en redevoerin
gen, waarin we aangevallen werden, in onze eigen pers gepubli
ceerd. 

We hebben ook de volledige tekst van het verslag van de Sow
jet-leiders op de bijeenkomst van de Opperste Sowjet van 12 de
cember 1962 gepubliceerd, verder het redactionele artikel in de 
Prawda van 7 januari 1963, de redevoering van de leider der 
CPSU-delegatie op het Zesde Congres van de Socialistische Een
heidspartij van Duitsland op 16 januari 1963 en het redactionele 
artikel in de Prawda van 10 februari 1963. 

Wij hebben verder de volledige tekst van de twee brieven van 
het Centraal Comité der CPSU dd. 21 februari en 30 maart 1963 
gepubliceerd. 

Wij hebben op sommige artikelen en redevoeringen, waarin zus
terpartijen ons aanviefen, geantwoord, maar wij hebben op andere 
nog niet geantwoord. Bijvoorbeeld hebben wij niet direct geant
woord op de vele artikelen en redevoeringen van de kameraden der 
CPSU. 

Tussen 15 december 1962 en 8 maart 1 963· schreven wij in ant
woord op degenen, die ons aangevallen 1.ebben, zeven artikelen. 

Hun titels waren: 
"Arbeiders aller landen, verenigt U, verzet U tegen de gemeen

schappelijke vijand!", 
"De meningsverschillen tussen kameraad Togliatti en ons", 
"Leninisme en modern revisionisme", 
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"Laten wij ons verenigen op grondslag van de Moskouse Decla~ 
ratie en Verklaring", 

"Waar komen de meningsverschillen vandaan? - Antwoord 
aan Thorez en andere kameraden", 

"Meer over de meningsverschillen tussen kameraad Togliatti en 
ons - enkele belangrijke vraagstukken van het leninisme in de 
hedendaagse wereld", 
• "Een commentaar op de verklaring van de Communistische Par~ 
tij van de Verenigde Staten." 

Vermoedelijk doelt U op deze artikelen, waar U aan het slot van 
Uw brief van 30 maart de Chinese pers van "ongemotiveerde aan~ 
vallen" op de CPSU beschuldigt. Wanneer men artikelen, die op 
onze aanvallers antwoorden, "aanvallen" noemt, draait men de 
zaken om. 

Aange~ien U onze artikelen "ongemotiveerd" en "heel slecht" 
noemt, waarom publiceert U dan deze zeven "ongemotiveerde aan~ 
vallen" niet, zoals wij Uw artikelen gepubliceerd hebben en laat U 
alle Sowjet~kameraden en de Sowjet~mensen niet voor zichzelf den~ 
ken en oordelen wie gelijk en ongelijk heeft? U bent natuurlijk ge~ 
rechtigd deze artikelen, die U als "ongemotiveerde aanvallen" he~ 
schouwt, punt voor punt te weerleggen. 

Hoewel U onze artikelen "ongemotiveerd" en onze argumenten 
verkeerd noemt, vertelt U het Sowjet~volk niet, wat onze argumen~ 
ten eigenlijk zijn. Deze manier van doen kan nauwelijks beschouwd 
worden als blijkgevende van een ernstige houding ten aanzien van 
besprekingen tussen zusterpartijen, ten aanzien van de waarheid 
tegenover de massa's. 

Wij hopen, dat het openbare debat tussen zusterpartijen kan 
worden stopgezet. Dit is een vraagstuk, dat behandeld moet wor~ 
den in overeenstemming met de principes van onafhankelijkheid, 
van gelijkheid en van het bereiken van overeenstemming door he~ 
raadslaging tussen zusterpartijen. In de internationale communis~ 
tische beweging heeft niemand het recht aanvallen te lanceren 
wanneer hij dat belieft of "beëindiging van het openbare debat" te 
bevelen, wanneer hij de andere wenst te beletten om te antwoorden. 

De kameraden van de CPSU weten, dat wij, ten einde een gun~ 
stige sfeer voor het bijeenroepen van een conferentie der zuster~ 
partijen te scheppen, besloten hebben, vanaf 9 maart 1963 openbare 
antwoorden op de openbare aanvallen, die door kameraden van 
zusterpartijen met name tegen ons worden gericht, tijdelijk stop te 
zetten. Wij behouden ons het recht van openbaar antwoord voor. 

In onze brief van 9 maart zeiden wij ten aanzien van het vraag~ 
stuk van het staken van het openbare debat, dat het "noodzakelijk 
(is), dat onze beide partijen en de desbetreffende zusterpartijen in 
discussie met elkaar treden en tot een overeenkomst geraken, die 
voor allen aanvaardbaar en billijk is". 

* 
In het voorgaande hebben wij onze opvattingen ten aanzien van 
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de algemene lijn van de internationale communistische beweging 
en van enkele daarmee verband houdende principiële kwesties uit~ 
eengezet. 

Wij hopen, zoals wij in de aanhef van deze brief hebben aange~ 
duid, dat deze openhartige presentatie van onze opvattingen tot we~ 
derzijds begrip zal bijdragen. Natuurlijk kunnen kameraden in~ 
stemmen of van mening verschillen met deze opvattingen. Maar 
volgens onze mening zijn de vraagstukken die wij hier bespreken 
kernvraagstukken, die om aandacht van en oplossing door de inter~ 
nationale communistische beweging vragen. Wij hopen, dat al 
deze vraagstukken en ook de vraagstukken die U in Uw brief aan~ 
snijdt, tijdens de besprekingen tussen onze partijen en op de bij
eenkomst van vertegenwoordigers van alle zusterpartijen volledig 
besproken zullen worden. 

Bovendien zijn er andere kwesties van gemeenschappelijk be
lang, zoals de critiek op Stalin en sommige belangrijke principiële 
zaken betreffende de internationale communistische beweging, die 
op het 20ste en 22~ste Congres van de CPSU aangesneden werden 
en wij hopen, dat ook over deze kwesties tijdens de besprekingen 
een openhartige uitwisseling van meningen zal plaatsvinden. 

Ten aanzien van de besprekingen tussen onze twee partijen stel~ 
den wij in onze brief van 9 maart voor, dat kameraad Chroestsjow 
naar Peking zou komen; indien dit niet gelegen zou komen stelden 
wij voor, dat een andere verantwoordelijke kameraad van het Cen~ 
traal Comité der CPSU aan het hoofd van een delegatie naar Pe~ 
king zal komen, of dat wij een delegatie naar Moskou zullen zen
den. 

Aangezien U in Uw brief van 30 maart hebt bericht, dat kame
raad Chroestsjow niet naar China kan komen, en U niet de wens 
hebt geuit een delegatie naar China te sturen, heeft het Centraal 
Comité van de CPC besloten een delegatie naar Moskou te zenden. 

In Uw brief van 30 mei hebt U kameraad Mao Tse~toeng uit· 
genodigd de Sowjet~Unie te bezoeken. Reeds op 23 februari heeft 
kameraad Mao Tse~toeng in zijn gesprek met de Sowjet~ambassa~ 
deur in China duidelijk de reden genoemd, waarom hij op dit mo
ment niet bereid was de Sowjet~Unie te bezoeken. Dit is U wel
bekend. 

Toen een verantwoordelijke kameraad van het Centraal Comité 
van de Communistische Partij van China op 9 mei de Sowjet~ 
ambassadeur in China ontving, deelde hij U mede, dat wij midden 
juni een delegatie naar Moskou wilden zenden. Later stemden wij 
overeenkomstig het verzoek van het Centraal Comité van de CPSU 
in met uitstel van de besprekingen tussen onze twee partijen tot 
5 juli. 

Wij hopen oprecht, dat de besprekingen tussen de Chinese en de 
Sowjet~partij positieve resultaten zullen opleveren en zullen bij
dragen tot de voorbereidihg voor het bijeenroepen van een bijeen
komst van alle communistische en arbeiderspartijen. 

Het is nu meer dan ooit noodzakelijk. dat alle communisten zich 
op basis van het marxisme~leninisme, van het proletarische inter-
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nationalisme en de Declaratie en de Verklaring, die eensgezind 
door de zusterpartijen zijn goedgekeurd, verenigen. 

Samen met de marxistisch-leninistische partijen en de revolutio
naire mensen in de wereld, zal de Communistische Partij van 
China zich onverflauwd blijven inspannen om de belangen van het 
socialistische kamp en de internationale communistische beweging, 
de zaak van de bevrijding der onderdrukte volkeren en naties en 
de strijd tegen het imperialisme en voor wereldvrede te verdedigen. 

Wij hopen, dat gebeurtenissen, die onze vrienden bedroeven en 
slechts de vijand genoegen doen, in de toekomst in de internatio
nale communistische beweging niet meer zullen voorkomen. 

De Chinese communisten zijn er vast van overtuigd, dat de 
marxisten-leninisten, het proletariaat en de revolutionaire mensen 
zich overal nauwer zullen aaneensluiten, alle moeilijkheden en: ob
stakels zullen overwinnen en steeds grotere overwinningen zullen 
behalen in de strijd tegen imperialisme en voor wereldvrede, in de 
strijd voor de revolutionaire zaak van de volkeren der wereld en de 
zaak van het internationale communisme. 

Arbeiders aller landen, verenigt U! Arbeiders en onderdrukte 
volkeren en naties der wereld, verenigt U! Vezet U tegen de ge
meenschappelijke vijand! 

Met communistische groeten, 

Centraal Comité van de 
Communistische Partij van 
China. 

(Overgenomen uit "Peking Review" van 26 juli 1963 ). 
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OPEN BRIEF 
van het Centraal Comité der Communistische Partij 

van de Sowjet-Unie, gericht aan de partij-organisaties en 

aan alle communisten van de Sowjet-Unie 

Waarde Kameraden! 

Het Centraal Comité van de CPSU acht het nodig zich met 
een open brief tot U te richten om zijn standpunt uiteen te 
zetten ten aanzien van belangrijke vraagstukken der inter
nationale communistische beweging in verband met de brief 
van het Centraal Comité der Communistische Partij van Chi
na, gedateerd 14 juni 1963. 

De Sowjetmensen weten zeer goed dat onze partij en rege
ring, die uiting geven aan de wil van het gehele Sowjetvolk, 
geen krachten sparen wanneer het er om gaat de broederlijke 
vriendschap met de volken van alle socialistische landen te 
versterken, het Chinese volk daarbij inb~:Jgrepen. Ons ver
enigt de gemeenschappelijke strijd voor de overwinning van 
het communisme. Wij hebben maar één doel en koesteren 
gelijke verlangens, gelijke verwachtingen. 

De betrekkingen, die gedurende vele jaren tussen onze 
partijen hebben bestaan, waren goed. Doch enige tijd geleden 
openbaarden zich tussen de CPC enerzijds en de CPSU en 
andere zusterpartijen anderzijds ernstige meningsverschillen. 
En thans is er bij het Centraal Comité van de CPSU een 
steeds groter wordende ongerustheid ontstaan als gevolg van 
het optreden en van handelingen der leiding van de Commu
nistische Partij van China, die de aaneengeslotenheid van onze 
partijen en de vriendschap van onze volken ondergraven. 

Zijnerzijds heeft het Centraal Comité van de CPSU al het 
mogelijke gedaan om de aan de dag getreden meningsverschil
len uit de weg te ruimen en het heeft in januari van dit jaar 
voorgesteld de polemiek, die in de communistische beweging 
in het openbaar werd gevoerd, te staken, ten einde de twist
punten op rustige en zakelijke wijze te bespreken en deze op 
te lossen op een principieel marxistisch-leninistische grond
slag. Dit voorstel van de CPSU vond warme steun bij alle 
zusterpartijen. Daarna werd overeenstemming bereikt om
trent een ontmoeting van vertegenwoordigers der CPSU en 
der CPC, welke ontmoeting thans in Moskou plaats vindt. 

Het Centraal Comité van de CPSU hoopt dat de Chinese 
kameraden, evenals wij, hun goede wil zullen tonen en het 
succes van deze ontmoeting zullen helpen bevorderen, in het 
belang van onze volken en de versterking van de eenheid van 
de communistische beweging. 

Wij betreuren het dat de Chinese kameraden het plotseling 
mogelijk achtten - toen reeds overeenstemming was bereikt 



over een ontmoeting van vertegenwoordigers der CPSU en 
der CPC in Moskou, de delegaties waren aangewezen en de 
datum voor de bijeenkomst was overeengekomen- in plaats 
van de aanwezige meningsverschillen tijdens deze ontmoe
ting ter tafel te brengen om in het openbaar, ten overstaan 
van de gehele wereld, niet alleen de oude meningsverschillen 
uiteen te zetten maar ook nieuwe beschuldigingen te uiten, 
gericht tegen de CPSU en tegen andere communistische par
tijen. Dit kwam tot uiting in de publikatie van de brief van 
het Centraal Comité der CPC van 14 juni van dit jaar, waarin 
een willekeurige uitleg wordt gegeven van de Declaratie en 
de Verklaring der Moskouse conferenties van vertegenwoor
digers der communistische- en arbeiderspartijen, - een brief, 
waarin de belangrijkste stellingen van deze historische docu
menten geweld wordt aangedaan. Deze brief van het Centraal 
Comité der CPC bevat ongegronde, lasterlijke aanvallen op 
onze partij en op andere communistische partijen, op de be
sluiten van het 20ste, 21ste en 22ste congres en op het Program 
van de CPSU. 

Zoals u uit de verklaring van het Centraal Comité der 
CPSU, afgedrukt in de "Prawda" van 19 juni j.l. bekend zal 
zijn, kwam het Presidium van het Centraal Comité der partij, 
na van de brief kennis te hebben genomen, tot de conclusie, 
dat publicatie van de brief, geschreven door het Centraal Co
mité der CPC d.d. 14 juni, in de Sowjetpers op dat moment niet 
doelmatig was. Het spreekt vanzelf dat het publiceren van de 
brief een antwoord in het openbaar van ons zou hebben geëist. 
Dit zou geleid hebben tot een verder verscherpen van de 
polemiek en tot het aanwakkeren der hartstochten, waardoor 
de betrekkingen tussen onze partijen slechter zouden worden. 
Het publiceren van de brief van het Centraal Comité der 
CPC was des te meer inopportuun, daar een ontmoeting van 
vertegenwoordigers van de CPSU en de CPC op handen was, 
naar onze mening met het doel om in een kameraadschappe
lijke atmosfeer de bestaande meningsverschillen onder de 
ogen te zien, ten einde langs die weg een beter wederzijds be
grip tussen onze beide partijen over de belangrijkste vraag
stukken van de huidige wereld-ontwikkeling te bevorderen 
en een gunstig klimaat te scheppen voor het voorbereiden en 
het verwezenlijken van een conferentie van vertegenwoordi
gers van alle communistische- en arbeiderspartijen. 

Terzelfdertijd oordeelde het Presidium van het Centraal 
Comité der CPSU het nodig om de leden van het Centraal 
Comité der CPSU en alle deelnemers aan het Plenum met de 
brief van het Centraal Comité der CPC bekend te maken en 
ze tevens in te lichten omtrent het wezen der meningsver
schillen, bestaande tussen de leiding van de CPC enerzijds 
en die van de CPSU en andere marxistisch-leninistische par
tijen anderzijds. 

In zijn eenstemmig genomen besluit heeft het Plenum van 
het Centraal Comité zijn volle goedkeuring gehecht aan de 
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politieke activiteit van het Presidium van het Centraal Co
mité der CPSU en van zijn eerste secretaris, tevens voorzitter 
van de ministerraad der USSR, kameraad N. S. Chroestsjow, 
ten aanzien van een verdergaande aaneensluiting der krach
ten van de internationale communistische beweging; deze 
goedkeuring gold eveneens de concrete handelingen en maat
regelen, welke het Presidium van het Centraal Comité der 
CPSU genomen heeft in de onderlinge betrekkingen met het 
Centraal Comité der Communistische Partij van China. 

Het Plenum van het Centraal Comité der CSPU gaf aan 
het Presidium van het CC de opdracht om tijdens de ontmoe
ting met de vertegenwoordigers van de CPC onwrikbaar vast 
te houden aan de gedragslijn, vastgelegd op het 20ste, 21ste en 
22ste congres van onze partij. Deze liJn werd goedgekeurd op 
de bijeenkomsten van vertegenwoordigers der communisti
sche partijen en tot uiting gebracht in de Deklaratie en de 
Verklaring. Zij werd ten volle bevestigd door de praktijk van 
het leven, door de gehele gang der internationale gebeurte
nissen. 

Na de aanvallen van het Centraal Comité der Chinese CP 
op onze partij, op andere communistische partijen en op de 
besluiten van het 20ste, 21ste en 22ste congres, zomede zijn 
aanvallen op het Program van de CPSU als ongemotiveerd 
en lasterlijk categorisch te hebben verworpen, heeft het Ple
num van het Centraal Comité uiting gegeven aan zijn bereid
heid en vastbeslotenheid om consequent koers te blijven zet
ten op de aaneensluiting der zusterpartijen en op het uit de 
weg ruimen der bestaande meningsverschillen, waarmede het 
de wil van de gehele partij tot uitdrukking bracht. Het Ple
num verklaarde, dat onze partij ook voortaan zal streven naar 
het versterken van de eenheid op de grondslag der principes 
van het Marxisme-Leninisme, van het socialistisch interna
tionalisme en van de broederlijke vriendschap tussen de 
CPSU en de CPC, in het belang van de strijd voor onze ge-
meenschappelijke zaak. 
Helaas hebben de gebeurtenissen van de laatste tijd laten 
zien, dat de Chinese kameraden de door ons betoonde terug
houdendheid op hun wijze hebben geïnterpreteerd. Zij heb
ben het doen voorkomen alsof ons oprecht streven om een 
toespitsing van de polemiek in de communistische beweging 
te vermijden, weinig minder was dan een opzet om de inzich
ten van de Chinese leiders voor de communisten, voor het 
Sowjetvolk verborgen te houden. 

Na aldus onze terughoudendheid voor zwakte te hebben 
aangezien, begonnen de Chinese kameraden met groeiende 
opdringerigheid en halsstarrigheid en op onwettige wijze in 
Moskou en in andere steden van de Sowjet-Unie de brief van 
het Centraal Comité der CPC van 14 juni te verspreiden, in 
een massa-oplage en gedrukt in het Russisch, een handeling, 
die indruiste tegen de normen van vriendschappelijke betrek
kingen tussen de socialistische broederlanden. En alsof dit 
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nog niet genoeg was, begonnen de Chinese kameraden deze 
brief en andere documenten, gericht tegen onze partij, op in
tensieve wijze over de gehele wereld te propageren en te 
verspreiden, waarbij zij er niet voor schroomden om ter wille 
van de verspreiding gebruik te maken van imperialistische 
uitgevers en agenturen. 

De zaak nam nog scherper vormen aan toen de Chinese 
vertegenwoordigers, nadat het Ministerie van buitenlandse 
zaken der USSR de Chinese ambassadeur in de Sowjet-Unie 
op het ontoelaatbare van dergelijke handelingen gewezen had 
-die immers de souvereiniteit van onze staat op grove wijze 
met voeten traden - die handelingen niet alleen niet staak
ten, doch op demonstratieve wijze verklaarden dat zij het als 
hun recht beschouwden de brief ook verder in de USSR te 
verspreiden. 

Op 7 juli - dus nadat in Moskou de ontmoeting reeds 
begonnen was -werd er in Peking een door een talrijk pu
bliek bezochte meeting gehouden, waar de Chinese employé's, 
die wegens het onwettig verspreiden van ma-teriaal, dat aan
vallen op onze partij en op de Sowjetregering inhield, uit het 
land waren gezet, door officiële persoonlijkheden als helden 
werden verwelkomd. Terwijl zij onder het Chinese volk on
vriendschappelijke gevoelen,s en stemmingen jegens de USSR 
aanwakkerden, trachtten officiële Chinese persoonlijkheden 
op de meeting steeds opnieuw hun recht te bewijzen op het 
schenden van de souvereiniteit van onze staat en van de in 
het internationale verkeer geldende normen. Op 10 juli kwam 
het Centraal Comité der CPC met een nieuwe verklaring, 
waarin het die handelingen rechtvaardigde en in wezen het 
recht voor zich opeiste om zich te mengen in de interne aan
gelegenheden der Sowjet-Unie, iets, wat de Sowjetregering 
natuurlijk nimmer zal tolereren. Dergelijke handelingen lei
den onvermijdelijk alleen maar naar een toespitsing in de ver
houdingen en zij kunnen slechts schade berokkenen. 

In een hoofdartikel in het Chinese "Volksdagblad" van 13 
juli werden voor de zoveelste maal aanvallen ondernomen 
op onze partij en werd het feit, dat de brief van het Centraal 
Comité der CPC van 14 juli niet door de Sowjetpers was ge
publiceerd, op volkomen averechtse wijze geïnterpreteerd. 

De op onverholen wijze bedreven onvriendschappelijke 
handelingen der leiders van de CPC, hun halsstarrig streven 
om de polemiek in de internationale communistische bewe
ging op de spits te drijven, hun opz~ttelijk verwrongen weer
gave van het standpunt van onze partij en de verkeerde inter
pretatie van de motieven, op grond waarvan wij ons tijdelijk 
hebben onthouden van publikatie van het bewuste schrijven, 
geven ons aanleiding de brief van het Centraal Comité der 
CPC van 14 juni 1963 thans openbaar te maken en onze be
oordeling van dit document te geven. 

Een ieder, die de brief van het Centraal Comité der CPC 
doorleest, zal bemerken dat achter de gezwollen frasen over 
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eenheid en aaneengeslotenheid onvriendelijke, lasterlijke 
aanvallen tegen onze partij en tegen het Sowjetland schuil 
gaan, alsook een streven om de historische betekenis van de 
strijd van ons volk voor de overwinning van het communisme 
in de USSR en voor de zegepraal van de vrede en het socia
lisme over de gehele wereld te kleineren. Welke openlijke en 
bedekte aantijgingen aan het adres van de CPSU en van de 
Sowjet-Unie zijn er al niet in dat document te vinden! De 
samenstellers van de brief veroorloven zich onwaardige, voor 
de communisten krenkende verzinsels over "verraad aan de 
belangen van het gehele internationale proletariaat en van de 
volken der gehele wereld", over "afwijkingen van het Marx
isme-Leninisme en van het proletarisch inte·rnationalisme" 
en zij zinspelen op "lafheid jegens de imperialisten", op "een 
stap terug in de gang der historische ontwikkeling" en zelfs 
op een "georganiseerde en morele ontwapening van het pro
letariaat en van alle werkenden", gelijkstaande met "dienst
verlening ten behoeve van een herstel van het kapitalisme" 
in ons land. 

Hoe komt het bij hen op iets dergelijks te zeggen van de par
tij van de grote Lenin, van het vaderland van het socialisme, 
van het volk, dat als eerste in de wereld de socialistische revo
lutie heeft voltrokken, zijn grootse prestaties in een uiterst 
verbitterde worsteling met liet internationale imperialisme en 
met de binnenlandse contrarevolutie heeft verdedigd, in de 
strijd voor de opbouw van het communisme wonderen van 
heldenmoed en zelfopoffering aan de dag legt, terwijl het zich 
op waardige wijze kwijt van zijn internationale verplichting 
jegens de werkenden van de gehele wereld. 

I 

Bijna een halve eeuw lang heeft het Sowjetland onder 
leiding van de Communistische Partij gestreden voor de 
overwinning van de ideeën van het Marxisme-Leninisme, in 
naam van de vrijheid en het geluk der werkenden van de 
gehele aarde. Vanaf de eerste dagen van het bestaan van de 
Sowjetstaat, toen ons land geleid werd door de grote Lenin, 
tot op de dag van heden heeft ons volk een enorme en onbaat
zuchtige hulp verleend aan alle volken, die strijden om zich 
te bevrijden van het juk van het imperialisme en het kolonia
lisme, voor de opbouw van een nieuw leven, en het gaat 
daarmee voort. In de wereldgeschiedenis zijn geen voorbeel· 
den te vinden die laten zien hoe één enkel land en in een 
dergelijke omvang hulp aan andere landen heeft verleend 
bij de ontwikkeling van hun economie,. wetenschap en tech
niek. 

Ook de Chinese communisten en de werkenden van China 
in het algemeen hebben de broederlijke solidariteit van het 
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Sowjetvolk en van onze partij in volle omvang ervaren, zowel 
·in de periode, toen zij hun revolutionaire strijd voerden voor 

de bevrijding van hun vaderland, als in de jaren van de socia
listische opbouw in China. Dadelijk na het vestigen van de 
Chinese Volksrepubliek heeft de Sowjetregering met de rege
ring van het nieuwe China een verdrag van vriendschap, van 
bondgenootschap en wederkerige bijstand gesloten, dat een 
machtig instrument betekent bij het bieden van weerstand 
tegen imperialistische aanslagen en een factor is voor het 
versterken van de vrede zowel in het Verre Oosten als in de 
gehele wereld. 

Op royale wijze heeft het Sowjetvolk de grote ervaring, 
die het in de loop van vele jaren bij de socialistische opbouw 
heeft verworven, alsook zijn prestaties op het gebied van we
tenschap en techniek met zijn Chinese broeders gedeeld. Bij 
het ontwikkelen van de economie van China bewees en be
wijst ons land een aanzienlijke steun. Met de actieve steun 
van de Sowjet-Unie bouwde het nieuwe China 198 industriële 
bedrijven, fabrieken en andere objecten, die uitgerust zijn 
met de modernste installaties. Dank zij de medewerking van 
ons land zijn er in China nieuwe takken van industrie ge
schapen, als auto-, traktoren-, vliegtuig- en andere indus
trieën. De Sowjet-Unie verschafte de Chinese Volksrepubliek 
meer dan 21.000 complete wetenschappelijke- en technische 
plannen, waaronder 1400 projekten voor grote bedrijven. 
Voortdurend hebben wij China steun verleend bij het sterker 
maken van zijn landsverdediging en bij het scheppen van een 
moderne industrie ten behoeve van de defensie. Duizenden 
Chinese specialisten en arbeiders hebben in de Sowjetinstel
lingen voor hoger onderwijs en bij onze bedrijven hun oplei
ding genoten. En ook thans gaat de Sowjet-Unie voort de Chi
nese Volksrep u bliek technische bij stand te verlenen bij de 
opbouw van 88 industriële ondernemingen en objecten. 

Wij zeggen dit alles niet om ons op de borst te slaan, doch 
alleen omdat de leiders van de CPC er de laatste tijd naar 
streven de betekenis van de Sowjethulp te bagatelliseren. Wij 
van onze kant zijn niet vergeten, dat de Sowjet-Unie van de 
Chinese Volksrepubliek in de loop der jaren goederen heeft 
ontvangen, die zij nodig had. 

Nog niet zo heel lang geleden spraken de Chinese leiders 
veel en met recht over de bestaande vriendschap tussen de 
volken van China en de Sowjet-Unie, over de eenheid van de 
CPSU met de CPC, waardeerden zij in hoge mate de Sowjet
hulp en drongen zij er op aan te leren van de ervaring der 
Sowjet-Unie. 

In 1957 zei kameraad Mao Tse-toeng: "In zijn strijd voor de 
nationale bevrijding heeft het Chinese volk van de zijde van 
het Sowjetvolk een broederlijke sympathie en steun onder
vonden. Ook na de overwinning van de Chinese revolutie be
wijst de Sowjet-Unie een alzijdige en enorme bijstand bij de 
opbouw van het socialisme in China. Dat alles zal het Chinese 
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volk nimmer vergeten". Men kan het alleen maar betreuren, 
dat de Chinese leiders dat blijkbaar wel gaan vergeten. 

Onze partij en alle Sowjetmensen hebben zich verheugd over 
de successen, die het grote Chinese volk bij de opbouw van 
het nieuwe leven heeft weten te behalen en ook wij zijn trots 
op deze successen. In een rede, die kameraad Chroestsjow in 
Peking tijdens een plechtige bijeenkomst ter viering van het 
10-jarig bestaan der Chinese Volksrepubliek gehouden heeft, 
zei hij: "Geleid door zijn roemrijke Communistische Partij 
heeft het heldhaftige en nijvere volk van China laten zien, 
wat een volk vermag wanneer het de macht in eigen hand 
genomen heeft. . . . Thans erkennen allen de successen van 
het Chinese volk en van de Chinese Communistische Partij. 
De volkeren van Azië en Afrika zien, langs welke weg en 
onder welk stelsel de talenten en de scheppende krachten der 
volkeren zich werkelijk kunnen ontplooien, wanneer het volk 
in zijn gehele breedte en diepte zijn machtig, creatief vermo
gen kan tonen". 

Zo stonden de zaken, zo lang de Chinese leiders niet waren 
begonnen af te wijken van de algemene koers der internatio
nale communistische beweging. 

In april1960 legden de Chinese kameraden openlijk hun me
ningsverschillen met de internationale communistische bewe
ging bloot, toen zij een serie artikelen publiceerden onder de 
titel "Leve het Leninisme!" Deze artikelenreeks, waarvoor on
juist weergegeven, uit hun verband gerukte en verkeerd ge
interpreteerde stellingen uit bekende werken van Lenin als 
basis dienden, hielden stellingen in, die in wezen gericht wa
ren tegen de grondslagen van de Declaratie der Moskouse 
conferentie van 1957 - welke namens de CPC door kameraad 
Mao Tse-toeng werd ondertekend -, tegen de politiek van 
het vreedzaam naast elkaar bestaan van staten met verschil
lende maatschappelijke stelsels, tegen de mogelijkheid om in 
het huidige tijdperk een wereldoorlog te voorkomen en tegen 
het betreden zowel van een vreedzame als van een niet vreed
zame weg voor het ontwikkelen van de socialistische revolu
tie. De leiders der CPC begonnen hun inzichten aan alle zus
terpartijen op te dringen. In juni 1960, tijdens een zitting van 
de Algemene Raad van het W ereldvakverbond, die in Peking 
plaats vond, belegden de Chinese leiders, buiten medeweten 
van de leiding der zusterpartijen, een bijeenkomst van ver
tegenwoordigers van een aantal partijen, die zich toen- in 
Peking bevonden. Op deze bijeenkomst ontvouwden zij een 
openlijke critiek op het standpunt van de CPSU en van 
andere marxistisch-leninistische partijen en op de Declaratie, 
die de Moskouse conferentie van 1957 had aangenomen. Bo
vendien gingen de Chinese kameraden er toe over, hun me
ningsverschillen met de CPSU en andere zusterpartijen te 
verkondigen op de openbare tribune van een niet-partijorga
nisatie. 

Deze stappen van de leiding der CPC wekten bij de zuster-



partijen ernstige ongerustheid. Met het oog hierop werd in de 
conferentie der communistische partijen, die in 1960 te Boe
karest had plaats gevonden, een poging ondernomen om de 
ontstane meningsverschillen met de leiders van de CPC te 
bespreken. De vertegenwoordigers van 50 communistische- en 
arbeiderspartijen onderwierpen de opvattingen en handelin
gen der Chinese leiders aan een kameraadschappelijke kritiek 
en zij deden een beroep op hen, terug te keren tot de weg van 
eenheid en samenwerking in de internationale communisti
sche beweging, overeenkomstig de principes van de Moskouse 
Declaratie. Helaas heeft de leiding van de CPC deze kame
raadschappelijke hulp versmaad en ging zij voort met het 
volgen van haar foutieve koers en met het vergroten van 
haar meningsverschillen met de zusterpartijen. 

In het streven een dergelijke loop der gebeurtenissen te stui
ten, deed het Centraal Comité der CPSU het voorstel om be
sprekingen te voeren met het Centraal Comité der Chinese 
CP. Deze besprekingen vonden in september 1960 te Moskou 
plaats. Maar ook toen gelukte het niet de ontstane menings
verschillen te boven te komen en wel door de halsstarrige 
onwil der delegatie van de CPC te luisteren naar de mening 
van de zusterpartijen. Op de Conferentie van de 81 commu
nistische- en arbeiderspartijen, die in november 1960 te Mos
kou plaats vond, werden de foutieve inzichten en concepties 
van de leiding der CPC door de absolute meerderheid van de 
zusterpartijen verworpen. Op deze Conferentie verdedigde de 
Chinese afvaardiging op onwrikbare wijze haar speciale in
zichten en alleen toen de dreiging ontstond dat zij volkomen 
zou worden geïsoleerd, ondertekende zij de Verklaring. 

Thans is het volkomen duidelijk geworden, dat de leiders 
der CPC slechts manoeuvreerden toen zij hun handtekening 
onder de Verklaring van 1960 plaatsten. Immers,. spoedig na 
de Conferentie gingen zij opnieuw hun koers propageren, 
waarbij zij de leiding van de Albanese Partij van de Arbeid 
als spreekbuis gebruikten. Achter de rug van onze partij om 
zetten zij een campagne op touw tegen het Centraal Comité 
van de CPSU en tegen de Sowjetregering. 

In oktober 1961 ondernam het Centraal Comité van de 
CPSU nieuwe pogingen ten einde de betrekkingen met de 
CPC te normaliseren. Onze kameraden Chroestsjow, Kozlow 
en Mikojan voerden toen besprekingen met de kameraden 
Tsjoe En-lai, Peng Tzjen en andere leidende functionarissen, 
die op het 22ste congres van de CPSU aanwezig waren. Ka
meraad Chroestsjow zette toen de Chinese delegatie uitvoerig 
het standpunt uiteen, dat door het Centraal Comité van de 
CPSU werd ingenomen ten aanzien van de principiële vraag
stukken, welke op het 22ste congres werden bediscussieerd 
en hij onderstreepte ons onveranderd streven om de vriend
schap en de samenwerking met de Communistische Partij van 
China hechter te maken. 

In zijn brieven van 22 februari en 31 mei 1962 vestigde het 
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Centraal Comité der CPSU de aandacht van het Centraal Co
mité der CPC op de gevaarlijke consequenties, tot welke een 
verzwakking in de aaneengeslotenheid der communistische 
beweging voor onze gemeenschappelijke zaak kan leiden. Wij 
hebben toen de Chinese kameraden voorgesteld stappen te 
ondernemen, opdat de imperialisten niet de gelegenheid zou 
worden geboden de moeilijkheden, die in de onderlinge Sow
jet-Chinese betrekkingen waren gerezen, voor hun eigen be
langen te gebruiken. Ook had het Centraal Comité vap de 
CPSU voorgesteld meer effectieve maatregelen te nemen ten 
aanzien van zulke vraagstukken als het uitwisselen van in
terne politieke informatie, het coördineren der standpunten 
van de zusterpartijen in de internationale democratische orga
nisaties en ook ten aanzien van andere kwesties. 

Echter, deze brieven en andere practische stappen, die ten 
doel hadden de betrekkingen met de CPC en de Chinese 
Volksrepubliek te verbeteren, vonden in Peking geen weer
klank. 

In de herfst van het vorig jaar had het Presidium van het 
Centraal Comité der CPSU een lang onderhoud met de vroe
gere ambassadeur der Chinese Volksrepubliek in de Sowjet
Unie, kameraad Lioe Sjao, voordat deze Moskou verliet. 

In de loop van dat onderhoud namen de leden van het Pre
sidium van het Centraal Comité opnieuw het initiatief tot het 
versterken van de Sowjet-Chinese vriendschap. Kameraad 
Chroestsjow vroeg kameraad Lioe Sjao om aan kameraad 
Mao Tse-toeng ons voorstel over te brengen, luidende: "Alle 
twisten en meningsverschillen ter zijde te stellen, niet na te 
gaan wie gelijk en wie ongelijk heeft, het verleden niet op te 
halen en onze betrekkingen te beginnen met een schone lei". 
Deze oprecht gemeende oproep bleef volkomen onbeant
woord. 

Terwijl zij hun ideologische meningsverschillen met de zus
terpartijen verder vergrootten, begonnen de leiders der CPC 
deze over te brengen op de wederzijdse staatkundige betrek
kingen. De Chinese organen gingen over tot het geleidelijk 
opheffen van de economische- en commerciële banden der 
CVR met de Sowjet-Unie en met andere socialistische landen. 
In de loop van de laatste drie jaar werd de handelsomzet van 
de Chinese Volksrepubliek met de Sowjet-Unie op initiatief 
van de regering der Chinese Volksrepubliek tot bijna een 
derde teruggebracht; de levering van complete installaties 
daalde tot een 40ste. 

Nogmaals, deze inkrimping vond plaats op initiatief van de 
Chinese leiders. Wij betreuren het, dat de leiding der Chinese 
Volksrepubliek deze weg is opgegaan. Wij zijn steeds van 
mening geweest en blijven van mening dat de Sowjet-Chinese 
banden, de samenwerking tussen ons ook verder dienen te 
worden ontwikkeld. Dat zou in het voordeel zijn van beide 
partijen en bovenal van het nieuwe China zelf, dat van de 
Sowjet-Unie en van andere socialistische landen zulk een 



grote steun heeft ontvangen. De Sowjet-Unie heeft in het ver
leden de verbindingen met China op grote schaal tot ontwik
keling gebracht en zij bepleit ook thans hun uitbreiding en 
niet hun opheffing. Men zou toch zo zeggen, dat de leiding 
van de Chinese CP op de eerste plaats zorg aan de dag diende 
te leggen voor het ontwikkelen van de economische banden 
met de socialistische landen. Zij handelde evenwel in tegen
overgestelde richting, zonder rekening te houden met het na
deel, dat daardoor aan de economie van de Chinese Volks
republiek wordt berokkend. 

Door wiens schuld deze economische banden zwakker zijn 
geworden, daaromtrent hebben de Chinese leiders hun volk 
niet de waarheid gezegd. Onder de Chinese communisten en 
zelfs onder de bevolking werd een grote propaganda op touw 
gezet, welke ten doel had de binnen- en buitenlandse politiek 
van de CPSU in opspraak te brengen en om anti-Sowjetstem
mingen aan te wakkeren. 

Het Centraal Comité van deCPSUvestigde de aandacht der 
Chinese kameraden op deze onjuiste handelingen. Wij zeiden 
tot de Chinese kameraden, dat men het volk niet mag opwek
ken de een of andere partij nu eens te loven, dan weer de ban
vloek over haar uit te spreken, al naar gelang van de gerezen 
twisten en meningsverschillen. Voor iedere communist is het 
duidelijk, dat meningsverschillen tussen zusterpartijen niets 
anders betekenen dan een tijdelijke episode, terwijl de betrek
kingen tussen de volken van socialistische landen nu en vpor 
altijd gevestigd wordèn. 

De Chinese leiders negeerden echter iedere keer de kame
raadschappelijke waarschuwingen van de CPSU en spitsten 
de Sina-Sowjetverhoudingen verder toe. 

Sedert het einde van 1961 begortnen de Chinese vertegen
woordigers in de internationale democratische organisaties 
hun foutieve inzichten openlijk op te dringen. Tijdens de in 
december 1961 te Stockholm plaats gevonden zitting van de 
Wereld Vredesraad keerde de Chinese delegatie zich tegen 
het bijeenroepen van een wereldcongres voor vrede en ont
wapening. In de loop van 1962 werd de activiteit van het We
reldvakverbond, van de internationale vredesbeweging, van 
de beweging voor Afro-Aziatische solidariteit,. van de Wereld
federatie der democratische jeugd, van de Internationale de
mocratische vrouwenfederatie en ook de activiteit van andere 
organisaties in gevaar gebracht door de op scheuring gerichte 
handelingen der Chinese vertegenwoordigers. Zij verzetten 
zich tegen deelname van afgevaardigden der comités voor 
Afro-Aziatische solidariteit, gevormd in de Europese socialis
tische landen, aan de te Moshi gehouden 3e conferentie voor 
solidariteit tussen de volkeren der landen van Azië en Afrika. 
De leider van de Chinese delegatie zei tegen de Sowjetgedele
geerden: "Blanken hebben hier niets te maken". En op de 
conferentie van journalisten te Djakarta stuurden de Chinese 
afgevaardigden het er op aan, dat de Sowjetjournalisten niet 
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als ten volle gerechtigden zouden worden toegelaten, op het 
motief, dat de Sowjet-Unie .... niet tot de landen van Azië 
behoort. 

Vreemd en verbazingwekkend is het, dat de Chinese kame
raden de overweldigende meerderheid van het onlangs ge
houden internatinale congres van de vrouwenbeweging be
schuldigden van scheuringsactiviteit en van een foutieve poli
tieke lijn, terwijl bij het in stemming brengen van de oproep, 
gericht tot de vrouwen van de 110 landen uit alle werelddelen, 
die op het congres vertegenwoordigd waren, de vertegen
woordigsters van slechts twee landen tegenstemden, die van 
China en Albanië. Het lijkt er waarachtig op, alsof het vele 
miljoenen tellende leger van vrijheidslievende vrouwen uit de 
pas zou lopen en slechts twee de formatie in acht zouden ne
men, correct zouden marcheren! 

Dit is in het kort de geschiedenis van de meningsverschillen 
der Chinese leiding met de CPSU en andere zusterpartijen. Zij 
laat zien, dat de leiders van de CPC hun speciale gedragslijn 
plaatsen tegenover de algemene koers van de communistische 
beweging en er naar streven deze hun dictaat, hun volkomen 
foutieve opvattingen omtrent de meest wezenlijke vraagstuk
ken van deze tijd op te dringen. 

II. 

Waarin nu schuilt het wezen van de meningsverschillen 
tussen de Communistische Partij van China enerzijds en de 
Communistische Partij van de Sowjet-Unie en de internatio
nale communistische beweging anderzijds? Deze vraag rijst 
ongetwijfeld bij een ieder, die kennis neemt van de brief van 
het Centraal Comité der CPC van 14 juni. 

Vele stellingen in die brief kunnen op het eerste gezicht ver
bazing wekken, zodat men zich verwonderd afvraagt: met wie 
twisten de Chinese kameraden eigenlijk? Bestaan er soms 
communisten die tegenstanders zijn b.v. van de socialistische 
revolutie, of die het niet hun plicht achten te strijden tegen 
het imperialisme of de nationale bevrijdingsbeweging steun te 
verlenen? Waarom poneert de leiding van de CPC zo hard
nekkig dergelijke stellingen? 

Men zou ook kunnen vragen waarom zou men niet kunnen 
instemmen met de stellingen van de Chinese kameraden, zoals 
die in hun brief ten aanzien van belangrijke problemen uit
eengezet zijn? Neem b.v. een probleem van zo'n essentiële 
betekenis als dat van oorlog en vrede. In zijn brief spreekt 
het Centraal Comité van de CPC over de vrede en het vreed
zaam naast elkaar bestaan. 

Het wezen van de zaak schuilt daarin, dat de Chinese kame
raden, toen zij eenmaal hun kruistocht tegen de richtlijnen 
van de marxistisch-leninistische partijen ten aanzien van de 
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meest essentiële problemen van deze tijd begonnen waren, 
ten eerste aan de CPSU en andere marxistisch-leninistische 
partijen opvattingen toedichtten, die deze nooit hebben uitge
sproken, die hun vreemd zijn. Ten tweede trachtten zij door 
in woorden de formules en de stellingen te erkennen, die ont
leend zijn aan de documenten der communistische beweging, 
hun foutieve inzichten en onjuiste standpunten te maskeren. 
De strijd der volken voor de vrede, het vreedzaam naast el
kaar bestaan van staten met verschillende maatschappelijke 
stelsels, de ontwapening e.d. openlijk aan te vallen, zou heb
ben betekend, dat zij hun standpunten voor de ogen van de 
communisten der gehele wereld en voor die van de vrede
lievende volken zouden hebben blootgelegd en deze van zich 
zouden hebben afgestoten. Daarom, hoe meer de polemiek 
zich voortzet, des te meer treedt de zwakheid der verschillen
de standpunten, die door de leiding van de CPC zijn ingeno
men, aan de dag en des te hardnekkiger nemen zij hun toe
vlucht tot een dergelijke vermomming. Zou men met deze 
methode van de Chinese kameraden geen rekening houden, 
dan zou het voor buitenstaanders er zelfs op kunnen lijken, 
alsof de twist eigenlijk een scholastiek karakter heeft aange
nomen, alsof er sprake zou zijn van afzonderlijke formulerin
gen, die ver verwijderd zijn van de levensproblemen. 

In werkelijkheid staan er in het middelpunt echter vraag
stukken, welke de vitale belangen der volken raken. 

Het zijn de vraagstukken van oorlog en vrede, het vraag
stuk van de rol en de ontwikkeling van het socialistische 
wereldstelsel, de vraagstukken van strijd tegen ideologie en 
praktijk van de "persoonsverheerlijking", de vraagstukken 
van strategie en taktiek der internationale arbeidersbeweging 
en van de nationale bevrijdingsstrijd. 

De praktijk heeft deze vraagstukken aan de orde gesteld, 
door de diepgaande wijzigingen, die in de socialistische lan
den en in de gehele wereld zijn opgetreden, veranderingen in 
de krachtsverhoudingen, die gedurende de laatste jaren zijn 
ontstaan tussen het socialisme en het imperialisme en nieuwe 
mogelijkheden voor onze beweging. 

De communistische beweging moest op dat alles een ant
woord geven en zij heeft dat ook gedaan, door een algemene 
gedragslijn uit te werken, overeenkomstig de toestanden en 
de eisen der huidige etappe in de wereldontwikkeling. 

Volgens de eenparige mening van de communistische par
tijen !:leeft het 20ste congres van de CPSU, welk congres een 
nieuwe etappe in de gehele communistische beweging heeft 
ingeluid, hierin een enorme rol gespeeld. Dat werd ook neer
gelegd in de Declaratie van 1957 en in de Verklaring van 1960, 
documenten der communistische partijen, die collectief zijn 
uitgewerkt en die een formulering hebben gegeven van de 
algemene politieke koers der communistische beweging in het 
huidig tijdperk. 

Tegenover die koers hebben de leiders der CPC thans ech-
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ter een andere geplaatst en hun standpunten gaan steeds meer 
afwijken van de algemene lijn der communistische beweging 
ten aanzien van de fundamentele vraagstukken. 

Dit geldt bovenal voor het vraagstuk van oorlog en vrede. 
Ten aanzien van de problemen van oorlog en vrede, van de 

wijze, waarop deze moeten worden opgelost, mag generlei on
duidelijkheid en onuitgesproken gedachte bestaan; het gaat 
hier immers om het lot der volken en om de toekomst van 
de gehele mensheid. 

Het Centraal Comité van de CPSU acht het zijn plicht om 
in volle openhartigheid de partij en het volk te zeggen, dat er 
inzake de vraagstukken van oorlog en vrede bij de leiding 
van de CPC diepgaande principiële meningsverschillen zijn 
ontstaan met ons en met de internationale communistische 
beweging. Hun wezen schuilt in de volkomen tegenoverge
stelde benadering van zulke belangrijke problemen als de 
mogelijkheid van het voorkomen van een wereldoorlog met 
kernwapens, vreedzame co-existentie tussen staten met ver
schillende stelsels en het onderling verband tussen de strijd 
voor de vrede en het ontwikkelen van de revolutionaire be
weging over de gehele wereld. 

Onze partij heeft in haar besluiten van het 20ste en 22ste 
congres en de communistische wereldbeweging heeft in de 
Declaratie en de Verklaring de strijd voor de vrede en het 
voorkomen van een atomaire wereld-catastrofe de primaire 
taken genoemd, voor welke de communisten zich geplaatst 
zien. Wij hebben een reëel inzicht in de krachtsverhoudingen, 
zoals die thans in de wereld bestaan en wij trekken daaruit 
de conclusie, dat, ofschoon de aard van het imperialisme niet 
is veranderd en het gevaar voor het ontstaan van een oorlog 
niet uit de weg is geruimd, de vredeskrachten, welker voor
naamste steunpunt gevormd wordt door het machtige geme
nebest der socialistische staten, onder de huidige verhoudin
gen met vereende krachten een wereldoorlog kunnen voor
komen. 

Wij hebben ook een nuchter begrip voor de radicale kwali
tatieve veranderingen, die zich in de middelen tot oorlogvoe
ring hebben voltrokken en derhalve ook voor hun 'mogelijke 
gevolgen. Het 'raket- en kernwapen, dat in het midden van 
deze eeuw is geschapen, heeft de vroeger geldende voorstel
lingen van een oorlog gewijzigd. Dit wapen is van een onge
kend verwoestende kracht. Het is voldoende te zeggen, dat 
de explosie van slechts één machtige thermo-nucleaire bom 
sterker is dan de explosieve kracht van de gezamenlijke oor
logsmiddelen, aangewend in alle voorgaande oorlogen, de 
beide laatste wereldoorlogen daarbij inbegrepen. En van 
dergelijke bommen liggen er duizenden opgestapeld! 

Hebben de communisten soms het recht dit gevaar te ne
geren? Moeten wij het volk niet de gehele waarheid zeggen 
over de consequenties van een thermo-nucleaire oorlog? Wij 
menen, dat wij dat onvoorwaardelijk moeten doen. Dat kan 
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geen "verlammende" uitwerking op de massa's hebben, zoals 
de Chinese kameraden beweren. Integendeel, de waarheid 
over de moderne oorlog mobiliseert de wil en de energie der 
massa's tot de strijd voor de vrede en tegen het imperialisme, 
de bron van het oorlogsgevaar. .. 

De historische taak van de communisten bestaat in het 
organiseren en het aanvoeren van de strijd der volken voor 
het voorkomen van een wereldoorlog met thermo-nucleaire 
wapens. 

Het afwenden van een nieuwe wereldoorlog is een volko
men reële en uitvoerbare taak. Het 20ste congres van onze 
partij kwam tot een conclusie van de allergrootste betekenis 
toen het vastgestelde, dat de fatale onvermijdelijkheid van 
oorlogen tussen de staten in onze tijd niet langer meer aan
wezig is. Deze conclusie is niet de vrucht van· vrome wensen, 
doch het resultaat van een reële, streng wetenschappelijke 
analyse van de in het wereldstrijdperk bestaande verhou
dingen tussen de klassenkrachten; zij is gebaseerd op de gi
gantische macht van het wereld~socialisme. Onze opvattin
gen ten aanzien van dit vraagstuk worden door de gehele 
internationale communistische beweging gedeeld. "Een we
reldoorlog kan voorkomen worden"; "nog vóór de volledige 
overwinning van het socialisme op aarde, onder het bestaan 
van het kapitalisme in een deel van de wereld, ontstaat de 
reële mogelijkheid een wereldoorlog uit het leven der maat
schappij te bannen", aldus wordt in de Verklaring beklem
toond. 

Onder die verklaring staat ook de handtekening van de 
Chinese kameraden. 

En wat is het standpunt van de leiding der CPC? Wat kun
nen de door haar gepropageerde stellingen betekenen zoals: 
aan de oorlog kan geen einde komen, zo lang het imperialis
me bestaat; de vreedzame co~existentie is een illusie en in de 
buitenlandse politiek der socialistische landen is zij geen al
gemeen aanvaard principe; de strijd voor de vrede is een hin
derpaal voor de revolutionaire strijd? 

Deze stellingen betekenen, dat de Chinese kameraden lijn
recht ingaan tegen de koers van de internationale communis
tische beweging ten aanzien van de vraagstukken van oorlog 
en vrede. Zij geloven niet in de mogelijkheid van het voorko
men van een nieuwe wereldoorlog, onderschatten de krachten 
van de vrede en het socialisme en overschatten de krachten 
van het imperialisme, terwijl zij het mobiliseren van de volks~ 
massa's voor de strijd tegen het oorlogsgevaar in feite mis
kennen. 

Daaruit volgt, dat de Chinese kameraden niet geloven in 
het vermogen der volken van de socialistische landen, in dat 
van de internationale arbeidersbeweging en van alle demo
cratische en vredelievende krachten om de plannen van de 
oorlogshitsers te verijdelen en voor onze huidige en komen
de generaties de vrede te verzekeren. 
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Wat staat er achter de luidruchtige revolutionaire frasen der 
Chinese kameraden? Ongeloof in de krachten van de arbei
dersklasse, in haar revolutionair kunnen en ongeloof zowel in 
de mogelijkheid van een vreedzaam naast elkaar bestaan als 
in de overwinning van het proletariaat in de klassenstrijd. 

In de strijd voor het voorkomen van een oorlog verenigen 
zich alle vredelievende krachten. Naar hun klasse-samen~ 
stelling en hun klassebelangen zijn zij verschillend. Maar de 
strijd voor de vrede en voor het afwenden van een oorlog kan 
hen verenigen, omdat een atoombom er geen klasse-begin
selen op nahoudt; die vernietigt allen die vallen binnen de 
sfeer van zijn verwoestende werking. 

De weg te volgen, die door de Chinese kameraden is voor
gesteld, zou betekenen de volksmassa's af te stoten van de 
communistische partijen, die toch door hun hardnekkige en 
moedige strijd voor de vrede de sympathie der volken hebben 
verworven. 

In het bewustzijn van brede massa's zijn socialisme en vrede 
thans onafscheidelijk! 

De Chinese kameraden onderschatten kennelijk volkomen 
het gevaar van een thermo-nucleaire oorlog. "De atoombom is 
een papieren tijger", hij is "helemaal niet schrikaanjagend", 
beweren zij. Het voornaamste zou zijn om aan het imperialis
me zo vlug mogelijk een eind te maken; langs welke weg, met 
welke verliezen dat zal worden bereikt, zou een vraag van 
ondergeschikt belang wezen. Is het geoorloofd te vragen: voor 
wie? Voor de honderden miljoenen mensen, die in het geval 
van het ontketenen van een thermo-nucleaire oorlog aan de 
ondergang zullen worden prijsgegeven? Voor de staten, die al 
in de eerste uren van een dergelijke oorlog van de aardbodem 
zullen worden weggevaagd? 

Niemand heeft het recht, ook de grote staten niet, om te 
spelen met het lot van miljoenen mensen. Diegenen dienen 
te worden veroordeeld, die niet hun krachten willen inspan
nen opdat een wereldoorlog uit het leven der volken worde 
verbannen en opdat de massale vernietiging van mensen en 
het verwoesten der kostbare goederen van de menselijke be
schaving worden voorkomen. 

In de brief van het Centraal Comité der CPC van 14 juni 
wordt veel gesproken over "onvermijdelijke offers", naar het 
heet in naam van de revolutie. Sommige verantwoordelijke 
Chinese leiders hebben het ook als mogelijk verklaard honder
den miljoenen mensen in een oorlog op te offeren. "De zege
vierende volken zullen op de puinhopen van het ondergegane 
imperialisme in een uiterst snel tempo een beschaving opbou~ 
wen, die duizendmaal hoger is dan die van het kapitalistische 
stelsel; zij zullen een werkelijk schone toekomst bouwen", 
aldus wordt beweerd in de artikelenreeks "Leve het Leninis
me!", die door het Centraal Comité van de CPC is goedge
keurd. 



Is het misschien gepermitteerd de Chinese kameraden te 
vragen of zij er zich wel rekenschap van hebben gegeven wat 
dat voor "ruïnes" zijn, die een met raket- en kernwapens 
gevoerde wereldoorlog zou achterlaten? 

Het Centraal Comité van de CPSU (en wij zijn er van over
tuigd dat onze partij en het hele Sowjetvolk ons daarin een~ 
parig steunen) kan de opvattingen van de Chinese leiding 
omtrent het scheppen van een "duizendmaal hogere bescha
ving" op de lijken van honderden miljoenen mensen te enen
male niet delen. Dergelijke opvattingen zijn volkomen in 
strijd met de ideeën van het Marxisme-Leninisme. 

Is het verder geoorloofd de Chinese kameraden te vragen: 
welk middel stellen zij voor om er het imperialisme mee te 
vernietigen? 

Wij zijn van ganser harte voor een vernietiging van het 
imperialisme en van het kapitalisme. Niet slechts geloven wij 
in de onvermijdelijkheid van de ondergang van het kapitalis
me, maar wij doen ook alles om dit te bereiken door middel 
van de klassenstrijd en zo vlug mogelijk ook. Wie moet over 
dit historische vraagstuk beslissen? In de eerste plaats de 
arbeidersklasse, daarbij geleid door haar voorhoede: de 
marxistisch-leninistische partij, het werkende volk van ieder 
land. 

De Chinese kameraden stellen nog iets anders voor. Zij 
zeggen ronduit: "Op de puinhopen van het ten ondergegane 
imperialisme" - anders uitgedrukt: door het ontketenen van 
een oorlog - "zal een schone toekomst worden opgebouwd". 
Zou men zich daarmee verenigen, dan dienen het beginsel der 
vreedzame co-existentie en de strijd voor de vrede inderdaad 
nergens toe. Welnu, een dergelijke avontuurlijke weg kunnen 
wij niet betreden; hij is in strijd met het wezen van het 
Marxisme-Leninisme. 

Het is aan ieder bekend, dat onder de huidige verhoudingen 
een wereldoorlog een oorlog met thermo-nucleaire wapens 
zal zijn. De imperialisten zullen het toneel nimmer uit eigen 
beweging verlaten en vrijwillig in hun graf gaan liggen, zon
der de alleruiterste middelen te gebruiken, waarover zij be
schikken. 

Blijkbaar geven zij, die het thermo-nucleaire wapen een 
"papieren tijger" noemen, zich niet ten volle rekenschap van 
de verwoestende kracht van dat wapen. 

Wij echter houden daar nuchter rekening mee. Wij zelf 
maken thermo-nucleaire wapens en hebben een voldoende hoe
veelheid vervaardigd. Hun alles vernietigende kracht is ons 
heel goed bekend. En wanneer het imperialisme een oorlog 
tegen ons mocht ontketenen, dan zullen wij er niet voor te
rugdeinzen dit geduchte wapen tegen de agressor aan te wen
den. Echter, wanneer men ons niet aanvalt, dan zullen wij 
niet de eersten zijn om tot dit wapen onze toevlucht te ne
men. 
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De marxisten-leninisten streven naar het waarborgen van 
een hechte vrede, niet door deze van het imperialisme af te 
smeken, maar 'door het aaneensluiten van de marxistisch
leninistische partijen, door het aaneensluiten van de arbei~ 
dersklasse van alle landen en van de volken, die strijden voor 
hun vrijheid en nationale onafhankelijkheid, waarbij zij 
steunen op de economische en defensieve kracht der socialis
tische staten. 

Men zou de Chinese kameraden, die voorstellen een schone 
toekomst op te bouwen op de puinhopen van de oude wereld, 
nadat deze in een thermo-nucleaire oorlog ten onder zal zijn 
gegaan, de vraag willen stellen, of zij in deze aangelegenheid 
wel overleg hebben gepleegd met de arbeidersklasse van die 
landen, waar het imperialisme regeert? De arbeidersklasse 
van de kapitalistische landen zal hun vast en zeker antwoor
den: vragen wij u soms, of u maar een oorlog wilt ontketenen 
om bij het opruimen van de imperialisten onze landen te ver
nietigen? De monopolisten, de imperialisten vormen immers 
een relatief kleine groep, terwijl het voornaamste deel der be
volking van de kapitalistische landen uit de arbeidersklasse, 
de werkende boeren en de werkende intellectuelen bestaat. De 
atoombom gaat niet uitzoeken, waar ergens een imperialist en 
waar een arbeider te vinden is; die slaat in waar hij neer
komt en daarom zouden er op iedere monopolist miljoenen 
arbeiders vernietigd worden. De arbeidersklasse, de werken
den stellen aan zulke "revolutionairen" de vraag: welk recht 
hebt u om voor ons de vraagstukken op te lossen, die verbon
den zijn met ons bestaan en met onze klassenstrijd? Wij zijn 
ook voor het socialisme, maar wij willen het veroveren in de 
klassenstrijd en niet door het ontketenen van een thermo
nucleaire wereldoorlog. 

Het vraagstuk zo te stellen, als door de Chinese kameraden 
geschiedt, kan aanleiding geven tot de rechtvaardige verden~ 
king, dat er hier niet langer sprake is van het benaderen van 
de strijd voor de vernietiging van het kapitalisme va.nuit een 
klassenstandpuht, maar van volkomen andere doelstellingen. 
Wanneer onder de puinhopen van de oude wereld zowel uit
buiters als uitgebuiten zullen zijn begraven, wie zal dan die 
"schone toekomst" opbouwen? 

In dit verband kan niet worden nagelaten de aandacht er 
op te vestigen dat de Chinese kameraden, in plaats van een 
aanpak voor te staan, uitgaande van het internationalistische 
klassestandpunt, zoals dat is uitgedrukt in de oproep: "Pro
letariërs aller landen, verenigt U!", hardnekkig de leuze pro
pageren: "De wind uit het Oosten is krachtiger dan die uit 
het Westen", een leuze, die gespeend is van iedere klasse
inhoud. 

In de vraagstukken betreffende de socialistische revolutie 
staat onze partij vastbesloten op het marxistische klasse
standpunt, dat er van uitgaat, dat de revolutie in ieder land 



verwezenlijkt wordt door de arbeidersklasse, door het wer
kende volk, zonder militaire inmenging van buitenaf. 

Natuurlijk is het onbetwistbaar dat wanneer de impe
rialistische waanzinnigen desalniettemin een oorlog ontke
tenen, de volken het kapitalisme zullen wegvagen en begra
ven. Doch de communisten, die de volken vertegenwoordigen, 
zijn oprechte strijders voor het socialistische humanisme en 
zij hebben de plicht alles te doen wat zij kunnen, opdat een 
nieuwe wereldoorlog, waarin honderden miljoenen mensen 
ten onder zouden gaan, niet zal worden getolereerd. 

Geen enkele ·partij, die de belangen van het volk ter harte 
gaat, kan ontkennen dat zij in de strijd voor het afwenden 
van een· nieuwe wereldoorlog en voor het waarborgen van 
een vreedzaam naast elkaar bestaan der staten met verschil
lende maatschappelijke stelsels verantwoordelijkheid draagt. 

De lijn van onze partij in deze gehele aangelegenheid tot 
uiting brengende, heeft kameraad Chroestsjow gezegd: "Zo 
lang het imperialisme en zolang het kolonialisme bestaan, zul
len er bevrijdingsoorlogen zijn. Dat zijn revolutionaire oor
logen. Dergelijke oorlogen zijn niet slechts toelaatbaar, maar 
ook overmijdelijk, omdat de kolonialisten niet vrijwillig de 
volken hun onafhankelijkheid verlenen. Daarom kunnen de 
volken hun vrijheid en onafhankelijkheid slechts veroveren 
door strijd, met inbegrip van de gewapende strijd". De Sowjet
Unie verleent de meest uitgebreide steun aan de nationale 
bevrijdingsbeweging. Een ieder weet van de reële hulp, die 
ons land verleend heeft aan de volken van Vietnam, Egypte, 
Irak, Algerië, Jemen, aan het Cubaanse en aan andere volken. 

De Communistische Partij van de Sowjet-Unie heeft ver
kondigd, dat het leninistische beginsel van de vreedzame co
existentie de algemene lijn der Sowjet-buitenlandse politiek 
is en zij houdt onwrikbaar aan deze gedragslijn vast. Te be
ginnen met 1953 en in het bijzonder na het 20ste congres der 
CPSU hebben wij bij het toepassen van onze vredelievende 
politiek een sterk gestegen activiteit aan de dag gelegd en 
heeft deze politiek in toenemende mate ingewerkt op het ge
hele verloop der internationale verhoudingen, in het belang 
van de volksmassa's. 

De Chinese kameraden beweren dat wij er van uit zouden 
gaan dat met het begrip "vreedzame co-existentie" alles ge
zegd is ten aanzien van de principes van onze betrekkingen, 
niet alleen met de imperialistische, maar ook met de socia
listische landen en tevens met de landen, welke zich in het 
jongste verleden van het koloniale juk hebben bevrijd. Zij 
weten echter heel goed, dat dit helemaal niet het geval is 
en dat wij als eersten verkondigd hebben, dat het beginsel 
van de vriendschap en van de kameraadschappelijke, weder
kerige bijstand het belangrijkste beginsel is in de onderlinge 
betrekkingen tussen de landen van het socialisme. Zij weten, 
dat wij ons daaraan standvastig en consequent houden en 
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dat wij aan de volken, die zich bevrijd hebben, alle mogelijke 
en veelzijdige steun verlenen. Nochtans achten zij het op 
grond van zekere overwegingen voor zichzelf voordelig dat 
alles in een volkomen vals daglicht voor te stellen. 

De hardnekkige strijd, die de Sowjet Unie gevoerd heeft 
voor de vrede en de internationale veiligheid, voor een alge
mene en totale ontwapening, voor het uit de weg ruimen van 
de resten van de tweede wereldoorlog en voor het oplossen 
van alle internationale strijdvragen door middel van onder
handelingen heeft zijn vruchten afgeworpen. Nimmer was het 
gezag van ons land in de gehele wereld zo groot en onze 
internationale positie zo stevig als thans het geval is. Dat 
hebben wij te danken aan de voortdurend gestegen economi
sche en militaire macht der Sowjet-Unie, aan die van de an
dere socialistische landen en aan hun vredelievende buiten
landse politiek. 

Het Centraal Comité van de CPSU verklaart, dat wij ons 
tot nu toe steeds gehouden hebben aan de leninistische poli
tiek van het vreedzaam naast elkaar bestaan van staten met 
verschillende maatschappelijke stelsels en dat wij die poli
tiek voortaan zullen voeren. Dit ziet de partij als haar plicht 
zowel ten aanzien van het Sowjetvolk als van de volken van 
alle andere landen. De vrede te verzekeren betekent op de 
meest effectieve wijze mede te werken aan het versterken van 
het socialistische stelsel en dientengevolge aan het intensieve 
inwerken van dat stelsel op de gehele gang van de bevrij
dingsstrijd, op het revolutionaire wereldproces. 

Het diepe verschil van inzicht ten aanzien van de vraag
stukken van oorlog en vrede en van de vreedzame co-existen
tie, dat bestaat tussen de CPSU en andere marxistisch-lenin
istische partijen enerzijds en de leiding van de CPC ander
zijds, is wel bijzonder duidelijk aan de dag getreden tijdens 
de crisis van 1962 in het gebied rond de Caribische Zee. Dat 
was een scherpe internationale crisis; nimmer tevoren was 
de mensheid zo dicht tot de afgrond van een thermo-nucle
aire oorlog genaderd als in oktober van het vorig jaar. 

De Chinese kameraden beweren,· dat wij in de periode van 
de Caribische crisis een soort "avonturistische" fout zouden 
hebben begaan, door eerst raketten naar Cuba te brengen en 
dat wij daarna voor het Amerikaanse imperialisme zouden 
hebben "gecapituleerd" toen wij de raketten uit Cuba verwij
derden. 1). 

Dergelijke beweringen zijn volkomen in strijd met de fei
ten. 

Hoe was de zaak in werkelijkheid? Het Centraal Comité 
van de CPSU en de Sowjet-regering beschikten over betrouw
bare gegevens, waaruit bleek dat men heel dicht stond voor 

1 ) Een dergelijke bewering is vervat in het hoofdartikel van het 
Chinese "Volksdagblad" van 8 maart 1963, getiteld: "Over een ver· 
klaring der Communistische Partij van de V.S." 
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een gewapende agressie van het Amerikaanse imperialisme 
tegen Cuba. Het was ons volkomen duidelijk, dat voor het 
bieden van weerstand tegen die agressie en voor een effec
tieve verdediging der Cubaanse revolutie de meest vastbera
den maatregelen nodig waren. Vervloekingen en waarschu
wingen,- zelfs al noemt men ze "ernstige waarschuwingen" 
en herhaalt men ze tweehonderdvijftig maal - , hebben op 
de imperialisten geen uitwerking. 

Uitgaande van de noodzaak om de Cubaanse revolutie te 
verdedigen, kwamen de Sowjetregering en de regering van 
Cuba overeen om op Cuba raketten te installeren, aangezien 
dit het enige reële middel was om agressie van de zijde van 
het Amerikaanse imperialisme te voorkomen. De levering van 
raketten aan Cuba betekende, dat een aanval op dat eiland 
een vastberaden tegenstand zou ontmoeten, waarbij tegen de 
organisators van de agressie gebruik zou worden gemaakt van 
het raketwapen. Een dergelijke besliste maatregel, genomen 
door de Sowjet-Unie en Cuba, bracht onder de Amerikaanse 
imperialisten een schok teweeg en deze werden voor het eerst 
in hun geschiedenis gewaar dat, zo zij een gewapende inval op 
Cuba zouden ondernemen, zij op hun eigen grondgebied een 
vernietigende slag als antwoord zouden ontvangen. 

Aangezien hier niet eenvoudig sprake was van een conflict 
tussen de Verenigde Staten en Cuba, doch van een botsing 
tussen twee sterke mogendheden, die over kernwapens be
schikten, groeide de crisis in het gebied van de Caribische 
Zee uit van een locale tot een internationale. Er was een 
reële dreiging van een thermo-nucleaire wereldoorlog ont
staan. 

Om uit de aldus ontstane situatie te geraken stonden twee 
uitwegen open: ófwel de bezetenen, zoals de meest agressie
ve en reactionaire vertegenwoordigers van het Amerikaanse 
imperialisme worden genoemd, in de kaart te spelen en een 
thermo-nucleaire oorlog te beginnen, ófwel-de mogelijkheden 
te benutten, welke door de levering van de raketten waren 
ontstaan en alle maatregelen te nemen, teneinde tot een 
vreedzame oplossing van de ontstane crisis te komen en geen 
agressie tegen de Cubaanse Republiek te gedogen. 

Zoals men weet verkozen wij de tweede weg en wij zijn er 
van overtuigd, dat wij juist hebben gehandeld, zoals wij er 
ook zeker van zijn, dat ons gehele volk er precies zo over 
denkt. De Sowjet-mensen hebben meer dan eens metterdaad 
getoond, dat zij in staat zijn voor zichzelf op te komen en 
de zaak van de revolutie en die van het socialisme te verdedi
gen. En niemand weet beter dan zij hoeveel smart en lijden 
een oorlog brengt, welke lasten en offers hij van de volken 
vergt. 

De bereikte overeenstemming om het kernwapen terug te 
trekken als antwoord op de verplichting van de zijde der 
Amerikaanse regering geen inval op Cuba te ondernemen en 
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Amerika's bondgenoten daarvan te weerhouden, de heldhaf
tige strijd van het Cubaanse volk en de steun die het daarbij 
werd verleend qoor de vredelievende volken, dat alles heeft 
het mogelijk gemaakt de plannen teniet te doen van die ex
treme avonturistische kringen van het Amerikaanse impe· 
rialisme, die klaar stonden om amok te maken. Als resultaat 
hiervan is het gelukt de Cubaanse revolutie te beschermen 
en de vrede te redden. 

Onze verklaring, dat tijdens de crisis rond Cuba ook de 
regering-Kennedy een zeker gezond verstand en een reële 
benadering der dingen aan de dag heeft gelegd, beschouwen 
de Chinese kameraden als een "vergoelijking van het imperia
lisme". Denken ze werkelijk dat alle regeringen der bour
geoisie in al hun handelingen gespeend zijn van ieder gezond 
verstand? 

Dank zij het moedige en vèrziende standpunt van de USSR, 
de volharding en de zelfbeheersing van het heldhaftige Cu
baanse volk en zijn regering, dank zij de krachten van het 
socialisme en die van de vrede is het bewezen, dat men in 
staat is, het agressieve imperialisme te beteugelen en aan de 
voorstanders van een oorlog de vrede op te leggen. Dat bete
kende een grote overwinning van de politiek van de rede, 
van de krachten van de vrede en die van het socialisme; en 
het betekende de nederlaag van de imperialistische krachten, 
van de politiek van oorlogsavonturen. 

Als gevolg hiervan leidt Cuba thans een vreedzaam leven 
en bouwt het onder de leiding van de Eenheidspartij der So
cialistische Revolutie en van de leider van het Cubaanse volk: 
kameraad Fidel Castra Ruz, het socialisme op. 

Toen er met de president der Verenigde staten van Ameri
ka overeenstemming was bereikt en daardoor een aanvang 
kon worden gemaakt met het opheffen vari de crisis in het 
gebied van de Caribische Zee, putten de Chinese kameraden 
zich bijzonder uif in krenkingen en laster aan het adres van 
de Sowjet-Unie, waarbij zij aanvoerden, dat men de im· 
pedalisten nimmer op hun woord kan geloven. 

Wij leven echter in een tijdperk, waarin twee werelden, 
twee stelsels bestaan: het socialisme en het imperialisme. Het 
zou absurd zijn te menen, dat alle kwesties, die onvermijdelijk 
in de betrekkingen tussen de landen dier stelsels rijzen, alleen 
door geweld van wapenen moeten worden opgelost, dus met 
uitsluiting van enigerlei onderhandelingen en overeenkom
sten. Dan zou er aan de oorlogen nooit een einde komen. Wij 
zijn tegen een dergelijke benadering der dingen. 

De Chinese kameraden voeren aan, dat men de imperialis
ten hoegenaamd niet kan vertrouwen; zij zullen beslist bedrog 
plegen .. Maar het gaat hier in het geheel niet om zoiets als 
vertrouwen, doch om een nuchtere berekening. Sedert de cri
sis in het gebied van de Caribische Zee is opgeheven, zijn er 
acht maanden verstreken en de regering van de VS houdt 



haar woord: er is generlei inval op Cuba. Ook wij hebben de 
verplichting op ons genomen de raketten uit Cuba terug te 
nemen en wij zijn deze verplichting nagekomen. 

Intussen mag niet vergeten worden, dat wij ook jegens het 
Cubaanse volk een verplichting op ons hebben genomen, na
melijk deze: wanneer de imperialisten der VS hun woord bre
ken en een inval zullen plegen op het Cubaanse grondgebied, 
dan zullen wij het Cubaanse volk te hulp komen. Ieder gezond 
denkend mens begrijpt heel goed dat wij, bij een inval van 
de Amerikaanse imperialisten, het Cubaanse vglk vanuit het 
Sowjet-grondgebied te hulp zullen komen precies zo, zoals dit 
geschied zou zijn op het grondgebied van Cuba zelf. Zeker, 
de raketten zullen dan wat langer onderweg zijn, maar hun 
trefzekerheid zal daarom niet minder wezen. 

Waarom miskennen de Chinese kameraden toch zo hard
nekkig de beoordeling, die de leiders der Cubaanse revolutie 
zelf tonen ·voor de politiek der regering van de Sowjet-Unie, 
waarin zij een politiek zien van broederlijke solidariteit en 
waarachtig internationalisme? Waarover zijn de Chinese lei
ders zo ontevreden? Mogelijk daarover, dat het gelukt is een 
inval op Cuba af te wenden en het ontketenen van een wereld
oorlog te voorkomen? 

Maar wat was nu de gedragslijn van het bestuur der CPC 
in de periode van de Caribische crisis? Op dat crltieke mo
ment plaatsten de Chinese kameraden hun eigen standpunt 
tegenover de realistische en vaste koers van de Sowjet-rege
ring. Geleid door zekeré bijzondere opvattingen concentreer
den zij het vuur van hun critiek niet zozeer op het agressieve 
imperialisme der VS, dan wel op de CPSU en de Sowjet-Unie. 

Op het meest critieke moment nam het bestuur der CPC
dat voordien altijd had betoogd dat het imperialisme te allen 
tijde een oorlog ontketenen kan - het standpunt in van de 
criticus, en niet van een strijdmakker en kameraad. Niemand 
heeft in die dagen van de Chinese leiders ook maar iets ge
hoord dat getuigde van hun practisch handelen ter verdedi
ging van de Cubaanse revolutie. In plaats daarvan hebben zij 
klaarblijkelijk geprobeerd de toch reeds critieke situatie in 
het gebied van de Caribische Zee verder toe te spitsen door 
olie te werpen op het smeulende vuur van een conflict. 

Het ware standpunt van het bestuur der CPC treedt wel 
op zeer evidente wijze aan de dag in de vraagstukken van 
oorlog en vrede, in zijn volkomen onderschatting, ja, in zijn 
bewuste ontkenning van de betekenis, die de strijd voor ont
wapening bezit. De Chinese kameraden verzetten zich erte
gen, dat de communisten dat vraagstuk ook maar aan de orde 
stellen, waarbij zij zo vrij zijn zich te beroepen op het marx
isme-leninisme en zich beijveren te bewijzen, dat ontwape
ning enerzijds "niet te verwezenlijken" is en anderzijds ook 
niet nodig is. Terwijl zij met citaten jongleren, betogen zij als 
zou een algemene ontwapening slechts mogelijk zijn bij een 
volledige overwinning van het socialisme in de wereld. 
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Moeten nu de marxisten de handen maar in de schoot leg
gen en de overwinning van het socialisme over de gehele we
reld afwachten, terwijl die wereld zich thans bevindt in de 
worgende greep van de bewapeningswedloop en de imperia
listen, die voorraden kernwapens opstapelen, dreigen het 
mensdom in de maalstroom van een wereldoorlog te storten? 

Neen, in het aangezicht van het dwingende gebod van deze 
tijd zou dat een misdadige passiviteit betekenen. 

Deze waarheid werd reeds lang begrepen door alle werke
lijke marxisten-leninisten, die zich bewust zijn van hun ver
antwoordelijkheid jegens de volken en die nu reeds gedurende 
!al van jaren hardnekkig en standvastig strijden voor een 
algemene en volledige ontwapening, voor het staken van de 
proeven met kernwapens en voor een verbod dier wapens, een 
strijd, die zij ook verder zullen voeren. · 

Bij onze vredesstrijd, bij onze leus voor algemene ontwape
ning hebben wij de vitale belangen der volken voor ogen, hou
den wij rekening met de reële situatie en zijn wij niet blind 
voor de moeilijkheden. Natuurlijk doen de imperialisten alles, 
om een overeenstemming inzake ontwapening op de lange 
baan te schuiven, haar te verijdelen. Dat is nu eenmaal in hun 
voordeel. Immers, door de bewapeningswedloop verrijken zij 
zich en blijven zij de volksmassa's van de kapitalistische lan
den vrees inboezemen. Maar moeten wij dan maar met die 
stroom meedrijven, het imperialisme in de kaart spelen en er 
van afzien alle krachten te mobiliseren in de strijd voor het 
waarborgen van de vrede en voor ontwapening? 

Neen. Zo te handelen zou neerkomen op capitulatie voor de 
agressieve krachten, voor de militadsten en de imperialisten.· 
Doch wij zijn van oordeel, dat d~ arbeidersklasse, de werkers 
van alle landen de imperialistische regeringen kunnen dwin
gen in te stemmen met ontwapening en een oorlog kunnen 
vermijden. Daartoe is het nodig dat zij zich vóór alles bewust 
zijn van hun kracht en zich aaneensluiten. 

Tegenover de krachten van het imperialisme en van de 
oorlog moet de georganiseerde kracht van de internationale 
arbeidersklasse worden geplaatst. Deze bezit thans het voor
deel, dat zij steunen kan op de materiële kracht en het grote 
defensievermogen van de socialistische landen, die tegenover 
het imperialisme staan. De tijd, waarin het imperialisme on
beperkt kon heersen, is voorbij. De situatie heeft zich radicaal 
gewijzigd, ook in vergelijking met de eerste decennia na de 
Octoberrevolutie, toen ons land alleen stond en oneindig 
zwakker was dan thans. In onze dagen liggen de krachtsver
houdingen in het wereldstrijdperk volkomen anders. Als men 
zich daarom thans op het standpunt van de onvermijdelijk
heid van een oorlog plaatst, betekent dit, dat men gebrek aan 
vertrouwen in de krachten van het socialisme toont te bezit
ten en zich overgeeft aan een wanhoopsstemming, aan defai
tisme. 

Men kan tot in het oneindige beweren, dat een oorlog on-
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, vermij delijk is en een dergelijk standpunt etaleren als een 
bewijs van een "revolutionaire geest". Maar in werkelijkheid 
weerspiegelt zo'n houding slechts wantrouwen in eigen kracht 
en vrees voor het imperialisme. 

In het imperialistische kamp zijn nog sterke krachten aan
wezig, die zich verzetten tegen ontwapening. Maar juist om 
deze krachten tot de terugtocht te dwingen, is het npdig de 
toorn der volken tegen hen te wekken en hen te dwingen, de 
wil van de volken ten uitvoer te brengen. 

De volken wensen ontwapening en zij geloven, dat juist de 
communisten de voorhoede en organisators zijn in hun strijd 
ter verwezenlijking van dat doel. 

Onze strijd voor ontwapening is geen tactische manoeuvre. 
Wij wensen oprecht ontwapening. En ook hier bevinden wij 
ons geheel op marxistisch-leninistische grond. Tegen het einde 
van de vorige eeuw wees Friedrich Engels er reeds op, dat 
ontwapening mogelijk is en hij noemde haar de "garantie voor 
de vrede". ' 

De ontwapeningsleuze als praktisch uitvoerbare taak werd 
in onze tijd voor het eerst aangeheven door Lenin en reeds 
in 1922 werden op de conferentie van Genève de eerste 
Sowjet-voorstellen ingediend voor een volledige of gedeelte·
lijke ontwapening. Dat was nog tijdens het leven van Lenin 
en hij was het, die de ontwapeningsvoorstellen heeft gefor
muleerd. 

De strijd voor ontwapening is de belangrijkste factor voor 
het voorkomen van een oorlog; het is een doeltreffend wapen 
tegen het imperialisme. In deze worsteling heeft het socialis
tische kamp de absolute meerderheid van het mensdom aan 
zijn zijde. 

De Chinese kameraden hebben de strijdleuze aangeheven 
van "speerpunt tegen speerpunt" en zij plaatsen deze tegen
over de politiek van andere socialistische landen, die gericht 
is op een verbetering van de internationale situatie en op het 
stopzetten van de koude oorlog. In wezen is een dergelijke 
leuze koren op de molen van de imperialistische politiek van 
het "balanceren op de rand van een oorlog" en speelt zij de 
voorstanders van de bewapeningswedloop in de kaart. Men 
krijgt de indruk, alsof de leiders van de CPC in het voort
duren en het verscherpen van de internationale spanning iets 
voordeligs zien, in het bijzonder ten aanzien van betrekkin
gen tussen de USSR en de VS. Blijkbaar gaan zij van de ver
onderstelling uit, dat de Sowjet-Unie op provocaties met pro
vocaties zou moeten antwoorden en in de vallen zou moeten 
lopen, die door de "bezetenen" van het imperialistische kamp 
worden uitgezet, de uitdaging van de imperialisten moet aan
vaarden om met ze te gaan wedijveren in avonturisme en 
agressiviteit, d.w.z. een wedijver niet voor het waarborgen 
van de vrede, maar voor het ontketenen van een oorlog. 

Deze weg te bewandelen betekent de vrede en de veiligheid 
der volken in gevaar brengen. De communisten, aan wie de 
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belangen der volken ter harte gaan, zullen deze weg nimmer 
bewandelen. 

De strijd voor de vrede, voor het verwezenlijken van het 
beginsel der vreedzame coëxistentie van staten met verschil
lende maatschapp,elijke stelsels is een der belangrijkste vor
men van strijd der volken tegen het imperialisme, tegen nieu
we oorlogen, die door hen worden voorbereid, tegen de agres
sieve handelingen der imperialisten in de koloniale landen, 
tegen hun militaire bases op het grondgebied van andere lan
den,. tegen de bewapeningswedloop, enz. Het is een strijd, die 
in het belang is van de arbeidersklasse, van alle werkende 
mensen en in deze zin betekent hij klassenstrijd. 

De conclusie van de Verklaring, dat de strijd tegen het ge
vaar van een nieuwe wereldoorlog op brede wijze moet wor~ 
den ontplooid, zonder af te wachten wanneer de atoom- en 
wah .. rstofbommen vallen, is een conclusie, welke wij en onze 
zusterpartijen steeds in gedachte houden en door welke wij 
ons bij onze activiteit laten leiden. Die strijd moet thans ge
voerd worden, met van dag tot dag toenemende kracht. Het 
voornaamste is, dat çie agressors tijdig aan banden worden 
gelegd, een oorlog wordt voorkomen, te zorgen dat deze niet 
ontbrandt. 

Te strijden voor de'vrede vandaag, dat betekent het in acht 
nemen van de grootste waakzaamheid, onvermoeid dè politiek 
van het imperialisme ontmaskeren, scherp toezien op de in
triges en machinaties van de oorlogsstokers, de gerechtvaar
digde toorn der volken opwekken tegen diegenen, die op een 
oorlog aansturen, de aaneensluiting bevorderen van alle 
vredelievende krachten, voortdurend de actieve werkzaam
heid der massa's versterken, ter wille van de vrede, en de 
samenwerking hechter maken met alle staten, die geen beiang 
hebben bij nieuwe oorlogen. 

De strijd voor de vrede en voor de vreedzame coëxistentie 
verzwakt het front van het imperialisme, isoleert zijn meest 
agressieve kringen van de volksmassa's en helpt de revolutio
naire strijd van de arbeidersklasse en de nationale bevrij
dingsstrijd der volken. 

De strijd voor de vrede, voor vreedzame coëxistentie is or
ganisch verbonden met de revolutionaire strijd tegen het im
perialisme. "Onder de verhoudingen der vreedzame coëxis
tentie", schreven de 81 communistische partijen in hun Ver
klaring, "worden gunstige voorwaarden geschapen voor het 
ontplooien van de klassenstrijd in de kapitalistische landen 
en voor de nationale bevrijdingsbeweging der volken van de 
.K:oloniale- en afhankelijke landen. Op hun beurt helpen de 
successen, behaald in de revolutionaire klassenstrijd en in de 
nationale bevrijdingsbeweging de vreedzame coëxistentie te 
verster ken". 

Onder de verhoudingen van vreedzame coëxistentie werden 
in de klassenstrijd van het proletariaat en in de strijd der vol
ken voor hun nationale bevrijding gedurende de laatste jaren 
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nieuwe, belangrijke overwinningen geboekt, terwijl het revo
lutionaire proces zich internationaal met succes ontwikkelt. 

Zou men dus de strijd ter bevordering van het vreedzaam 
naast elkaar bestaan van staten met verschillende maatschap
pelijke stelsels los maken van de revolutionaire strijd tegen 
het imperialisme, het kolonialisme, en voor onafhankelijkheid 
en socialisme, zou men deze twee strijddoelen tegenover 
elkaar plaatsen, zoals de Chinese kameraden doen, dan zou 
dit betekenen, dat het principe van de vreedzame coëxistentie 
tot een holle frase wordt gereduceerd, van zijn reële inhoud 
zou worden beroofd en dat de noodzaak, een vastberaden 
strijd te voeren tegen het imperialisme en voor de vrede en 
de vreedzame coëxistentie in feite zou worden ontkend, het
geen alleen voor de imperialisten van voordeel zou zijn. 

Het Centraal Comité der CPC beschuldigt in zijn brief van 
14 juni de communistische partijen er van, dat zij de vreed
zame coëxistentie van staten met verschillende maatschappe
lijke stelsels uitstrekken tot de betrekkingen tussen uitbui
ters en uitgebuiten, tussen de onderdrukte klassen en hun 
onderdrukkers, tussen de werkende massa's en de imperialis
ten. Dit nu is een waarlijk monsterachtig verzinsel. Het is las
ter aan het adres der zusterspartijen, die leiding geven aan 
het proletariaat in zijn klasseworsteling met het kapitalisme 
en die steun verlenen zowel aan de revolutionaire strijd als 
aan de gerechtvaardigde vrijheidsoorlogen tegen het impe
rialisme. 

De argumenten, die de leiders van de CPC in hun polemiek 
met de CPSU en de andere zusterpartijen aanvoeren, zijn 
dermate zwak, dat zij genoodzaakt zijn hun toevlucht te ne
men tot allerhande listen. Zij zijn begonnen met ons opvattin
gen toe te schrijven, welke op niets berusten en door hen zelf 
zijn verzonnen en vervolgens gingen zij er toe over ons te 
beschuldigen en te bestrijden door deze stellingen te weer
leggen. Zo staat het met name met hun absurde beweringen, 
als zou de CPSU en zouden de andere zusterpartijen afzien 
van de revolutie en als zouden zij de klassenstrijd vervangen 
door de vreedzame coëxistentie. In iedere politieke scholings
groep bij ons weet men, dat wanneer wij over vreedzame co
existentie spreken, wij daaronder de staatkundige betrekkin
gen tussen de socialistische landen en de kapitalistische lan
den verstaan. Het spreekt vanzelf, dat het beginsel van de 
vreedzame coëxistentie in geen enkel opzicht mag worden 
uitgebreid tot de betrekkingen tussen de antagonistische 
klassen binnen de kapitalistische staten. Het is ontoelaatbaar 
dit principe ook te laten gelden in de strijd der arbeidersklasse 
tegen de bourgeoisie en voor hun klassenbelangen, in de strijd 
van de onderdrukte volken tegen de kolonialisten. De CPSU 
keert zich vastbesloten tegen vreedzame coëxistentie op het 
gebied van de ideologie. 

Dat zijn elementaire waarheden en het is tijd dat ze worden 
begrepen door al diegenen, die zich als marxisten-leninisten 
beschouwen. 
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Ernstige meningsverschillen bestaan er tussen de CPC en 
de CPSU en andere marxistisch-leninistische partijen over 
het vraagstuk va.n de strijd tegen de gevolgen van de perso
nencultus van Stalin. 

De leiders van de CPC hebben de rol op zich genomen van 
verdedigers van de persoonsverheerlijking en van pleitbezor
gers van de onjuiste denkbeelden van Stalin. Ze proberen de 
andere partijen de instellingen, de ideologie en moraal en de 
vormen en methoden van leiding op te dringen, die in de pe
riode van de persoonsverheerlijking opgekomen waren. Laten 
we het maar ronduit zeggen, deze rol is niet benijdenswaardig 
en zal eer noch roem brengen. Het zal niemand gelukken om 
marxisten-leninisten, progressieve mensen over te halen tot 
verdediging van de personencultus! 

Het volk van de Sowjet-Unie en de communistische wereld
beweging hebben dapper en moedig de waarlijk leninistische 
beginselvastheid, die aan de dag is gelegd door onze partij, 
door haar Centraal Comité met kameraad N. S. Chroestsjow 
aan het hoofd in de strijd tegen de gevolgen van de persoons
verheerlijking, naar waarde weten te schatten. 

Iedereen weet, dat onze partij dit heeft gedaan om de zware 
druk weg te nemen die een rem vormde op de sterke krachten 
van de werkers en zodoende de ontwikkeling van de Sowjet
maatschappij te bespoedigen. Onze partij heeft dit gedaan om 
de idealen van het socialisme, waarin de grote Lenin ons is 
voorgegaan, te zuiveren van de misbruiken als persoonlijke 
macht en willekeur, die deze idealen bezoedeld hadden. Onze 
partij heeft dit gedaan opdat de tragische gebeurtenissen, die 
gepaard gingen met de personencultus zich nooit meer zouden 
herhalen en opdat allen, die voor het socialisme strijden, le· 
ring zouden kunnen trekken uit onze ervaring. 

De gehele communistische beweging begreep en onder
steunde de strijd tegen de persoonsverheerlijking, die niets te 
maken heeft met het marxisme-leninisme, en tegen de scha
delijke gevolgen ervan. Indertijd stemden ook de Chinese lei
ders hiermee in en spraken van de enorme internationale be
tekenis van het 20e congres van de CPSU. 

Bij de opening van het Se congres van de Chinese Commu
nistische Partij in september 1956 zei kam. Mao Tse-toeng: 

"De Sowjet-kameraden en het Sowjet-volk hebben volgens 
de richtlijn van Lenin gehandeld. In korte tijd hebben ze 
schitterende successen geboekt. Op het 20ste congres van de 
CPSU dat onlangs gehouden werd, heeft men eveneens veel 
juiste politieke opvattingen uitgewerkt en gebreken in de 
partij veroordeeld. Men kan met zekerheid zeggen, dat hun 
werk in de toekomst een bijzonder grote ontwikkeling zal 
doormaken." 

In het politieke verslag van het Centraal Comité van de 



CPC, dat op dit congres door kam. Lioe Sjao-sji uitgebracht 
werd, werkte hij deze b~'>oordeling verder uit: 

"Het 20e congres van de Communistische Partij van de 
Sowjet-Unie, dat in februari j.l. heeft plaats gevonden, was 
een zeer belangrijke politieke gebeurtenis, die voor de gehele 
wereld van belang was. Dit congres werkte niet alleen het 
grandiose zesde vijfjarenplan uit en een hele reeks uiterst 
belangrijke politieke stellingen, die gericht zijn op de verdere 
ontwikkeling van het socialisme en het veroordeelde niet 
alleen de persoonsverheerlijking, die binnen de partij tot ern
stige gevolgen heeft geleid, maar het lanceerde eveneens 
voorstellen voor de verdere ontwikkeling van de vreedzame 
coëxistentie en de internationale samenwerking en leverde 
een voortreffelijke bijdrage tot de vermindering van de inter
nationale spanning". 

Kam. Den Sjao-pin zei op ditzelfde 8e congres in zijn rap
port over de wijzigingen in de statuten van de partij: 

"Het leninisme eist, dat over alle belangrijke vraagstukken 
in de partij door het desbetreffende collectief beslissingen 
worden genomen, en niet door één persoon individueel. Het 
20e congres der CPSU leverde het overtuigende bewijs van 
de zeer grote betekenis van het strikt in acht nemen van het 
beginsel der collectieve leiding en van de strijd tegen de per
sonencultus. Dit heeft niet alleen op de CPSU, maar ook op 
de andere communistische partijen van alle landen ter wereld 
een enorme invloed uitgeoefend". 

In het bekende redactionele artikel in het "Volksdagblad", 
getiteld 'Nog eens over de historische ervaring van de dicta
tuur van het proletariaat' (december 1956) schreven de Chi
nese kameraden: 

"Het 20e kongres van de Communistische Partij der Sowjet
Unie heeft grote vastberadenheid en durf aan de dag gelegd 
bij het opheffen van de Stalincultus, het aan het licht bren
gen van de ernstige fouten van Stalin en het teniet doen van 
de gevolgen der fouten van Stalin. In de gehele wereld onder
steunen de marxisten-leninisten en zij die met het commu
nisme sympathiseren de krachtsinspanningen der CPSU om 
de fouten te corrigeren en ze wensen, dat deze inspanningen 
van onze Sowjet-kameraden met volledig succes worden be
kroond". 

En dit is juist. 
Ieder objectief mens die deze uitspraken der Chinese lei

ders vergelijkt met datgene, wat er gezegd wordt in de brief 
van het Centraal Comité der CPC van 14 juni, kan er zich van 
overtuigen, dat ze in hun beoordeling van het 20e congres 
van onze partij een wending van 180 graden hebben gemaakt. 

Maar zijn aarzelingen en weifelingen in dergelijke princi
piële vraagstukken geoorloofd? Vanzelfsprekend zijn ze on-· 
toelaatbaar. Eén van de twee: Of de Chinese leiders hadden 
vroeger geen meningsverschillen met het Centraal Comité 
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der CPSU over deze principiële vraagstukken, Of al deze uit
spraken waren onoprecht. 

Zoals bekend, is de praktijk de beste maatstaf voor de waar
heid. 

Met name de praktijk laat op overtuigende wijze zien,. tot 
welke prachtige resultaten de verwezenlijking van de koers 
van het 20e, het 21e en het 22e congres der CPSU in het leven 
van ons land heeft geleid. In de tien jaar die verstreken zijn 
sedert de tijd, dat onze ·partij een scherpe wending maakte 
naar het herstel van de leninistische beginselen en normen in 
het partijleven, heeft de Sowjet-maatschappij waarlijk grootse 
resultaten geboekt bij de ontwikkeling der economie, bij de 
opbloei van cultuur en wetenschap, bij het verhogen van het 
levenspeil der bevolking, de versterking van het defensieve 
vermogen en zij heeft successen behaald op het terrein der 
buitenlandse politiek. 

De atmosfeer van vrees, argwaan en onzekerheid, die het 
volk in de periode van de persoonsverheerlijking het leven 
vergald hebben, behoort tot het verleden. Het is onmogelijk 
om het feit te ontkennen, dat de Sowjet-burger beter is gaan 
leven en de voordelen van het socialisme geniet. Vraag het 
de arbeider die een nieuwe woning heeft gekregen (en dat is 
bij miljoenen het geval!), vraag het de gepensioneerde, die een 

·verzorgde oude dag heeft, de kalehosboer die welstand heeft 
gekregen en vraag het de duizenden en nog eens duizenden, 
die onschuldig geleden hebben onder de onderdrukkings
maatregelen in de periode van de personencultus en aan wie 
men de vrijheid en de goede naam teruggegeven heeft, - en 
u zult inzien, wat de overwinning van de leninistische koers 
op het 20e congres der CPSU in feite voor de Sowjet-burger 
betekent. 

Vraag het de mensen, wier vaders en moeders ten tijde van 
de personencultus het slachtoffer van de onderdrukking zijn 
geworden, wat het voor hen betekent de erkenning te krijgen, 
dat hun vaders, moeders en broeders eerlijke mensen zijn ge
weest en dat zijzelf niet het schuim -van onze maatschappij 
zijn, maar waardige, met alle rechten beklede zonen en doch
ters van het Sowjet-vaderland .. 

In de industrie, de landbouw, de cultuur, de wetenschap en 
de kunst, overal waar men maar kijkt is een snelle vooruit
gang waar te nemen. Onze ruimteschepen dringen thans door . 
in het heelal- en daarin ziet men ook de schitterende beves
tiging van de juistheid van de koers, waarin onze partij het 
Sowjet-volk leidt. 

We zijn natuurlijk niet van mening, dat bij ons nu re~ds 
alles gedaan is voor de Sowjet-mens en voor de verbetering 
van zijn leven. De Sowjet-burgers begrijpen, dat de verwezen
lijking van dit beginsel niet alleen van onze wens afhangt. 
We moeten de communistische maatschappij opbouwen en een 
overvloed aan materiële goederen scheppen. Daarom spant ons 
volk zich voortdurend in om de stoffelijke resten en geeste-
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lijke waarden zo snel mogelijk voort te brengen en de over
winning van het communisme naderbij te brengen. Een ieder 
kan waarnemen, dat wij op de goede weg zijn en de perspec
tieven van onze ontwikkeling ons helder voor ogen staan. 

In het Program der CPSU is het concrete plan voor de 
opbouw van het communisme uitgestippeld. De uitvoering 
er van garandeert het Sowjet-volk het hoogste levenspeil en 
legt de eerste steen voor een geleidelijke overgang naar het 
heilige beginsel van het communisme- "van ieder naar zijn 
vermogen, aan ieder naar zijn behoefte". . 

Het is voor de Sowjet-mensen vreemd en onaangenaam om 
te horen, dat de Chinese kameraden proberen een smet te 
werpen op· het Program der CPSU - dit grootse plan voor 
de opbouw van de communistische maatschappij. . 

Wijzend op het feit, dat onze partij het als haar taak be
schouwt om te strijden voor een beter leven voor het volk, 
zinspelen de leiders der CPC op de een of andere "verburger
lijking" en "degeneratie" van de Sowjet-maatschappij. Volgens 
hun logica krijgt men het volgende beeld: Als het volk op 
bastschoenen loopt en dunne soep lepelt uit een gemeenschap
pelijke schaal - dan is dat het communisme, maar als de 
werkende mens een goed leven heeft en het morgen nog wil 
hebben, dan is dat bijna het herstel van het kapitalisme ! 

En een dergelijke filosofie wil men ons presenteren als de 
laatste openbaring van het marxisme-leninisme! Dit toont 
overduidelijk aan, dat de auteurs van dit soort "theorieën" 
mensen zijn, die geen vertrouwen hebben in de krachten en de 
bekwaamheden van de arbeidersklasse, die de macht in eigen 
handen heeft genomen en haar eigen, socialistische staat heeft 
opgebouwd. 

Indien men kijkt naar de geschiedenis van ons land en het 
Program der CPSU, dan kan men gemakkelijk vaststellen, 
waarmee wij zijn begonnen, toen we onder leiding van Lenin 
de macht in eigen hand namen, en welke hoogtepunten het 
Sowjet-volk heeft bereikt. Ons land is tot een grote socialis
tische mogendheid geworden. Naar de omvang der industriële 
productie neemt de Sowjet-Unie de eerste plaats in Europa 
en de tweede plaats in de wereld in; en weldra zal zij de 
Verenigde Staten overvleugelen en op de éérste plaats gaan 
staan. Al onze overwinningen zijn het werk van de arbeiders
klasse, de kalehosboeren en de intelligentsia van de Sowjet
Unie. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat niet alleen het Sowjet-volk, 
maar ook de volkeren der andere socialistische landen in staat 
zijn tot grootse arbeidsprestaties, - nodig is slechts, dat de 
arbeidersklasse en de boeren de juiste leiding krijgen. Het is 
noodzakelijk, dat de mensen die deze leiding geven, reëel den
ken en besluiten nemen, die het mogelijk maken om de krach
ten en de energie der werkers in het juiste spoor te houden. 

In een poging de persoonsverheerlijking te rechtvaardigen, 
hebben de Chinese leiders in hun brief redenaties aangevoerd, 
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over de klassenstrijd in de USSR en de zogenaamde foutieve 
stellingen in het Program der CPSU over de staat en de partij 
van het gehele volk, die vreemd zijn aan het marxisme. 

We zijn niet van plan om in deze brief al hun argumenten 
uitvoerig te analyseren. Iedereen die de brief van het Centraal 
Comité der CPC van 14 juni j.l. doorleest, zal ongetwijfeld 
aandacht schenken aan de beweringen, die geheel en al ver· 
wijderd zijn van de werkelijkheid van het Sowjet-leven. 

Men zegt ons, dat er in de Sowjet-maatschappij nog vijan
dige klassen zijn overgebleven en dat daarom dus de noodzaak 
van de dictatuur van het proletariaat blijft bestaan. Welke 
zijn nu die klassen? Uit de brief van het Centraal Comité der 
CPC kan men opmaken, dat dit de "burgerlijke klaplopers, 
de parasieten, de speculanten, de oplichters, de leeglopers, de 
straatschenders en dieven van staatseigendom" zijn. 

Men kan zeggen wat men wil, maar de Chinese kameraden 
hebben een originele voorstelling van de klassen en de 
klassenstrijd. Sinds wanneer worden deze parasitaire elemen
ten als een klasse beschouwd? En wat voor klasse? De klasse 
der dagdieven of de klasse der straatschenders, de klasse der 
dieven van staatseigendommen of die der parasieten? De mis
dadigers hebben in geen enkele maatschappij een bepaalde 
klasse gevormd. Dat weet zelfs de eerste de beste school
jongen. Ook in de socialistische maatschappij vormen deze 
elementen natuurlijk geen klasse .. Het is een verschijnsel van 
overblijfselen van het kapitalisme. 

Voor de strijd met dergelijke mensen heeft men geen dicta
tuur van het proletariaat nodig. De staat van het gehele volk 
kan deze taak heel goed aan; dat ziet men ook in de praktijk. 
Op grond van onze practische ervaring weten wij, dat de 
strijd met de misdaad des te doeltreffender wordt gevoerd, 
naarmate het opvoedende werk van de partij-, vakbonds- en 
andere maatschappelijke organisaties beter gericht is, het pu
bliek meer is ingeschakeld en de Sowjet-politie beter functio
neert. 

Men kan onmogelijk het feit ontkennen, dat de Sowjet
maatschappij thans gevormd wordt door de arbeiders en boe
ren als de twee voornaamste klassen en door de intelligentsia, 
en dat geen enkele klasse van de Sowjet-maatschappij in staat 
is andere klassen uit te buiten. De dictatuur is een klassen
begrip. Over wie stellen de Chinese kameraden voor de dicta
tuur van het proletariaat in de Sowjet-Unie uit te oefenen? 
Over de kalehosboeren of over de nationale intelligentsia? 
Men moet er rekening mee houden, dat in een socialistische 
maatschappij de klasse der arbeiders en de klasse der boeren 
essentiële wijzigingen hebben ondergaan en dat de verschil
len, de grenzen tussen hen steeds meer vervagen. 

Na de volledige en definitieve overwinning van het socia
lisme oefent de arbeidersklasse haar leidende rol niet meer 
uit via de dictatuur van het proletariaat. Ook bij de opbouw 
van het communisme op grote schaal blijft de arbeidersklasse 
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de meest vooruitstrevende klasse der maatschappij. Haar pro
gressieve rol wordt zowel door haar economische positie be
paald, als door het feit, dat zij rechtstreeks verbonden is met 
de hoogste vorm van socialistische eigendom en doordat ze 
over de grootste gehardheid beschikt, die zich gevormd heeft 
in tientallen jaren klassenstrijd, en over revolutionaire erva
ring. 

De Chinese kameraden verwijzen naar uitspraken van Karl 
Marx, dat de inhoud van het overgangstijdperk van kapita
lisme naar communisme niet anders kan zijn dan de dictatuur 
van het proletariaat. Maar toen hij dit zei, stond Marx het 
communisme als geheel voor ogen, als een alomvattende 
sociaal-economische formatie (waarvan het socialisme het 
eerste stadium vormt), waartoe men zonder een socialistische 
revolutie en de dictatuur van het proletariaat onmogelijk zou 
kunnen overgaan. Er bestaat een reeks uitspraken van Lenin, 
waarin hij volkomen duidelijk laat uitkomen, dat de dictatuur 
van het proletariaat met name nodig is voor het overwinnen 
van het verzet der uitbuitersklassen, om de socialistische op
bouw te organiseren en de overwinning van het socialisme -
de eerste fase van het communisme- veilig te stellen. Vanuit 
dat standpunt is het begrijpelijk, dat na de triomf van het 
socialisme, als er in de maatschappij alleen werkende klassen 
overblijven die met elkaar bevriend zijn en volslagen van ka
rakter zijn veranderd en er niemand meer is die onderdrukt 
moet worden, dat dan de noodzaak van de dictatuur van het 
proletariaat vervalt. 

Indien men de werkelijke inhoud van de brief van het CC 
der CPC haalt uit de hele berg pseudo-theoretische redene
ringen over deze vraagstukken, dan komt deze op het volgen
de neer: De Chinese kameraden verzetten zich tegen de koers 
der CPSU die gericht is op het ontwikkelen der socialistische 
democratie, een koers die met zoveel nadruk werd afgekon
digd in de besluiten van het 20e, het 21e en 22e congres van 
onze partij en in het Program der CPSU. Het is volstrekt 
geen toeval, dat er in hun hele uitvoerige brief nergens ruimte 
is gevonden om te gewagen van de ontwikkeling der demo
cratie onder het socialisme en tijdens de opbouw van het 
communisme. 

Het is moeilijk om in zijn volle omvang te oordelen over de 
motieven waardoor de Chinese kameraden zich laten leiden 
bij het verdedigen van de persoonsverheerlijking. In wezen 
maken we hier voor het eerst in de geschiedenis der inter
nationale communistische beweging kennis met een onverhuld 
ophemelen van de personencultus. Het dient gezegd, dat zelfs 
in de bloeiperiode van de personencultus in ons land Stalin 
gedwongen was deze kleinburgerlijke theorie in woorden af 
te wijzen, waarbij hij opmerkte, dat deze theorie van de so
ciaal-revolutionairen afkomstig was .. 

Men kan zich alleen maar verbazen over de pogingen om 
zich op Marx en Lenin te beroepen bij de verdediging van de 
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ideologie der persoonsverheerlijking. De Chinese kameraden 
zijn er toch wel van op de hoogte, dat Lenin reeds tijdens de 
periode van het ontstaan onzer partij een enorme strijd heeft 
gevoerd tegen de theorieën der N arodniki over de helden en 
de massa, dat ten tijde van Lenin waarlijk collectieve metho
den van leiding in het CC van onze partij en in de Sowjet-staat 
bestonden, dat Lenin een buitengewoon bescheiden mens was 
en onbarmhartig optrad tegen de kleinste uitingen van stroop
likkerij en kruiperigheid aan zijn adres. 

Vanzelfsprekend is de strijd tegen de personencultus door 
onze partij en door de andere marxistisch-leninistische par
tijen nooit opgevat als een ontkenning van de autoriteit van 
partij- en regeringslèiders. De CPSU heeft meer dan eens met 
nadruk vastgesteld, met inbegrip van het 20e en het 21e con
gres, dat de partij waarde hecht aan het gezag van haar 
leiding, dat ze, hoewel ze de cultus der persoonlijkheid van 
haar luister berooft en strijdt tegen de gevolgen daarvan, de 
leiders in hoge ere houdt die de belangen van het volk wer
kelijk vertegenwoordigen en derhalve een verdiend gezag 
genieten. 

IV. 

Het volgende grote vraagstuk dat in het middelpunt der 
meningsverschillen staat is de vraag van de wegen en metho
den van de revolutionaire strijd van de arbeidersklasse in "de 
landen van het kapitalisme en de nationale bevrijdingsbewe
ging en over de wegen waarlangs de gehele mensheid naar 
het socialisme zal overgaan. 

In de voorstelling van de Chinese kameraden zien de me
ningsverschillen over dit vraagstuk er als volgt uit: De ene 
partij, d.w.z. zijzelf is voor de wereldrevolutie, terwijl de an
dere zijde - de CPSU en de marxistisch-leninistische par
tijen- de revolutie vergeten is, deze zelfs "vreest" en zich in 
plaats van de revolutionaire strijd zorg maakt over zulke 
zaken die een waarlijk revolutionair "onwaardig" zijn als 
vrede, de economische ontwikkeling de socialistische landen 
en de verhoging van de welstand hunner volkeren en zaken 
als de strijd voor democratische rechten en de levensbelangen 
der werkers in de kapitalistische landen. 

In feite ligt de scheidingslijn tussen de opvattingen der 
CPC en die der internationale communistische beweging op 
een geheel ander vlak. De ene partij, d.w.z. de leiders der 
CPC, praten te pas en te onpas over de wereldrevolutie en 
schermen bij iedere gelegenheid, en dikwijls ook zonder enige 
aanleiding, met de "revolutionaire" frase, terwijl de anderen 
- en dat zijn nu juist degenen die door de Chinese kamera
den gecritiseerd worden - het vraagstuk van de revolutie 
met volle ernst benaderen en in plaats van luide frases uit te 

-160 



spreken, zich hardnekkig inspannen in hun poging om de we
gen naar de overwinning van het socialisme te vinden die 
het gunstigst zijn en het meest beantwoorden aan de omstan
digheden van ons tijdperk, en die standvastig strijden voor 
nationale onafhankelijkheid, democratie en socialisme. 

Laten we de voornaamste opvattingen der Chinese kame
raden over de problemen der huidige revolutionaire bewe
ging aan een beschouwing onderwerpen. 

Is de opvatting dat men in naam van de "wereldrevolutie" 
moet ophouden met te strijden voor de vrede en dat men 
moet afzien van vreedzame coëxistentie en vreedzame eco
nomische wedijver en van de strijd voor de vitale belangen 
der werkers en democratische hervormingen in de kapitalis
tische landen, bevorderlijk voor de overgang van landen en 
volkeren naar het socialisme? Is het waar, dat de communis
ten der socialistische landen, wanneer ze voor de vrede ijve
ren en een politiek van vreedzaam naast elkaar bestaan voe
ren, louter aan zichzelf denken en hun klassebroeders in de 
landen van het kapitaal zijn vergeten? 

Iedereen die nagedacht heeft over de zin van de huidige 
strijd voor de vrede en tegen een atoomoorlog, begrijpt, dat 
de communisten van de Sowjet-Unie en de zusterpartijen uit 
de andere socialistische landen door hun vredespolitiek on
schatbare hulp verlenen aan de arbeidersklasse en alle wer
kers in de kapitalistische landen. En het gaat er hier niet al
leen om een kernoorlog af te wenden, en dus de arbeiders
klasse en de volkeren van hele landen en zelfs werelddelen 
van de ondergang te redden, hoewel alleen dit al onze hele 
politiek rechtvaardigt. 

De kwestie is ook, dat een dergelijke politiek de beste 
methode is om de internationale revolutionaire arbeidersbe
weging te helpen bij het bereiken van haar voornaamste 
klassedoeleinden. Is het soms geen reusachtige steun aan de 
strijd van de arbeidersklasse, wanneer de landen van het so
cialisme onder de verhoudingen van dat gedeelte van de 
wereld dat door hen geregeerd wordt, opmerkelijk successen 
hebben bij het ontwikkelen van hun economie, telkens 
nieuwe overwinningen boeken op het gebied van wetenschap 
en techniek, de levens- en arbeidsomstandigheden der 
mensen onophoudelijk verbeteren en de socialistische demo
cratie uitbouwen en vervolmaken? 

Terwijl zij al deze successen en overwinningen zien, zullen 
de arbeiders in een kapitalistisch land zeggen: "Het socialis
me bewijst in de praktijk, dat het beter is dan het kapitalisme. 
Het is de moeite waard om voor dit stelsel te strijden". Onder 
de huidige verhoudingen wint het socialisme de harten en 
geesten der mensen niet alleen door middel van boeken, maar 
in de eerste plaats door zijn daden, door zijn levend voor
beeld. 

Het belangrijkste kenmerk van onze tijd is volgens de Ver
klaring van 1960 het feit, dat het socialistische wereldstelsel 
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tot de beslissende factor wordt voor de ontwikkeling der 
mensheid. Alle communistische partijen die deelgenomen 
hebben aan de Conferentie kwamen tot de eensluidende con
clusie, dat in het middelpunt van het huidige tijdperk de in· 
ternationale arbeidersklasse staat en haar schepping - het 
socialistische wereldstelsel. 

Van de versterking van het wereldstelsel van het socialis· 
me is in zeer sterke mate het oplossen van alle andere opga
ven der revolutionaire beweging afhankelijk. Daarom hebben 
de communistische en arbeiderspartijen zich verplicht "on· 
vermoeibaar te werken aan de versterking van 't grote socia· 
listische gemenebest van volkeren, waarvan de internatio· 
nale betekenis en invloed op het verloop van de gebeurte
nissen in de· wereld van jaar tot jaar toenemen". In het ten 
uitvoer leggen van deze uiterst gewichtige taak ziet onze 
partij haar hoogste internationale plicht. 

Lenin leerde ons, dat "we onze hoofdinvloed op de inter
nationale revolutie uitoefenen door onze economische poli· 
tiek. . . . Op wereldschaal is de strijd naar dit terrein over. 
gebracht. Lossen we deze opgave op, dan winnen we ook op 
wereldschaal zeker en definitief" (Verz. werken, dl. 32, blz. 
413, Russ. editie). 

De communisten in de Sowjet-Unie hebben de nagelaten 
opdracht van de grote Lenin ter harte genomen en ook de 
communisten van de andere landen van het socialisme doen 
dat. Maar nu blijkt, dat er kameraden zijn die tot de slotsom 
zijn gekomen, dat Lenin ongelijk had. 

Is dit gebrek aan vertrouwen in het vermogen van de so· 
cialistische landen om het kapitalisme bij de economische 
wedijver te verslaan? Of is het de houding van mensen die 
ontgoocheld zijn, nadat ze bij de opbouw van het socialisme 
op moeilijkheden zijn gestuit en geen mogelijkheid zien om 
met hun economische successen en het voorbeeld van de ge
slaagde bouw van het socialisme in hun landen de voornaam· 
ste invloed uit te oefenen op de internationale revolutionaire 
beweging? Ze willen de revolutie sneller bereiken via andere, 
en naar het hun toeschijnt, kortere wegen. Maar een revolu· 
tie die getriomfeerd heeft, kan door de arbeid en alleen door 
de arbeid van het volk sterker worden, successen boeken en 
de voordelen van het socialisme boven het kapitalisme he· 
wijzen. Het is waar, dat dit niet gemakkelijk is, te meer als 
de revoluties plaats hebben in landen die van het verleden 
een zwak-ontwikkelde economie hebben geërfd. Maar het 
voorbeeld van de Sowjet-Unie en vele andere socialistische 
landen laat op overtuigende wijze zien, dat men ook onder 
deze omstandigheden, als er maar de juiste leiding wordt ge
geven, enorme successen kan behalen en de hele wereld de 
superioriteit van het socialisme boven het kapitalisme kan 
laten zien. 

Verder, welke toestand is gunstiger voor de revolutionaire 



strijd der arbeidersklasse van de kapitalistische landen -de 
toestand van vrede en vreedzame coëxistentie of een situatie 
van permanente internationale spanning en koude oorlog? 

Het is aan geen twijfel onderhevig hoe het antwoord op 
deze vraag moet luiden. Wie is er niet van op de hoogte, dat 
de heersende kringen der imperialistische staten van de toe
stand van koude oorlog gebruik maken voor het aanwakke
ren van chauvinisme, oorlogshysterie en teugelloos anti-com
munisme, voor het aan de macht brengen van de meest uitge
sproken reactionairen en pro-fascistische elementen, voor de 
vernietiging van de democratie en het afrekenen met de po
litieke partijen, de vakbonden en andere massa-organisaties 
van de arbeidersklasse? 

De strijd der communisten voor de vrede versterkt ten 
zeerste hun verbindingen met de massa's, hun autoriteit en 
hun invloed en helpt bij de vorming van het zogenaamde 
politieke leger der revolutie. 

De strijd voor de vrede en voor vreedzame coëxistentie 
van staten met verschillend maatschappelijk stelsel is in het 
geheel geen rem en vertraagt de mogelijkheid voor het in 
volle omvang ontplooien van de strijd voor de uiteindelijke 
doelstellingen van de internationale arbeidersklasse niet, 
maar is omgekeerd juist een voorwaarde voor het ontplooien 
van deze mogelijkheid. 

Het is moeilijk om te geloven, dat de Chinese kameraden, 
die toch ervaren mensen zijn en zelf een revolutie volbracht 
hebben, het belangrijkste niet begrijpen, nl. dat de wereld
revolutie thans zowel via de versterking van het socialisti
sche wereldstelsel voortgang maakt, als via de revolutio
naire klassenstrijd der arbeiders in de kapitalistische landen 
en via de strijd van de beweging voor nationale bevrijding, 
de consolidering van de politieke onafhankelijkheid en de 
economische zelfstandigheid van de onlangs bevrijde staten 
van Azië en Afrika, alsmede via de strijd voor de vrede en 
tegen agressie-oorlogen en via de anti-monopolistische strijd 
van de volksmassa's en vele andere wegen, die men niet te
genover elkaar moet stellen, maar in één bedding moet bren
gen en richten op één doel - de omverwerping van de heer
schappijvan het imperialisme. 

De Chinese kameraden beschuldigen de communistische 
partijen van Frankrijk, Italië, de V.S. en andere landen op 
hooghartige en krenkende wijze van niets meer of minder 
dan van opportunisme en reformisme, van "bot parlemen
tarisme" en zelfs van afglijden naar het "burgerlijk socialis
me". Op grond waarvan? Omdat deze communistische par
tijen niet de leuze aanheffen van de onmiddellijke proletari
sche revolutie, ofschoon ook de Chinese leiders moeten be
grijpen, dat men dat niet kan doen zonder een revolutionaire 
situatie? 

Iedere geschoolde marxist-leninist weet, dat het voortijdig 
lanceren van de leuze der gewapende opstand, als een revo-
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lutionaire situatie in het land ontbreekt, betekent de arbei
dersklasse tot de neder laag te veroordelen. Het is bekend, 
met welk een uiterst grote ernst Lenin ·tegenover dit vraag
stuk stond, met welk een politiek inzicht en kennis van de 
concrete situatie hij het moment voor revolutionair optreden 
uitkoos. Zelfs aan de vooravond van de Oktoberrevolutie 
wees Lenin erop, dat het 24 oktober nog te vroeg was om op 
te treden en het de 26e reeds te laat zou zijn en men alles 
kon verliezen en dat men derhalve beslist de 25e de macht 
moest grijpen. Wie bepaalt de scherpte der klassentegenstel
lingen, het aanwezig zijn van een revolutionaire situatie 
en wie kiest het moment om tot de actie over te gaan? Dat 
kan alleen de arbeidersklasse van ieder land doen, haar voor
hoede - de marxistisch-leninistische partij. 

De geschiedenis der internationale arbeidersbeweging 
toont aan, dat die partij slecht is, die, hoewel ze zich arbei
derspartij noemt, zich slechts bezig houdt met economische 
vraagstukken, de arbeidersklasse niet in revolutionaire geest 
opvoedt, haar niet gereed maakt voor de politieke st~ijd en het 
grijpen van de macht. In een dergelijk geval glijdt ze onver
mijdelijk af naar het reformisme. Maar het is ook een slechte 
partij, die zich de politieke strijd ten doel stelt los van de 
strijd voor de verbetering der economische positie van de 
arbeidersklasse, de boerenstand en alle andere werkers. Zulk 
een partij raakt onvermijdelijk geïsoleerd van de massa's. 
Alleen bij een juist gebruik van alle vormen van de klassen
strijd en bij een bekwaam combineren daarvan kan een partij 
waarlijk revolutionair worden, een marxistisch-leninistische 
partij zijn, leiding geven aan de massa's en de arbeidersklasse 
met succes aanvoeren bij de bestorming van het kapitalisme 
ter verovering van de macht. 

De Chinese leiders beschouwen het als een doodzonde van 
vele communistische partijen in de hoogontwikkelde kapita
listische landen, dat ze hun onmiddellijke opgave zien in de 
strijd voor de economische en maatschappelijke belangen der 
werkers, in democratische hervormingen die nog tijdens het 
kapitalisme realiseerbaar zijn en de levensomstandigheden 
verbeteren van de arbeidersklasse, de boeren en de klein
burgerlijke bevolkingslagen, die in staat zijn een breed anti
monopolistisch front te vormen, dat als basis zal dienen voor 
de verdere strijd voor de overwinning van de socialistische 
revolutie, kortom, dat die partijen zich bezig houden met nu 
juist datgene, wat neergelegd is in de Moskouse Verklaring 
van 1960. 

Bij het optreden tegen al datgene, waarmee de communis
tische partijen van de ontwikkelde kapitalistische landen op 
dit moment bezig zijn, hebben de Chinese kameraden zelfs 
geen elementair gevoel van solidariteit aan de dag gelegd je
gens de communisten die in de voorste linie van de klassen
strijd tegen het kapitalisme vechten en ook geen begrip voor 
de concrete omstandigheden in deze landen en de specifieke 
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wegen, die de revolutionaire beweging van de a1'beidersklasse 
daar bewandelt. In wezen verwerpen ze "in naam van de 
revolutie" juist die wegen, die naar de revolutie voeren en 
dringen ze een koers op, die de communistische partijen ge
ïsoleerd van de massa's zou maken en die er toe zou leiden, 
dat de arbeidersklasse haar bondgenoten in de strijd tegen 
de heerschappij der monopolies en tegen het kapitalisme zou 
kwijtraken. 

Ook in het vraagstuk van de overgang naar het socialisme 
van de verschillende landen verschillen de Chinese kame
raden met de communistische wereldbeweging van mening. 

Het is bekend, dat de CPSU en de andere marxistisch-lenin
istische partijen, zoals ook duidelijk gesteld werd in de docu
menten der Moskouse conferenties en het Program der CPSU, 
uitgaan van de mogelijkheid van zowel de vreedzame als de 
niet-vreedzame overgang naar het socialism€. Ondanks dat 
schuiven de Chinese kameraden onze partij en de andere 
zusterpartijen de erkenning van slechts de vreedzame weg 
in de schoenen. 

In de _brief van 30 maart 1963 heeft het Centraal Comité der 
CPSU nog eens haar stellingname ten aanzien van dit vraag
stuk toegelicht. 

"De arbeidersklasse en haar voorhoede, de marxistisch
leninistische partijen, streven ernaar de socialistische revolu
tie op vreedzame wijze en zonder een burgeroorlog te bewerk
stelligen. De verwezenlijking van deze mogelijkheid zou be
antwoorden aan de belangen van de arbeidersklasse en het 
gehele volk en aan de algemene nationale belangen van het 
land. Anderzijds is de keuze van de ontwikkelingswegen der 
revolutie niet alleen van de arbeidersklasse afhankelijk. 

Indien de uitbuitersklassen hun toevlucht nemen tot geweld 
tegen het volk, zal de arbeidersklasse gedwongen zijn gebruik 
te maken van de niet vreedzame weg tot het veroveren van 
de macht. Alles hangt af van de concrete omstandigheden, 
van de krachtsverhoudingen tussen de klassen in het land en 
op het internationale vlak. 

Het spreekt vanzelf, dat in welke vorm de overgang van 
het kapitalisme naar het sociali_sme ook plaats vindt, deze 
slechts mogelijk is door middel van de socialistische revolu
tie en de dictatuur van het proletariaat in haar verschillende 
vormen. De CPSU, die de zelfopofferende strijd van de arbei
dersklasse met de communisten voorop die in de kapitalisti
sche landen plaats heeft, hoog aanslaat, acht het haar plicht 
hen op alle manieren hulp en ondersteuning te verlenen". 

We hebben ons standpunt vele malen uiteengezet en heb
ben er geen behoefte aan het hier uitvoeriger toe te lichten. 

En wat is het standpunt van de Chinese kameraden ten 
aanzien van dit vraagstuk? Het loopt als een rode draad door 
al hun uitspraken en de brief van het Centraal Comité der 
CPC van 14 juni j.l. 
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Het voornaamste criterium van revolutionaire gezindheid 
is -voor de Chinese kameraden de erkenning van de gewapende 
opstand, altijd, bij elke gelegenheid en overal. Daarmede ont
kennen de Chinese kameraden in feite de mogelijkheid tot 
gebruikmaking van de vreedzame vormen van strijd voor de 
overwinning van de socialistische revolutie, terwijl het 
marxisme-leninisme leert, dat de communisten alle vormen 
van de revolutionaire klassenstrijd, zowel de gewelddadige als 
de niet-gewelddadige moeten beheersen. 

Een ander belangrijk vraagstuk is het vraagstuk van de 
samenhang tussen de strijd der internationale arbeidersklasse 
en de nationale bevrijdingsbeweging der volkeren van Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika. 

De internationale revolutionaire arbeidersbeweging, die in 
de wereld van vandaag vertegenwoordigd wordt door het we
reldstelsel van het socialisme en de communistische partijen 
der kapitalistische landen en de nationale bevrijdingsbewe
ging van de volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika, 
zijn de grote krachten van deze tijd. De juiste onderlinge be
trekkingen tussen hen vormen een van de belangrijkste voor
waarden voor de overwinning op het imperialisme. 

Hoe lossen de Chinese kameraden dit vraagstuk op? Dit kan 
men opmaken uit hun nieuwe "theorie" volgens welke de 
voornaamste tegenstelling van onze tijd niet de tegenstelling 
tussen het socialisme en het imperialisme blijkt te zijn, maar 
die tussen de nationale bevrijdingsbeweging en het imperia
lisme. De beslissende kracht in de strijd met het imperialisme 
is volgens de mening der Chinese kameraden niet het wereld
stelsel van het socialisme en ook niet de strijd der internati
onale arbeidersklasse, maar wederom de beweging voor na
tionale bevrijding. 

Daarmee willen de Chinese kameraden blijkbaar op de 
meest gemakkelijke wijze populariteit bij de volkeren van 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika verwerven. Maar laat deze 
"theorie" niemand in verwarring brengen. Haar feitelijke be
tekenis is, of de Chinese theoretici dat nu willen of niet, dat 
ze de nationale bevrijdingsbeweging isoleert van de interna
tionale arbeidersklasse en wat deze heeft voortgebracht -
het wereldstelsel van het socialisme. En dit zou een reusachtig 
gevaar kunnen betekenen voor de nationale bevrijdingsbewe
ging zelve. 

Zouden vele volkeren van Azië bij al hun heldendom en 
offerbereidheid inderdaad gezegevierd hebben, indien niet de 
oktoberrevolutie en daarna de vorming van het wereldstelsel 
van het socialisme het imperialisme op zijn grondvesten had
den doen trillen en de krachten der kolonialisten hadden on
dermijnd? 

En zien ze dan thans niet, nu de volkeren die zich bevrijd 
hebben eeh nieuwe fase van hun strijd zijn ingegaan, waarbij 
ze hun krachtsinspanninge~ concentreren op de consolidering 
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van hun politieke verworvenheden en hun economische onaf
hankelijkheid, dat het onnoemlijk moeilijker zou zijn, zoal niet 
geheel en al onmogelijk, om deze opgave op te lossen zonder 
de hulp van socialistische staten? 

De marxisten-leninisten hebben altijd de nadruk gelegd 
cp de wereldhistorische betekenis van de nationale bevrij
dingsbeweging en op haar grote toekomst, maar een duur
zaam bondgenootschap en samenwerking met de landen van 
het socialistische wereldstelsel als de voornaamste kracht in 
de strijd tegen het imperialisme en een vaste verbondenheid 
met de arbeidersbeweging der kapitalistische landen beschou
wen ze als een van de belangrijkste voorwaarden voor haar 
verdere overwinningen. Een dergelijk standpunt werd ingeno
men in de Verklaring van 1960. Het wordt gebaseerd op de 
leninistische idee van de leiding (hegemonie) van de arbei
dersklasse als voorwaarde voor de overwinning in de anti
imperialistische strijd. Alleen onder zulk een hegemonie zal 
deze beweging ten slotte een waarlijk socialistisch karakter 
gaan aannemen en uitlopen op de overgang naar de socialisti
sche revolutie. 

Dit denkbeeld van Lenin werd bevestigd door de ervaring 
der Oktober-revolutie en die van andere landen en wordt door 
niemand in twijfel getrokken. Gebleken is echter, dat de Chi
nese kameraden Lenin willen "corrigeren" en bewijzen, dat 
niet de arbeidersklasse, maar de kleine burgerij of de nati
onale bourgeoisie of zelfs ook "zekere patriottisch gezinde 
koningen, prinsen en aristocraten" de hegemonie moeten 
hebben in de wereldomvattende strijd met het imperialisme. 
En hierna verkondigt de leiding der CPC aan de communisti
sche wereldbeweging, dat men nooit en onder geen beding de 
proletarische, de klassenbenadering mag laten varen! 

Het onderpand voor toekomstige overwinningen van zowel 
de internationale arbeidersklasse als de nationale bevrijdings
beweging is gelegen in hun hechte verbondenheid en samen
werking, in hun uit gezamenlijke belangen voortspruitende 
strijd tegen het imperialisme, een strijd waarin de arbeiders
klasse door haar zelfopoffering en haar onbaatzuchtige dienst 
aan de belangen van alle volkeren zich de erkenning van haar 
leidinggevende rol verwerft en haar bondgenoten ervan over
tuigt, dat in haar leiding de vaste garantie besloten ligt voor 
zowel de eigen overwinning als voor die der bondgenoten. 

Onze leninistische partij beschouwt de nationale bevrij
dingsbeweging als een bestanddeel van het wereldomvat
tende revolutionaire proces en als een sterke macht tegen 
het imperialisme. De verheven oproep van de grondleggers 
van het wetenschappelijke communisme Marx en Engels: 
"Proletariërs aller landen, verenigt U!" is het parool geworden 
van de strijd van het internationale proletariaat. De voortzet
ter van het werk van Marx en Engels - Wladimir Iljitsj Le
nin heeft in de nieuwe historische omstandigheden die ont-
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~;taan w'lren n8. de overwinning v::>n de Grote Oktober-revolu
tie in het bijzonder gewezen op de onverbrekelijke band tus· 
sen de socialistische revolutie en de nationale bevrijdingsbe
weging. 

De leuze "Proletariërs aller landen, verenigt U!" blijft de 
voornaamste leuze van de strijd voor de zegepraal van de 
wereldrevolutie. Onder de nieuwe verhoudingen heeft deze 
leuze een bredere inhoud gekregen. Zoals men weet, stemde 
Lenin in met de leuze ,.Proletariërs aller landen en onder
drukte volkeren, verenigt U!" In deze leuze wordt de leiding
gevende rol en de toegenomen betekenis van de nationale be
vrijdingsbeweging onderstreept. Onze partij laat zich in haar 
gehele activiteit streng leiden door dit marxistisch-leninisti-
sche internationalistische principe. · 

De vraag rijst: hoe kan men de onjuiste stellingen van de 
leiding der CPC over de grondproblemen van onze tijd ver· 
klaren? Enerzijds door een volledige vervreemding van de 
Chinese kameraden van de reële werkelijkheid, een dogma
tische, academische benadering van de problemen van oorlog, 
vrede en revolutie en wanbegrip voor de concrete omstan
digheden van het huidige tijdperk. Anderzijds door het feit, 
dat achter het oorverdovende tumult over "de wereldrevolu
tie", dat door de Chinese kameraden is aangeheven, andere 
doeleinden staan, die niets te maken hebben met revolutie. 

Uit dit alles ziet men het foutieve en het verderfelijke van 
de koers die door de leiding der CPC aan de communistische 
wereldbeweging wordt opgedrongen. Wat de Chinese leiders 
voorstellen onder het mom van "generale lijn", is niets anders 
dan een opsomming van de meest algemene taken der arbei· 
dersklasse, zonder rekening te houden met de tijd en de wer
kelijke krachtsverhoudingen tussen de klassen en zonder de 
bijzonderheden van de huidige historische fase er in te ver· 
werken. De Chinese kameraden merken niet op of willen niet 
opmerken, hoe de opgaven van onze beweging onder de om
standigheden van het huidige tijdperk aan het veranderen zijn. 
Door de algemene lijn terug te brengen tot algemene taken 
die van kracht blijven voor alle etappes van de overgang van 
kapitalisme naar socialisme, beroven ze deze van haar concre
te karakter, doelgerichtheid en ware doelmatigheid. 

Bij het uitzetten van hun huidige koers hebben de zuster
partijen een concrete analyse gemaakt van de verdeling van 
de klassenkrachten in de afzonderlijke landen en op wereld
schaal, zowel als van de bijzonderheden van de ontwikkeling 
der twee tegenover elkaar staande stelsels en van de ontwik
keling der nationale bevrijdingsbeweging in de tegenwoordige 
fase. 

De nauwkeurige analyse van de veranderingen in de we
reldsituatie stelde de zusterpartijen van de gehele wereld in 
de gelegenheid de marxistisch-leninistische karakteristiek van 
dit tijdperk te geven: "Ons tijdperk, waarvan de hoofdinhoud 
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gevormd wordt door de overgang van het kapitalisme naar 
het socialisme, waaraan door de Grote Socialistische Oktober
revolutie een begin is gemaakt, is het tijdperk van de strijd 
tussen de twee tegenstelde maatschappelijke systemen, het 
tijdperk van socialistische revoluties en nationale bevrijdings
revoluties, het tijdperk van de ineenstorting van het imperi
alisme en de opheffing van het koloniale stelsel, het tijdperk 
waarin steeds nieuwe volkeren de weg van het socialisme 
gaan betreden en van de zegepraal van het socialisme en het 
communisme op wereldschaal". 

Deze definitie van het huidige tijdperk werd de grondslag 
voor een juiste benadering bij het uitwerken van de strategie 
en taktiek der internationale communistische beweging. 

De marxistisch-leninistische partijen bepaalden hun alge
mene lijn, waarvan de voornaamste stellingen neerkomen op 
het volgende: 

De aard en inhoud van het wereldomvattende revolutio
naire proces worden in het huidige tijdvak bepaald door het 
zich verenigen tot één allesomvattende stroom van de 
strijd met het imperialisme der volkeren, die het socialisme 
en het communisme opbouwen, de revolutionaire beweging 
der arbeidersklasse in de kapitalistische landen, de nationale 
bevrijdingsstrijd der onderdrukte volkeren en de algemeen 
democratische bewegingen; in het verbond der anti-imperia
listische revolutionaire krachten komt de doorslaggevende 
rol toe aan de internationale arbeidersklasse en haar voor
naamste schepping,het wereldstelsel van het socialisme, dat 
zijn voornaamste invloed uitoefent op de ontwikkeling der so
cialistische wereldrevolutie door de kracht van zijn voorbeeld, 
door zijn economische opbouw; 

Krachtens de ontstane objectieve historische omstandig
heden (de uiterste toespitsing van de agressiviteit van het 
imperialisme het ontstaan van wapens met een enorme ver
nietigingskracht en dergelijke) is de centrale taak waarvoor 
de anti-imperialistische krachten in het huidige tijdperk zich 
geplaatst zien, de strijd voor het afwenden van een atoom
oorlog. Het aaneensluite·n van alle vredelievende krachten 
voor het verdedigen van de vrede en voor het redden der 
mensheid van een kerncatastrofe is een taak van de eerste or
de voor de communistische partijen; 

De socialistische revolutie wordt verwezenlijkt als gevolg 
van de binnenlandse ontwikkeling van de klassenstrijd in ie
der land; haar vormen en wegen worden bepaald door de con
crete omstandigheden van het gegeven land. Een algemene 
wetmatigheid is de revolutionaire omverwerping van de macht 
van het kapitalisme en het in deze of gene vorm instellen van 
de dictatuur van het proletariaat. De opgave der arbeidersklas
se en der communistische partijen is gelegen in het maximaal 
gebruik maken van de thans voorhanden mogelijkheden voor 
de vreedzame, niet met burgeroorlog gepaard gaande weg 
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van de socialistische revolutie en tegelijkertijd klaar te staan 
voor de niet-vreedzame weg, voor het gewapenderhand neer· 
slaan van het verzet der bourgeoisie; de algemeen democra· 
tische strijd is een noodzakelijk bestanddeel van de strijd voor 
het socialisme; 

De doelstellingen van de arbeidersklasse en van de com· 
munistische partijen bestaan bij de nationale bevrijdingsbewe. 
ging in het tot het einde toe uitvoeren van de taken der anti· 
imperialistische democratische revolutie, in het uitbouwen 
en versterken van het nationale front, dat gebaseerd is op een 
bondgenootschap met de boeren en het vaderlandslievend ge· 
zinde deel van de nationale bourgeoisie en in het voorberei· 
den der voorwaarden tot de vorming van een staat van na· 
tionale democratie en tot de overgang naar een niet-kapita· 
listische ontwikkeling: 

Betrekkingen van samenwerking en wederzijdse hulp tus· 
sen de socialistische landen, aaneengeslotenheid en eenheid in 
de internationale communistische en arbeidersbeweging, 
trouw aan de gemeenschappelijk uitgewerkte standpunten en 
beoordelingen, aan de leninistische beginselen van het partij· 
leven en de wederzijdse betrekkingen tussen de partijen, vor· 
men de noodzakelijke voorwaarden voor het met succes op· 
lossen van de historische opgaven, waarmee de communisten 
geconfronteerd worden. 

Dat zijn in het huidige tijdperk de voornaamste wegen voor 
het tot ontwikkeling brengen van het revolutionaire proces 
in de wereld en de voornaamste stellingen van de generale 
lijn der internationale communistische beweging in deze fase. 
Strijd voor de vrede, democratie, nationale onafhankelijkheid 
en socialisme - ziehier in het kort de kern van deze generale 
lijn. 

Consequente praktische verwezenlijking van deze lijn is het 
onderpand voor de successen der communistische wereldbe· 
weging. 

AI deze uiterst belangrijke principiële stellingen der inter· 
nationale communistische beweging in de omstandigheden van 
deze tijd, stellingen die door ons kollektief met de bevriende 
communistische en arbeiderspartijen in de Declaratie en de 
Verklaring uitgewerkt zijn, vonden hun uitdrukking in het 
nieuwe Program der CPSU, dat volledig gebaseerd is op de 
marxistisch-leninistische samenvatting der revolutionaire er· 
varing, zowel in ons land als op het internationale vlak. 
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De foutieve denkbeelden van de leiders der CPC in de be
langrijkste politieke en theoretische vraagstukken van deze 
tijd zijn onverbrekelijk verbonden met hun werkzaamheid in 
de praktijk, die gericht is op het ondermijnen van de eenheid 
van het wereldomvattende socialistische kamp en de inter
nationale communistische beweging. 

De Chinese kameraden erkennen in woorden, dat de een
heid tussen de USSR en de Chinese Volksrepubliek de hoek
steen vormt van het gehele socialistische gemenebest, maar 
metterdaad ondermijnen ze op alle mogelijke manieren de 
betrekkingen met onze partij en met ons land. 

De leiding der CPC heeft het vaak over trouw aan het ge
menebest van socialistische landen. Maar de houding der Chi
nese kameraden ten aanzien van deze gemeenschap weerlegt 
hun holle verklaringen. 

De statistiek toont aan, dat de Chinese Volksrepubliek de 
omvang van de handel met het socialistische gemenebest in 
de afgelopen drie jaar tot minder dan de helft heeft terugge
bracht. Sommige socialistische landen hebben de gevolgen 
van een dergelijke handelwijze der Chinese kameraden op bij
zonder pijnlijke wijze ondervonden. 

Het optreden der Chinese leiding is niet alleen in krasse 
tegenspraak met de beginselen van de onderlinge betrek
kingen tussen de socialistische landen, maar in een reeks ge
vallen ook met de algemeen aanvaarde regels en normen 
waaraan alle staten zich moeten houden. 

Het schenden van eerder ondergetekende overeenkomsten 
heeft ernstig afbreuk gedaan aan de nationale economie van 
enkele socialistische staten. En het is volkomen begrijpelijk, 
dat ook het economische leven van China zelf niet weinig te 
lijden heeft van het inkrimpen der economische betrekkingen. 

In een poging haar handelingen in de ogen der volksmassa's 
te rechtvaardigen, heeft de leiding der CPC onlangs de the
orie gelanceerd van het "steunen op eigen krachten". In het 
algemeen is het bij het opbouwen van het socialisme in ieder 
land het beste, om bij het leggen van de materiële en techni
sche basis van het socialisme in de eerste plaats te steunen 
op de eigen krachtsinspanningen van het volk en op een zo 
goed mogelijk gebruik van de binnenlandse hulpbronnen in 
het eigen land. Het opbouwen van het socialisme is in ieder 
land in eerste instantie de aangelegenheid van het volk van dit 
land, van zijn arbeidersklasse en van zijn communistische 
partij. 

De Sowjet-Unie, die het eerste socialistische land was, stond 
indertijd voor de noodzaak om bij de opbouw van het socia
lisme op eigen krachten te steunen en gebruik te maken 
van de binnenlandse hulpbronnen. En hoewel er tegenwoor
dig een systeem van socialistische landen bestaat, bètekent 
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dat helemaal niet, dat het volk van het een of ander land met 
de handen in de schoot kan blijven zitten en uitsluitend ver
trouwen op hulp van de zijde der andere landen van het socia
lisme. De communistische partij van ieder socialistisch land 
beschouwt het als haar plicht alle interne reserves te mobili
seren voor een succesvolle economische opbouw. Derhalve 
zou de verklaring van het Centraal Comité der CPC, dat ze 
de opbouw van het socialisme hoofdzakelijk op eigen kracht 
wil verwezenlijken, als zodanig geen tegenspraak wekken. 

Naar echter de gehele tekst van de brief van het Centraal 
Comité der Communistische Partij China en talrijke uitspra
ken in de Chinese pers aantonen, wordt aan deze stelling in 
feite een inhoud gegeven, waarmee men beslist niet kan in
stemmen. 

Onder de formulering "de opbouw van het socialisme 
hoofdzakelijk op eigen kracht" gaat de conceptie schuil van 
het scheppen van een autarkische nationale economie, voor 
welke de economische betrekkingen met de andere landen 
zich tot de handel alleen beperken. De Chinese kameraden 
trachten de andere socialistische landen ook een dergelijke 
methode op te leggen. 

De leiding der CPC had de afkondiging van de richtlijn van 
"steunen op eigen krachten" blijkbaar nodig om de banden 
van innige vriendschap tussen de socialistische landen te ver
zwakken. Een dergelijke politiek heeft natuurlijk niets te 
maken met de principes van het socialistische internationa
lisme. Men kan dez~ politiek niet anders beoordelen, dan als 
een poging de eenheid van het socialistische gemenebest te 
ondermijnen. 

Naast de koers van het verzwakken van de economische 
betrekkingen heeft de leiding der CPC een aantal maatrege
len genomen ter verscherping van de betrekkingen met de 
Sowjet-Unie. . 

De Chinese leiders ondermijnen de aaneengeslotenheid van 
het socialistische kamp zowel als van de gehele communisti
sche wereldbeweging, door de beginselen van het proletari
sche internationalisme met voeten te treden en de normen van 
de onderlinge betrekkingen tussen de zusterpartijen op grove 
wijze te schenden. 

De leiding der CPC organiseert en ondersteunt allerlei anti
p~rtijgroepen van renegaten, die optreden tegen de commu
mstische partijen van de Verenigde Staten, Brazilië, Italië, 
België, Australië en India. In België bv. verleent de leiding 
der CPC ondersteuning aan de Grippa-groep, die op het laat
ste congres uit de partij is gestoten. In de Verenigde Staten 
wordt de ondermijnende activiteit van de links-opportunisti
sche groepering "Hamer en Staal" gesteund, die zich de strijd 
tegen de Communistische Partij van de VS als hoofddoel heeft 
gesteld. In Brazilië krijgen groepjes scheurmakers, die uit de 
rijen der Communistische partij zijn gezet (zoals b.v. de 
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groep Amazonas-Grabois) hulp van de zijde der Chinese ka
meraden. 

In Australië heeft het Centraal Comité der CPC gepro
beerd scheurmakersactiviteit te organiseren tegen de com
munistische partij en haar leiding, met behulp van een der 
voormalige leden der leiding E. Hill. Na indertijd een bezoek 
gebracht te hebben aan China, trad E. Hill in het openbaar 
op tegen de Communistische Partij van Australië en trachtte 
hij geestverwanten rond zich te vergaren. Nadat de Commu
nistische Partij van Australië Hili uit het Centraal Comité der 
partij gestoten had, begaf deze zich demonstratief naar Pe
king. 

In Italië moedigden Chinese vertegenwoordigers de activi
teit aan van een groep voormalige medewerkers van de fede
ratie Padua der communistische partij, die vlugschriften uit
gaven met de provocatorische oproep tot de "revolutionaire" 
opstand. 

Met name trachten de kameraden uit de CPC ondermij
nende arbeid te verrichten in de communistische en arbeiders
partijen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 

De Chinese leiders heffen afvalligen en renegaten op het 
schild, die zich buiten de gelederen der communistische be
weging bevinden en herdrukken in hun kranten en tijdschrif
ten de lasterlijke artikelen uit de uitgaven van deze groepen 
renegaten, die zich richten tegen de politiek der CPSU en te
gen de koers van de gehele communistische wereldbeweging. 

De Chinese vertegenwoordigers op Ceylon onderhouden 
nauw contact met de groep van E. Samarakkodi, die een 
werktuig is van de trotzkistische "vierde Internationale". 

De trotzkisten van de "vierde Internationale" proberen 
voor hun eigen doeleinden gebruik te maken van de stelling
name der Chinese kameraden en ze hebben zich zelfs met 
een open brief gewend tot het Centraal Comité der CPC, 
waarin zonder omwegen wordt verklaard: "De vierde Inter
nationale, die al vanaf de dag van haar oprichting bezig is 
met .... de strijd tegen de denkbeelden waartegen jullie 
thans te velde trekken, staat aan jullie kant .... Het inter
nationale secretariaat van de vierde Internationale juicht 
deze discussie toe, die door jullie in de gehele communisti
sche beweging is begonnen. Het wekt jullie op om deze dis
cussie verder te ontwikkelen". 

De Chinese leiders doen scherpe aanvallen op de commu
nistische zusterpartijen en hun leiders, die niet willen afwij
ken van de generale lijn der internationale communistische 
beweging. Ze hebben artikelen in vele talen gepubliceerd en 
verspreid, die de activiteit van de Amerikaanse, Franse, 
Italiaanse en Indiase Communistische Partijen in discrediet 
brengen. Wat voor scheldwoorden de schrijvers van deze ar
tikelen al niet gebruiken tegen bekende leiders der zuster
partijen! Zij spreken over "huichelarij" en "rechts opportu-
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nisme", "revisionisme" en "onverenigbaarheid met de nor
men van de communistische moraal", "sociaal-democrati
sche degeneratie" en "lafhartigheid", "onverantwoordelijk
heid", "napraterij" en "aanmatiging en minachting ten op
zichte van de revolutionaire volkeren van Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika". 

De Chinese leiders beschuldigen de communistische par
tijen van de Verenigde Staten en West-Europa er van, dat zij 
"onder één hoedje spelen met de meest avonturistische Ame
rikaanse imperialisten". De leiding van de Communistische 
Partij van India wordt niet anders betiteld dan "de kliek". 
Aan de leiders van de communistische partijen van Frankrijk, 
Italië, India en de V.S. wordt de monsterachtige beschuldiging 
voor de voeten geworpen van "bezorgdheid voor het lot van 
het imperialisme en alle reactionairen". En in haar brief van 
14 juni verlaagt de leiding der CPC zich tot insinuaties, als 
zou ook de CPSU "als handlanger van het imperialisme op
treden". Afgezien van de trotzkisten heeft nog niemand tot nu 
toe vanwege de evidente absurditeit het gewaagd, dergelijke 
lasterlijke beschuldigingen in te brengen tegen de grote partij 
van Lenin! 

Moet men er zich over verwonderen, dat de imperialisti
sche propaganda zich van vreugde in de handen wrijft over 
een dergelijk optreden der Chinese kameraden? Niet voor 
niets schreeuwt de burgerlijke pers aan één stuk door over 
een "crisis in de internationale communistische beweging" en 
roept ze de imperialistische regeringen op voor hun eigen be- · 
lang gebruik te maken van de meningsverschillen, die ver
oorzaakt zijn door het standpunt van het Centraal Comité 
der CPC. 

De vertegenwoordigers der CPC hebben zich teruggetrok
ken uit het redactiecollege van het tijdschrift "Vraagstukken 
van vrede en socialisme", het kollektieve theoretische en in
formatieve orgaan der communistische en arbeiderspartijen 
en ze hebben de uitgave van dit tijdschrift in de Chinese taal 
stopgezet, omdat ze er naar streven zodoende de Chinese 
communisten de objectieve informatiebron te ontnemen over 
de activiteit der internationale communistische beweging. 

De scheurmakersactiviteit van de Chinese leiding wekt in 
de rijen der internationale communistische beweging de ge
rechtvaardigde verontwaardiging en tegenstand van de 
marxistisch -leninistische zusterpartij en. 

In de brief van het Centraal Comité der CPC wordt gezegd, 
dat het in de betrekkingen met de communistische zusterpar
tijen voor een partij "ontoelaatbaar is, zich boven de andere 
zusterpartijen te stellen en het ontoelaatbaar is, zich te men· 
gen in de interne aangelegenheden der zusterpartijen .... " 
Deze verklaring is niet slecht. Maar het waren met name de 
Chinese kameraden zelf, die hun toevlucht namen tot derge
lijke ontoelaatbare handelingen. De belangen der communis· 
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tische wereldbeweging ~et voeten tredend, gaan ze in tegen 
de normen en principes, die neergelegd zijn in de Declaratie 
en de Verklaring en trachten ze de andere zusterpartijen on
dergeschikt te maken aan hun invloed en controle. 

Een van de aanschouwelijke voorbeelden_ van de bijzon
dere koers van de leiding der CPC in het socialistische kamp 
en de internationale communistische beweging, was haar stel
lingname in het Albanese vraagstuk. Zoals men weet, zijn de 
Albanese leiders in de tweede helft van 1960 openlijk naar 
voren gekomen met een links-Qpportunistisch politiek pro
gram ten aanzien van de voornaamste vraagstukken van deze 
tijd en zijn ze ten opzichte van de CPSU en andere zuster
partijen een vijandige politiek gaan voeren. De Albanese lei
ding ontketende in haar land een tegen de Sowjet-Unie ge
richte campagne, die leidde tot het verbreken van de poli
tieke, economische en culturele betrekkingen met de Sowjet
Unie. 

De overweldigende meerderheid der ::ommunistische en 
arbeiderspartijen veroordeelde deze anti-leninistische activi
teit van de Albanese leiders categorisch. De leiders der CPC 
namen een geheel andere houding aan en deden hun best om de 
Albanese leiders als hun spreektrompet te gebruiken. Thans 
is bekend, dat de Chinese kameraden hen rechtstreeks aanzet
ten tot openlijke strijd tegen de Sowjet-Unie, de andere socia
listische landen en de zusterpartijen. 

In hun aanvallen op de CPSU en de andere marxistisch
leninistische partijen ruimen de leiders der CPC een bijzon
dere plaats in aan het Joegoslavische vraagstuk. Ze proberen 
de zaak zó voor te stellen, dat de moeilijkheden in de commu
nistische beweging veroorzaakt zijn door de verbetering in de 
betrekkingen van de Sowjet-Unie en de ande·re socialistische 
landen met Joegoslavië. In weerwil van de feiten beweren ze 
hardnekkig, dat Joegoslavië geen socialistisch land zou zijn. 

Naar men weet, heeft de CPSU tezamen met andere zuster
partijen in 1955 het initiatief genomen tot het normaliseren 
van de betrekkingen met Joegoslavië. Dit werd gedaan om 
het langdurige conflict, waarvan Stalin de meeste schuld 
droeg, te boven te komen. In die periode rees er bij de leiders 
van de CPC niet de minste twijfel aangaande het wezen van 
het socialistische stelsel in Joegoslavië. Zo merkte het Chi
nese Volksdagblad op, dat "Joegoslavië reeds belangrijke suc
cessen heeft geboekt bij de opbouw van het socialisme". 

Een objectieve analyse van de sociaal-economische proces
.sen in Joegoslavië toont aan, dat de posities van het socialisme 
daar in de laatste jaren sterker zijn geworden. In 1958 be
droeg de socialistische sector in dat land in de industrie 100 
pct., in de landbouw 6 pct. en in de handel 97 pct. Thans 
vormt de socialistische sector in de industrie 100 pct., in de 
landbouw 15 pct. en in de handel 100 pct. Sedert het begin 
van de normalisering der betrekkingen heeft er een toena
dering van de stellingname van Joegoslavië tot die van de 
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Sowjet-Unie en andere socialistische landen in de vraagstuk
ken van de buitenlandse politiek plaats gehad. 

Waarom hebben de Chinese leiders hun standpunt ten aan
zien van het Joegoslavische vraagstuk dan toch zo sterk ge
gewijzigd? Men kan daar moeilijk een andere verklaring voor 
geven, dan dat ze daarin een naar hun mening voor
delige aanleiding hebben gezien voor het in discrediet bren
gen van de politiek der CPSU en de andere marxistisch
leninistische partijen. 

De communisten in de Sowjet-Unie weten, dat er tussen de 
CPSU en de Bond van Communisten van Joegoslavië me
ningsversêhillen blijven bestaan over een reeks principiële 
ideologische vraagstukken. Dat hebben we de Joegoslavische 
leiders ronduit gezegd en dat blijven we doen .. Maar het zou 
onjuist zijn om Joegoslavië op grond daarvan te "ex-commu
niceren" uit het socialisme, het af te grendelen van de socia
listische landen en het in het kamp van het imperialisme te 
stoten, zoals de leiders der CPC dat doen. Dat is nu juist wat 
de imperialisten willen. 

Er zijn thans in de wereld 14 socialistische landen. We zijn 
er diep van overtuigd, dat er in de nabije toekomst beduidend 
meer zullen zijn. De reeks vraagstukken, waarmee de zuster
partijen, die de staatkundige leiding in handen hebben, ge
confronteerd worden, wordt groter en daarbij werkt ieder van 
de zusterpartijen onder verschillende verhoudingen. Er is 
niets verwonderlijks in, dat er onder dergelijke omstandig
heden bij de zusterpartijen een verschillende aanpak van deze 
of gene vraagstukken kan voorkomen. Hoe moeten marxisten
leninisten in deze gevallen te werk gaan? Verklaren, dat dit 
of dat socialistische land, waarvan de leiders hèt niet met hen 
eens zijn, niet meer socialistisch is? Dat zou een uiting van 
de meest onverbloemde willekeur zijn, een dergelijke methode 
heeft niets te maken met het marxisme-leninisme. 

Indien we het voorbeeld van de Chinese leiders zouden vol
gen, dan zouden we op grond van onze ernstige meningsver
schillen met de leiders der Albanese Partij van de Arbeid 
Albanië allang tot een niet-socialistisch land hebben moeten 
verklaren. Maar dat zou een onjuiste, subjectieve benadering 
van het vraagstuk zijn. Ongeacht de meningsverschillen met 
de Albanese leiding beschouwen de Sowjet-communisten Al
banië als een socialistisch land en nemen ze van hun kant 
maatregelen om geen vervreemding van Albanië van het 
socialistische gemenebest toe te staan. 

We zien met leedwezen, hoe de leiders der CPC de tradi
tionele Sowjet-Chinese vriendschap ondermijnen en de een
heid der socialistische landen verzwakken. 

De CPSU zal blijven opkomen voor de· eenheid en de aan
eengeslotenheid van het socialistische gemenebest en de ge
hele internationale·communistische beweging. 
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Laat ons enkele conclusies trekken. 
De tijd, die verstreken is sedert de Verklaring van 1960 

werd aangenomen, heeft ten volle de juistheid bevestigd van 
het marxistisch-leninistische program der internationale com
muni!ltische- en arbeidersbeweging. De successen, die de 
Sowjet-Unie bij de opbouw van het communisme heeft weten 
te behalen, alsook de successen van de socialistische opbouw 
in andere landen van het socialisme, oefenen een steeds gro
tere revolutionerende werking uit op de geesten der mensen 
over de gehele wereld. Het revolutionaire Cuba ontstak het 
baken van het socialisme op het Westelijk Halfrond. Beslis
sende slagen werden toegebracht aan het koloniale stelsel, 
dat dicht voor zijn ·Volledige liquidatie staat. Door de arbei
dersklasse der imperialistische landen werden nieuwe over
winningen behaald. De internationale revolutionaire bewe
ging gaat vastberaden voorwaarts. 

Dat alles laat zien, dat de generale lijn van de internatio
nale communistische beweging in de Verklaring van 1960 op 
de juiste wijze werd aangegeven. De taak bestaat thans daar
in, om te werken en te handelen overeenkomstig deze gene
rale lijn en haar te ontwikkelen en te concretiseren in over
eenstemming met de voor iedere communistische partij afzon
derlijk bestaande voorwaarden. Daarom zijn alle pogingen, 
om de internationale communistische- en arbeidersbeweging 
de een of andere nieuwe algemene lijn op te dringen- zoals 
dat in de brief van het Centraal Comité der CPC van 14 juni 
geschiedt - onhoudbaar en schadelijk. Een dergelijke "alge
mene lijn" te aanvaarden zou betekenen af te wijken van de 
Verklaring van 1960 en in te stemmen met een program, waar
van de punten in strijd zijn met die Verklaring, die door 81 
partijen is goedgekeurd. Dat is een weg, die onze partij niet 
wenst te betreden. 

Gedurende haar gehele bestaan heeft onze roemrijke 
leninistische partij een onverzoenlijke strijd gevoerd tegen het 
rechtse en linkse opportunisme, tegen trotzkisme en revisio
nisme, tegen dogmatisme en sectarisme, tegen eng nationa
lisme en chauvinisme in al hun verschijningsvormen, in het 
eigen land en in het internationale strijdperk. In deze strijd 
voor de zuiverheid van het marxisme-leninisme is onze partij 
gestaald en gehard en zij is voor generlei aanvallen van de 
tegenwoordige scheurmakers en opportunisten beducht, van 
welke kant die aanvallen ook mogen komen. 

De praktijk heeft doen zien dat de CPSU, na een politieke 
organisatie te zijn geworden die opkomt voor de belangen van 
het gehele volk, haar banden met de massa heeft versterkt, 
een nog grotere macht heeft verkregen en zich onderscheidt 
door een nog grotere discipline. Met de overwinning van het 
socialisme werd de ideologie van de arbeidersklasse: het marx-
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isme-leninisme, tot de ideologie voor het gehele volk, de 
ideologie van zijn vooruitstrevend deel, evenals het doel van 
de arbeidersklasse: de opbouw van het communisme, tot het 
doel van het gehele volk is geworden. En over deze gestegen 
invloed van de communistische ideologie kunnen de marxis
ten-leninisten zich natuurlijk alleen maar verheugen. Wij mo
gen zeggen, dat na Lenin's dood onze partij nog nooit zo sterk 
is geweest, nog nimmer zo bekwaam om de meest vermetele. 
taken, die met de bouw van een nieuwe wereld verbonden 
zijn, op te lossen. 

Thans, nu in ons land het socialisme de volledige en defini
tieve overwinning heeft behaald, nu wij het schone bouw
werk van het communisme steen na steen opbouwen, is onze 
partij en is ook het gehele Sowjet-volk er nog sterker van 
overtuigd, dat de grote ideeën van het marxisme-leninisme 
over de gehele wereld zullen zegevieren. 

Deze zekerheid wordt gedeeld door de volken van de socia
listische landen en door de werkers van de gehele wereld. De 
aanzienlijke bijdrage, welke de Sowjet-Unie levert tot de 
grote zaak van de strijd voor vrede, democratie, nationale 
vrijheid en onafhankelijkheid en voor socialisme, wordt door 
hen in hoge mate gewaardeerd. 

De Communistische Partij van de Sowjet-Unie heeft steeds 
geijverd voor een hechte vriendschap met de Communistische 
Partij van China. Thans hebben wij ernstige meningsverschil
len met de leiding van de CPC, doch wij menen dat de betrek
kingen tussen onze beide partijen en tussen onze beide volken 
verder moeten worden opgebouwd, er van uitgaande, dat wij 
één gemeenschappelijk doel hebben: de bouw van de nieuwe, 
communistische maatschappij en dat wij één gemeenschappe
lijke vijand hebben: het imperialisme. De twee grote landen: 
de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek, kunnen door 
hun krachten te verenigen veel doen voor de overwinning 
van het communisme. Daar zijn onze vrienden èn onze vijan
den zich goed van bewust. 

Thans vindt er in Moskou een ontmoeting plaats van dele
gaties der CPSU en der CPC. Helaas gaan de vertegenwoordi
gers der CPC op deze bijeenkomst voort de situatie toe te 
spitsen .. Desondanks legt de afvaardiging van de CPSU een 
maximum aan geduld en zelfbeheersing aan de dag en streeft 
zij ernaar, dat de besprekingen positieve resultaten zullen op
leveren. De naaste toekom~t zal uitwijzen, of de Chinese ka
meraden ermee zullen instemmen onze wederzijdse betrek
kingen op te bouwen op basis van datgene, wat ons verenigt 
en niet wat ons verdeelt, op de basis der principes van het 
marxisme-leninisme. 

Onze vijanden baseren hun berekeningen op een verdere 
toespitsing van de meningsverschillen tussen de CPC en de 
CPSU. Ook thans zien zij uit naar elke geschikte gelegenheid, 
om hieruit profijt te trekken. Onlangs schreef de Amerikaanse 
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"Daily News": "Laat ons dus het Rode Rusland en het Rode 
China tegen elkaar ophitsen, opdat zij elkaar aan stukken 
scheuren". Dergelijke laaghartige berekeningen van de impe
rialisten mogen wij, communisten, nimmer vergeten. 

In het bewustzijn van haar verantwoordelijkheid jegens de 
internationale communistische beweging en jegens de volken 
van de gehele wereld, d(,llft onze partij een beroep op de Chi
nese kameraden de weg in te slaan, die leidt naar het ophef
fen van de meningsverschillen en naar het versterken van de 
ware eenheid onzer beide partijen, met het marxisme-lenin
isme en het proletarische internationalisme tot grondslag. 

Samen met alle zusterpartijen streed en strijdt onze lenin
istische partij voor het aaneensluiten der rijen van de arbei
dersklasse en van alle werkers in de worsteling met het im
perialisme, voor de vrede, de democratie, de nationale onaf
hankelijkheid en het socialisme. 

Ten overstaan van de partij en van het gehele Sowjet-volk 
verklaart het Centraal Comité van de CPSU met volle ver
antwoordelijkheid, dat wij alles hebben gedaan en alles zullen 
doen, wat in ons vermogen is, voor het versterken van de 
eenheid met de Communistische Partij van China, voor het 
hecht aaneensluiten van de internationale communistische 
beweging onder de vaan van Lenin, voor de aaneensluiting 
der landen van het socialistische wereldstelsel, voor een daad
werkelijke hulp aan alle volken, die strijden tegen het kolo
nialisme, voor het versterken van de vrede en voor de ()ver
winning van de grote idealen van het communisme over de 
gehele wereld. 

Alle werkers van de Sowjet-Unie sluiten zich nog hechter 
aaneen rond hun geliefde Communistische Partij. en haar 
leninistisch Centraal Comité en zij zullen al hun energie 
richten op het verwezenlijken van het grootse Program van 
de communistische opbouw. 

Het Centraal Comité van de 
Communistische Partij der Sowjet-Unie. 

(Overgenomen uit de "Prawda" van 14 juli 1963). 
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23e jaargang no. 10 oktober 1963 

Politiek en Cultuur 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van het 

marxisme-leninisme onder Ieiding van het partijbestuur der c.p.n. 

De loonstrijd in een 
nieuwe fase 

TIJDENS het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverkla
ring van het kabinet-Marijnen merkte de voorzitter van de 

PvdA-fractie op: ,Naar onze mening is dit kabinet een lmbinet van 
de grote monopolies." 

Hiermee werd de opvatting van de communisten over dit en het 
voorgaande kabinet-De Quay onderstreept en gerechtvaardigd. Heeft 
Marijnen niet voortdurend herhaald, dat zijn team van plan was het 
beleid van De Quay voort te zetten? 

De verbondenheid van het kabinet met de grote monopolies blijkt 
inmiddels vooral uit zijn aankondiging, dat het de loonpolitiek van 
de regering-De Quay zou willen voortzetten. De loonpolitiek-Veld
kamp is een der voornaamste grondslagen waaraan het huidige ka
binet zijn bestaansrecht wenst te ontlenen. Zij stelt zich tot taak de 
meest elementaire, voornaamste belangen van de grote ondernemers 
te behartigen: de handhaving van hun winsten op het huidige re
cordpeil en hun verhoging. 

Het is dus in het geheel niet toevallig, dat de regeringsverklaring 
in de vakpers van de organisaties der ondernemers juist op dit punt 
werd toegejuicht I De dagbladpers gleed er nog wel vluchtig over 
heen met het oog op haar gevarieerde lezerskring. De ondernemers 
organisaties, die meestal geleid worden door vertegenwoordigers 
van de monopolies hoefden dergelijke egards niet in acht te nemen. 

Elders in dit blad is de opvatting van De Onderneming van 17 aug. 
jl. aangehaald. De Katholieke Werkgever merkte op 21 aug. jl. op: 
,In het algemeen - laten wij het reeds bij het begin stellen - kun
nen wij instemming betuigen met hetgeen de nieuwe regering als 
haar programma naar voren brengt." 

En wat beschouwde het blad c,tls het voornaamste in dat program
ma? 

Het verklaarde: ,Als Werkgeversverbond · interesseren ons met 
name de sociaal-economische paragrafen. Daarbij stellen wij onze 
waardering voorop." 
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Men moot zeggen, dat deze prijzende woorden dan oak wei ver- l 
dh[nd waren. Want met verdachte voortvarendheid en ongelofelijke 

1

1 

brutaliteit kondigde de regering haar plannen aan. 
Het Gentraal Plan Bureau, een orgaan van de regering, dat onder 1 

direct toezicht staat van de grate ondernemers, rekende destijds uit 
dat in de nieuwe regeringsperiode een ruimte van niet meer dan een 
half procent voor gereglementeerde loonsverhoging aanwezig was. 

Men moet zich het contrast tussen dit soort ideeen en de huidige 
situatie goed voor ogen stellen om te begrijpen, hoe belangrijk de 
ontwikkeling van de laatste maanden is. 

De prijzende woorden van de ondernemers hebben niet kunnen 
verhinderen, dat de arbeiders enkele maanden later in felle strijd 
voor een doeltreffende verhoging van de lonen stonden. Men moet 
daarbij vooral niet vergeten, dat het in de afgelopen maanden prijs
verhogingen regende op alle gebieden van het dagelijkse leven. 
Reeds nu kan men zeggen, dat de voor Den Haag wel zeer onver
wachte golf van acties der arbeiders de hele opzet van de regering 
aan het wankelen heeft gebracht en een dik vraagteken achter haar 
plannen heeft geplaatst. 

In deze weken werd opnieuw aangetoond welk een kracht de een
heid van actie kan ontwikkelen. Men kan niet aan het feit voorbij 
zien, dat de grate ondernemers er gedurende een aantal jaren in 
zijn geslaagd in Nederland tot op zekere hoogte ,arbeidsrust" te 
handhaven. Dit leidde in verband met het doorgaan van de prijs
stijgingen en de groei van de productiviteit tot lage lonen, een error
me groei van de winsten en versterking van de positie der grate on
dernemers op de EEG-markt ten koste van het levenspeil der wer
kers. 

Deze ontwikkeling was mogelijk door de grate verdeeldheid van 
de Nederlandse arbeidel,'sbeweging, vooral op het gebied van de vak
bondsorganisatie. Het bestaan van de confessionele vakbonden 
werkte buitengewoon nadelig voor de strijd der arbeiders. Daarnaast 
werd de geweldige potentiele macht waarover het NVV beschikt, on
voldoende ingezet, omdat een aantal rechtse .bestuurders de politiek 
van loonmatiging aanvaardde. 

Er hebben zich echter ingrijpende veranderingen in de Nederland
se arbeidersbeweging voorgedaan en vooral in de rij en van de so.: 
ciaal-democratie en het NVV. 

In het NVV stapelde zich het verzet tegen de politiek van loon
matiging op. Dit kwam a.m. reeds in het begl.n van dit jaar in het 
bestuur van de metaalbond tot uiting, toen de vernieuwing van de 
CA0-1963 aan de orde was. Slechts met een kleine meerderheid werd 
toen de minimale loonsverhoging van 5 cent goedgekeurd. 

In de bondsraad van de NVV-bouwvakbond keerde zich in feite 
een meerderheid tegen het royement van linkse arbeiders. 

De landarbeidersbond sprak zich openlij k uit tegen de ,interne 
cotirdinatie" van de loonpolitiek, - · kernstuk van het beleid van 
minister Veldkamp. 

Het is niet mogelijk de gang van zaken te begrijpen, wanneer men 
de inspirerende rol van de CPN buiten beschouwing laat. Dit was 
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van zeer grate betekenis. Het onbaatzuchtige werken van de com
munisten in de bedrijven voor vakbondseenheid binnen het NVV be
gint zijn vruchten af te werpen. Het wordt steeds duidelijker voor 
de arbeiders, dat de weg die de communisten voor ogen staat, niet 
voortkomt uit eng partijbelang, maar dat het de communisten erom 
gaat de positie van de gehele arbeiclersklasse door machtsvorming 
te versterken, de georganiseerde kracht van de arbeidersklasse te
genover de ondernemers te stellen, terwille van de verdediging van 
het levenspeil van alle loon- en salaristrekkers. 

Het opvallende verschijnsel doet zich nu voor, dat door de leden 
en kaders rechtstreeks gepoogd wordt, de NVV-bonden in de strijd 
te betrekken. Vele leden- en kadervergaderingen van de NVV-bon
den leverden hiervoor sprekende bewijzen op. Daar werd opgetreden 
voor loonsverhoging, tegen de politiek vail loonmatiging en tegen 
de houding van die bestuurders, die alle heil bleven verwachten 
van conferenties achter gesloten deuren. 

Dit positieve optreden van de leden stand in scherp contrast tot 
het verleden, toen er in dergelijke situaties meestal met het lid
maatschapsboekje werd gezwaaid. De nieuwe houding heeft er mede 
toe geleid, dat er belangrijke looneisen op tafel kwamen te liggen. 
Wij kunnen hierbij de vraag in het midden laten, of bepaalde poli
tieke overwegingen van sommige bestuurders mede een rol hebben 
gespeeld. Maar beslissend is het optreden van de leden en kaders 
in de bonden zelf geweest. 

* 
MAAR er zal nog veel strijd nodig zijn om een eind te maken aan 

de huidige loondictatuur. Een onmisbare voorwaarde hiervoor 
is het gezamenlijk optreden van socialisten en communisten zoals dit 
in de afgelopen weken in de bedrijven gegroeid is. 

Er is nog een andere voorwaarde: de verdere ontwikkeling en 
verbreding van die nieuwe geest van strijdbaarheid, verontwaardi
ging en zelfbewustzijn, die als een voor de bourgeoisie verrassend 
en nieuw element in de acties van de jongste tijd naar voren is ge
treden. 

Men moet de vraag stellen, hoe deze ingrijpende veranderingen 
tot stand zijn gekomen? 

Ontstemming en verontwaardiging was er reeds lang, niet aileen 
onder de arbeiders, maar ook onder grate delen van de beambten 
en de industriele kaders. Maar er ontbrak, zoals in andere landen 
van West-Europa wel het geval was, dat de loonstrijd onder leiding 
van de vakbonden werd georganiseerd. 

Hier began het werk van de communistische en vooruitstrevende 
bedrijfsarbeiders. Er is nu niemand meer, die hun stuwende rol in 
de strijd tegen de vernietiging van de loondictatuur kan ontkennen. 
Maar dit was het resultaat van een langdurige, hardnekkige strijd 
der communisten voor die vormen van strij d, die onder de in ons 
land heersende omstandigheden succes beloofden. 

De communisten bleven hun collega's voortdurend confronteren 
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met hun eigen ervaringen, die zij sinds jaar en dag met de loon
politiek-Roolvink-Veldkamp opdeden. En die ervaringen waren heel 
slecht. Zij hielden hun collega's hardnekkig het schadelij ke van 
het anti-communisme voor, dat in de praktijk een der voornaamste 
remmen bij .de ontwikkeling van de loonstrjjd was. 

be communisten leverden voortdurend bewijzen voor de ernst, 
waarmee zij voor hun inzichten inzake de vakbondsstrij d optraden. 
Zij keerden zich tegen het nadelige optreden van ,neutrale" splin
terbonden. Zij lieten zich niet provoceren door het anti-communisme 
van een aantal bestuurders en kwamen in de praktijk op voor de 
versterking van de NVV-bonden. Zij stelden de versterking van de 
positie der arbeiders in de bedrijven voorop en lieten zich leiden 
door het gezamenlijk belang van alle arbeiders. 

Bij hen stand het idee voorop, dat de NVV-bonden de meest ge
Schikte instrumenten voor de verwerl{elijking van de verlangens der 
arbeiders zijn. Dit schiep een nieuwe sfeer in de bedrijven en hielp 
de eenheid aan de basis versterken. 

Aldus vyerden de voorwaarden voor ontwikkeling van de actie in 
de bedrijven geschapen en tevens werd een belangrijke stap gezet 
op de weg naar het doel: de actie voor loonstrijd, waarbij de vakbond 
de rol vervult waarvoor zij is opgericht. 

* 
DE gebeurtenissen aan het loonfront houden natuurlijk oak een 

goede les in voor de hooghartige lieden, die dachten, dat door 
henzelf. in elkaar geknutselde wetten houdbaarder zijn dan de ob
jectieve wetten van de maatschappij. Bij voorbeeld: de wet van 
vraag en aanbod heeft de Tweede Kamer nooit gepasseerd en straf
fen op overtreding ervan zal men vergeefs zoeken in het wetboek 
van strafvordering. 

In hun hoogmoed verkondigden onze ministers-economen dat er 
in het geheel geen economische wetten bestaan en zij steunden 
daarbij op hele bibliotheken van geschriften, waarin dat aangetoond 
werd. Derhalve geloofden zij misschien zelf, dat zij het economische 
leven naar willekeur konden-be'invloeden. Als twee goden zetelden 
RoolVink en Veldkamp op de Haagse Olympus, bedachten na de 
,vrijere loonvorming" de wet op de ,interne coordinatie." Zij be
dreigden iedereen, die het er niet mee eens was, met hun dodelijke 
bliksemschichten. Zij dachten, dat hun wetenschap beter was dan 
de realiteit en als de realiteit niet met hun ideeen overeenstemde, 
dan zeiden ze: des te erger voor die realiteit! 
. Maar Marx kreeg gelijk. Men kan, zelfs met de hele rechterlijke 

macht, ja-knikkende KAB- of CNV-bestuurders en de hele regerings
pers achter zich, de ongeschreven, objectieve wetten der maatschap
pij niet ongestraft overtreden. Daartoe behoort ook de wet van vraag 
en aanbod. 

Zij bepaalt niet de waarde van de arbeidskracht als zodanig. Maar 
er is geen Veldkamp ter wereld die de arbeiders kan beletten van 
de machtspositie gebruik te maken, waarover de arbeiders als ge-



volg van de objectieve omstandigheden beschikken. In zo'n toe
stand verkeren wij. Wat meer is: volgens de regering zal die toe
stand ook voorlopig blijven voortduren. Een ondernemer moet wel 
een pessimist zijn, als hij in de belofte van aanhoudende conjunctuur 
niet zou geloven. 

Edoch, geloof of ongeloof - hij heeft te maken met de feiten. 
Hoe staat het er daarmee voor? 
De ,interne coordinatie" had tot doel om het Nederlandse loon

peil beneden dat van de omringende Ianden te houden. Daartoe be
hield minister Veldkamp zich het recht voor, vrijelijk elke CAD te 
verbieden, die tegen dit principe zondigde. De begeleidende muziek 
was de onvermoeid herhaalde bewering_, dat het loonpeil in ons land 
al aardig met het ,Europese" gelijkgetrokken was. Het was niet 
waar en daarom hielp het ook niet. 

Het laaghouden van de lonen werd verdedigd met het argument, 
dat de concurrentie-positie op de wereldmarkt, in het bijzonder op 
de Euromarkt, verdedigd moest worden. Maar er traden twee ver
schijnselen op, over wier gevolgen onze intelligente heer Veldkamp 
onvoldoende nagedacht heeft. 

In de eerste plaats steeg in een West-Europa dat zich de laatste 
tij d ging kenmerken door vertraging van de groei, de vraag naar 
industriele producten uit Nederland, terwijl de buitenlandse concur
renten op onze binnenlandse markt steeds grotere moeilijkheden 
ondervonden. Het loonpeil bij ons was en is nu eenmaal lager dan 

· bij hen. 
Hierdoor werd de vraag naar arbeidskrachten dus in stand ge

houden en zij ging het aanbod steeds meer overtreffen. De lonen 
zouden dus moeten stijgen. Maar de ,wet-Veldkamp" verbood het. 
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Want wat gebeurde 
er? Sommige arbeiders gingen over de grens, naar het gebied van 
hogere lonen. De schaarste aan arbeidskrachten steeg en de druk 
ook. Toen kwamen de koppelbazen in actie, die door de mazen van 
de ,wet-Veldkamp" heenglipten. Aangezien zij lonen betaalden bo
ven de CAD's, werd het voor de ,bona-fide" ondernemers opnieuw 
moeilijker nieuwe arbeidskrachten aan te trekken. Velen werden 
gedwongen onder de toenemende druk van de arbeiders, hager loon 
te betalen. 

Veldkamp dacht de zaak te kunnen redden, door gretig in te gaan 
op het voorstel om de koppelbazen te weren. Maar ook dat was een 
misrekening en in feite werd hierdoor de explosie veroorzaakt. De 
ketting brak op haar zwakste schakel en dat was de scheepsbouw. 
Deze industrie kon het zich, gezien de geweldige overproductie op 
de wereldmarkt, eenvoudig niet veroorloven orders van de hand te 
wijzen. En aile orders in de scheepsbouw zijn - juist vanwege de 
overspannen concurrentie in de internationale scheepvaart- spoed
orders. 

Uiteindelijk heeft de onverzadigbare winstzucht der monopolies 
zich tegen henzelf en tegen hun zaakwa.arnemers gekeerd. Zij eis
ten het laaghouden van de lonen. Veldkamp dacht daaraan te kun
nen voldoen, maar de wet van vraag en aanbod heeft zich er niet 

485 



aan gestoord. Veldkamp is aangesteld om de ondernemingen aan 
winst te helpen. Om daaraan te kunnen voldoen, is het echter niet 
aileen nodig de lonen laag te houden. Men moet oak voor arbeiders 
zorgen, want zonder arbeiders is er in het geheel geen winst. En 
wanneer dan blijkt, dat het enthousiast door de monopolies begroet
te loonsysteem ertoe leidt dat men die arbeiders niet krijgen of 
niet vasthouden kan, dan is geen wet in staat, de betrokken onder
nemers te verhinderen het door henzelf omhelsde loonsysteem te 
verscheuren. 

Het is trouwens in het geheel niet toevallig, dat dit gebeurt buiten 
de kring van de eigenlijke monopoliebourgeoisie - de Unilever, 
Philips, de Shell en de AKU. 

Misschien was het de monopolie-bourgeoisie nag wel gelukt, de 
scheuren in haar loonpolitiek nag wat langer te verbergen, indien 
de prijzen niet in snel tempo waren gestegen. Zij stegen omdat de 
monopolies het wilden en zij stegen onder invloed van de Euro
markt. Maar dit gaf aan de opwaartse loondruk juist zijn reele on
dergrond. Het ging er voor de arbeiders nu om, dat de strij d voor 
loonsverhoging een levensnoodzaak was geworden. 

En onder druk van dit samenspel der objectieve krachten ging de 
machine stuk. Het was een kleine moeite te decreteren, dat elk half 
jaar per electronische rekenmachine vastgesteld moest worden hoe 
groat de beschikbare loonruimte wel was. Het bleek oak mogelij k 
een aantal NVV-leiders tot instemming met de gemillimeterde spel
regels te brengen. Het bleek niet mogelijk, hen eraan te binden. De · 
,natuur", de klassenstrijd bleek sterker dan de wensdromen van 
Den Haag. 

* WII staan nu midden in de nieuwe ontwikkeling en het zou dus 
voorbarig zijn reeds definitieve conclusies te trekken. 

De regering-Marijnen began met een half procent aan te bieden. 
Vervolgens sprak zij in de nieuwe ,macro-economische ramingen" 
van het Centraal Plan Bureau over bruto 4 pet en terwijl wij deze 
regels schrijven, laat men onderzoeken wat loonsverhogingen van 
8, 10 of 12 pet voor gevolgen zullen hebben. 

Deze ontwikkeling op zichzelf tekent de situatie. 
Het hele loonfront is nu in beweging gekomen. Daarbij kunnen 

zich snelle veranderingen voordoen. Alles hangt nu af van de vast
beradenheid en de eensgezindheid van de arbeiders. Zij hebben er
varen, dat hun zelfbewustzijn op een hechte grol).dslag berust. De 
V<?oruitzichten zijn gunstiger dan ooit te voren. 

H. CLERX 
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Regeringsverklaring Kabinet-Marijnen 
QP 31 juli 1963, dus elf weken na de verkiezingen, werd de rege-

ringsverklaring in de Tweede Kamer voorgelezen. De voorlezer 
was de heer Marijnen, die als laatste in de rij van formateurs en 
informateurs er in geslaagd was ,een kabinet" te vormen. Meer was 
hem niet gevraagd. 

De reden was duidelijk. Immers, al zijn voorgangers waren ge
sneuveld. Romme, De kart, Beel en De Quay hadden geen kans ge
zien een kabinet te vormen, dat, zoals hun opdracht luidde, zich ver
zekerd kon achten van meer of minder steun van het parlement. 

Marijnen deed het anders. Hij formeerde een kabinet en presen
teerde dit aan de Kamer als een parlementair kabinet, omdat het 
de steun had van de fractievoorzitters van de combinatie-De Quay, 
zoals P. de Groot bij de discussies in de Kamer over de regerings
verklaring vaststelde, ,verscheidene fracties de bouwplaat van Rom
me en het draaiboek van Beel hebben goedgekeurd." 

Maar goed, mr. Marijnen meent dat hij wel steun heeft van de 
Kamer, omdat de fractievoorzitters van de rechtse partij en dit heb
ben vastgelegd in het zgn. Accoord van Wassenaar. 

Het is tach wel interessant om te ci~eren wat er dan wel in dit 
Accoord staat. Wij lezen daar onder e. het volgende: 

,Onder de omschrifving ,fractievooriitters als door hun groe
pen gekozen Zeiders" wordt verstaan, dat de instemming van 
de fractievoorzitter geacht wordt te includeren de instemming 
van zt;n groep, ongeacht de vraag hoe de fractievoorzitter 
meent deze verantwoordelifkheid op zich te kunnen nemen en 
voorts met het normale voorbehouci, dat bit een of ander punt 
altird wel enkelen van zifn groep ,uit de boot mogen vallen." 

Dit opent wijde perspectieven. Immers, het is niet ondenkbaar, 
dat de grate meerderheid van de bemanning het oneens is met de 
kapitein en dat dus de fractieleider met enkelen van zijn aanhan
gers over board wordt gezet. Dit is niet denkbeeldig. Want de koers 

. van de kapitein wordt bepaald naar de koers van de regeringsboot 
en deze regeringsboot vaart de koers, die door de reders, ofwel de 
monopolieheren, wordt uitgestippeld. 

Is het dus ondenkbaar, dat een groat deel van de bemanning ge
mene zaak maakt met de passagiers, die beslist een andere kant op 
willen? 

P. de Groot heeft het duidelijk gesteld in de Tweede Kamer toen 
hij zei: ,N aar onze mening is dit een kabinet van de grate kapitaal
monopolies." 

Volgens Marijnen zal de lijn van het vorige kabinet onder leiding 
van De Quay, worden voortgezet. Dat belooft dus niet veel goeds. 
Een kleine greep uit de erfenis van dit kabinet toont het duidelijk 
a an. 

Het kabinet-De Quay streefde naar behoud van Nieuw-Guinea tot 
elke prijs. Dat dit anders is gelopen, lag niet aan dit kabinet, maar 
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aan de machtige beweging in ons land, aan de kracht van het In
nonesische volk en aan de enorme krachten van het socialistische 
kamp, die de rechtvaardige eis van de lndonesische regering steun
den. 

Het vraagstuk van de woningbouw en het oplossen van de wo
ningnood is niet nader tot een oplossing gebracht. Het is opgelost 
voor de bezittende klasse, maar voor de werkers is het verergerd. 

De landbouwpolitiek heeft duizenden boeren van hun erf ver
dreven en de massa van de agrariers in grote zorgen gebracht. Elke 
periode van slecht weer - in ons land komt zij zo regelmatig als 
een klok _: legt het feit bloot, dat de boeren geen enkele reserve 
hebben om de gevolgen op te vangen. 

De loon- en prijspolitiek heeft de· werkende mensen voor enorme 
problemen geplaatst, zodat overwerk tot een normale zaak is ge-, 
worden om een enigszins redelijk loon te verdienen. De prijzen 
stijgen met grote regelmaat, huurverhogingen zijn doorgevoerd. 

De ·enorme bodemrijkdom in het noorden des lands is voor een 
krats aan de oliemonopolies overgedaan. De in aanbouw zijnde ko
lenmijn ,Beatrix", die ons volk reeds 70 miljoen had gekost, is ge
sloten, ondanks het feit dat dure en slechte kolen moeten worden 
ingevoerd. 

Aan de Duitse revanchisten werd gelegenheid gegeven in ons 
land, in Budel, een legerplaats in te richten. 

Ziehier een kleine greep uit de grote 'sortering. Wat daar tegen
over staat, zijn de winsten van de monopolisten. Het is dus begrij
pelijk, dat het kabinet-Marijnen, dat de lijn-De Quay wil voortzet
ten, in die kringen met sympathie is ontvangen. 

Zo schreef het orgaan van het Centraal Sociaal Werkgeversver
bond ,De Onderneming" het volgende: 

,De heer Marijnen heeft een goede start gehad. Toen na ne
gen weken van formeren en informeren de puzzles onoplosbaar 
schenen, is hij er in geslaagd na een week van formatie-arbeid 
de knopen te ontwarren en een · kabinet te vormen van de
zelfde politieke samenstelling als het voorgaande. Wii gunnen 
onze oud-colleqa gaarne, dat hij in staat wordt gesteld op de
ze belangrijke post zijn kunnen te tonen." 

Dat is duideliik gesteld. Niet aileen duidelijk voor de werkgever, 
maar ook voor de werknemers. Van Iiet kabinet-Marijnen hebben 
zij niets te verwachten. Aileen door strijd kunnen zij afdwingen wat 
nodig is. En wat nodig is, weet het Werkgeversverbond zeer goed. 
Maar daar praat men liever niet over. Loon, meer loon, voor de wer
kers. Dat geven zij niet vrijwillig. Integendeel. De loonpolitiek van 
het vorige kabinet will en zij voortzetten. Het orgaan zegt hierover: 

,De paragraaf over het loonbeleid in de regeringsverklaring 
betekent, dat het huidige systeem van loonvorming zal worden 
voortgezet. Dit ligt wel voor de hand." 

Ja, dat ligt wel voor de hand. Voor de werkgevers tenminste. Men 
praat over een loonruimte van 2,7 pet, praat over loonsverhogingen 
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van kwartjes en dubbeltjes,- terwijl de P.rijzen met guldens stijgen. 
De heren monopolisten zijn erg tevreden. 

Zij zeggen over de toekomstige politiek op het gebied van so
ciale zekerheid: 

,Het verheugt ons dan ook, dat de regering weerstand heeft 
geboden aan de politieke druk van het actieprogram van NVV 
en KAB, waarin de medefinanciering uit de algemene midde
len werd verlangd." 

Begrijpelijk, als men weet welke rol de premie-pot der volksver
zekeringen bij de financiering van staat en bedrijven speelt. 1 ) 

Eveneens verheugt het hen, 

,dat bepaalde onderwerpen, die vroeger de politieke harts
tochten hoog deden oplaaien, thans met enkele woorden wor
d!=!n afgedaan. Dat geldt met name voor de bezitsvorming." 

Het is niet nodig dit orgaan nog verder te citeren. Het blijkt dui
delijk, dat oud-collega Marijnen voldoende rekening houdt met de 
wensen van zijn oud-collega-ondernemers. 

In de regeringsverklaring wordt aangenomen, dat de economische 
expansie zich verder zal doorzetten, daarmede de groei van ons na
tionals inkomen, dat weer tot gevolg heeft dat de staatsinkomsten 
van jaar tot jaar gaan toenemeri. Mr. Marijnen is er nog niet klaar 
mee. Volgens de verklaring zal het een beleidsvraagstuk zijn of er 
dan overgegaan moet worden tot ultgavenvergroting dan wel tot 
verlaging van belastingtarieven. Wat de defensie- of wel oorlogs
begroting betreft lijkt de knoop al doorgehakt te zijn. 

Volgens Het Parool van 28 aug. 1963 is in de boezem van het ka
binet besloten de uitgaven van defensie mee te laten stijgen met 
het staatsinkomen, of wel een stijging tussen de 200 en 300 miljoen 
gulden per jaar. 

Op het vraagstuk van de belastingverlaging zal wel wat langer 
gestudeerd worden. Dit is dan oak erg ingewikkeld! 

In de regeringsverklaring wordt het zo gesteld: 

,Indien budgettaire en sociaal-economische overwegingen 
zicll niet daartegen verzetten, zal de regering haar streven niet 
aileen richten op neutralisering van de progressiefactor, doch 
tevens op een verdergaande verlaging van de belastingdruk. 
Een vereiste hiervoor zal in het algemeen zijn, dat de procen
tuele stijging van de staatsuitgaven bij die van het nationale 
product achterblij ft." 

De bedoeling is duidelijk. De bewapeningslasten worden drastisch 
verhoogd en dan blijft er onvoldoende geld voor bijvoorbeeld loons
verhoging voor het rijkspersoneel, voor verhoging van uitkeringen 
uit het gemeentefonds, voor wegenbouw, en natuurlijk is er oak 
geen mogelijkheid voor belastingverlaging. Ja, er wordt zelfs min 
of meer gedreigd met verlaging van de bedragen voor overheids
activiteiten. Want zegt minister Marijnen niet: 

1) Zie ook de aantekening in dit numrner over het vraagstuk, red. P en C. 
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,Ook neemt een goede voortzetting van de bestaande activi
teiten van rijk en gemeenten, zonder dat iets nieuws wordt 
aangevat, telkenjare een belangrijk deel van de middelen in 
beslag." 

Dit betekent, 
,dat oak bestaande overheidstaken critisch zullen moeten 

worden bezien." 
Is dit duidelijk gesteld, of niet? Niets nieuws aanpakken en reeds 

bestaande overheidstaken bekijken of ze niet geschrapt kunnen 
worden. 

Het valt niet moeilijk te raden wat hiermede bedoeld wordt door 
de regeringsploeg Marijnen. Wat de overheid hetzij landelijk, pro
vinciaal of op het gemeentelijke vlak mag doen, moet in overeen
stemming zijn met de winstmogelijkheden der monopolisten. Wel in
dustrieterreinen aanleggen, maar geen sportvelden. Wel de bouw 
van bedrijfsgebouwen bevorderen, maar geen sportlokalen, zwem
baden en dergelijke. 

Dit is de lijn van de verklaring van de nieuwe' regering, of wel de 
lijn der monopolies. · 

Zullen deze plannen slagen? Wij denken van niet. Nemen wij bij
voorbeeld de loonpolitiek. 

In de verklaring staat te lezen.: 

,De regering hoopt, dat het reeds ingevoerde nieuwe sy
steem van loonvorming zich op gunstige wijze zal ontplooien." 

Och arme! Onder de slagen van de voor loonsverhoging strij dende 
arbeiders, vooral in de metaal- en de bouwsector, is in wezen dit 
loonsysteem reeds een zware klap toegebracht. Het zal niet gaan 
zoals de ondernemers liet hun oud-secretaris Marijnen laten zeggen, 
maar zoals door De Groot in zijn repliek werd vastgesteld. Het lijkt 
mij nuttig om deze woordelijk weer te gevim. P. de Groot stelde 
vast: 

,Tenslotte nog een enkele opmerking over de sociale kwes
tie. Hierover kon ik in het antwoord van de minister-president 
geen enkel lichtpuntje ontdekken .. Tach is de toestand zo, dat 
door de arbeiders, door de ambtenaren, door de kantoorbedien
den en vele andere werkende mensen dringend wordt ver
langd, dat er een flinke loonsverhoging op tafel komt, en gauw 
oak. Wanneer de regering zich hierover niet wil uitlaten en 
wanneer zij hierin geen stalling wil nemen, moet zij zich er 
niet over verwonderen als de beslissing hierover niet binnen, 
doch buiten de Kamer en het kabinet in het bedrijfsleven zelf 
valt." 

De praktijk van de afgelopen weken toont aan, dat dit juist gezien 
is. Ons volk gaat haar eigen weg, en dat is niet de weg van de mo
nopolies. Het is de weg naar vrede en welvaart, de weg die door de 
Communistische Partij wordt gewezen. 

12 augustus 1963 TJ. JAGER 
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Gemeenteraadswerk 

en de strijd voor dernocratie 

l.N de algemene strijd voor vrede en democratie, die zich op steeds 
oredere terreinen van het maatschappelijke leven openbaart, kan 

het gemeenteraadswerk een bijzondere rol vervullen. 
De botsing der belangen tussen de monopolies en de niet-mono

polistische krachten voltrekt zich immers voor een belangrij k deel 
oak in en met de gemeenteraden. Daarbij zijn de positie en de rech
ten van de gemeentebesturen zelf oolt in het geding. 

De monopolies worden bij hun streven naar superwinsten en de 
daarbij behorende heerschappij op alle gebieden van het maatschap
pelijke leven gehinderd door de vroeger verworven rechten van het 
volk en de instellingen waarlangs die rechten tot uitdrukking kun
nen worden gebracht. Daarom richten de monopolies zich tegen 
de democratische rechten van het volk, tegen de democratie in het 
algemeen. 

Lenin schreef hierover: 

,Zowel in de buitenlandse- als in de binnenlandse politiek 
streeft het imperialisme naar vernietiging van de democratie, 
naar reactie. 

In deze zin valt het niet te bestrijden, dat imperialisme de 
,ontkenning" is van de democratie in het algemeen, van de 
gehele democratie." 

{geciteerd naar ,De communisten en hun va
derland, de democratie eri de vrede" - blz. 
33-34). 

Daar ligt de werkelijke oorzaak van de tegenwoordig zo vaak ge
hoorde klacht over de uitholling en aantasting van de gemeentelijke 
autonomie. 

De monopolies maken daarbij gebruik van de regering, die een 
orgaan in hun handen is, tegen de gemeentebesturen, die nauwer 
verbonden zijn met de vele niet-monopolistische groeperingen onder 
het volk. De gemeenteraad is het openbare lichaam, dat op staat
kundig terrein direct met de sociale en maatschappelijke belangen 
van de bevolking heeft te maken en waarop de bevolking dan ook 
een directe invloed kan uitoefenen. 

De niet-monopolistische groepen hebben er ook hun vertegenwoor
digers, die op basis van hun belangen hun positie bepalen. Dat be
tekent vaak: stelling nemen tegen de politiek der monopolies. 

Op dit punt ligt een belangrijk terrein, waarop de strijd voor de 
democratische belangen kan en moet worden gevoerd. Dat betekent 
oak, dat bier belangrijke mogelijkheden liggen om de strijd voor de 
democratie te activeren en de democratische krachten samen te 



brengen. Dat zal in de naaste toekomst een taak zijn voor de com
munisten in de gemeenteraden, in overeenstemming met de inhoud 
van de laatste Partijbestuurszittingen. 

VEELZIJDIG EN ACTIEF OPTREDEN VEREIST 

V OOR het optreden in de naaste toekomst zal een veelzij dig en ac-
tief optreden een eerste vereiste zijn. Daarbij kan worden ge

steund op tal van goede ervaringen en opgedane kennis uit llet ver-
1eden. Vele kameraden hebben een uitstekende staat van dienst ver
kregen door de intensieve behartiging van de belangen der arbei
dersklasse en andere werkers, o.a. in de gemeenteraden. 

Het zal echter zaak zijn om niet in de eerste plaats te ldjken naar 
wat we in het verleden goed deden, maar om te zien wat we nodig 
hebben voor onze toekomstige taken. 

In de eerste plaats is dat: een grondige kennis van de partij
politiek, het nauwkeurig volgen daarvan met het intensief verwer
ken van haar ervaringen in het organisatorische verband der partij
afdelingen, opdat ook de toepassing van de politieke lijn van de 
partij op de plaatselijke omstandigheden met de kennis en inzichten 
van andere lmmeraden· kan worden bepaald. 

Maar ook: het zoeken naar vormen en me tho den in onze raads
activiteiten, die kunnen bijdragen tot de eenheid van commlmisten 
en socialisten en het daarbij consequent afrekenen met de nog in 
een aantal plaatsen bestaande opvattingen, dat de PvdA de hoofd
vijand is, waarop in de gemeenteraad het vuur moet worden gericht. 

De ervaringen in verschillende landen laten ons zien, dat voor het 
bereiken van eenheid van actie tussen de democratische krachten 
de eenheid van de arbeiclersbeweging een onmisbare factor is. Elke 
stap in het bereiken van de eenheid van de arbeidersbeweging brengt 
ook de eenheid van de democratische krachten dichterbij. 

Het verenigde optreden van de arbeidersbeweging maakt haar 
sterker, boezemt de andere democratische krachten vertrouwen in, 
geeft ze perspectief en bevordert daardoor hun vereniging met en 
random de arbeidersbeweging. 

Maar voor de bevorclering van de eenheid van de arbeidersbewe
ging en het mobiliseren en verzamelen van andere democratische 
krachten is ook een doelbewust politiek handelen op velerlei ge
bied vereist. Propaganda en agitatie voor de eenheid en voor de 
ontplooiing van de democratische strijd zijn niet voldoende. 

De arbeidersklasse - en de CPN als haar voorhoede - zal pas het 
vertrouwen en de ondersteuning van andere klassen en groeperin
gen uit ons volk verwerven, indien zij de gerechtvaardigde belan
gen van deze klassen en groeperingen weet te verdedigen alsof hf:lt 
haar eigen belangen waren. 

( Zie hierover ook de brochure ,De CPN over geschillen in de- com
munistische wereldbeweging", rede pg. De Groot, blz. 12). 

Dat houdt in, dat de communistische raadsleden elke vorm van 
sectarisme," tot uitdrukking komende in het beperken van hun op
treden uitsluitend tot de sociale belangen van de arbeiders, moeten 
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overwinnen. Het werk en het optreden in de gemeenteraden zal 
veelzijdiger moeten worden waarbij we ons ook moeten gaan orien
teren op de verhoudingen waaronder andere groepen van de bevol
king leven en wat hun verlangens en belangen zijn. 

Het zal tevens tot gevolg moeten hebben, dat contacten worden 
gelegd met die lagen van de bevolking, waarvoor en waarmee we 
willen optreden; niet aileen met personen, maar in het bijzonder 
met organisaties. 

Langs die wegen kunnen de richtlijnen en de inhoud van de be
sluiten van het Partijbestuur in praktisch handelen worden omgezet 
en dragen we·ertoe bij, dater in de gemeenteraden een frontafbake
ning tussen de reactie en de democratische krachten tot stand wordt 
gebracht, hetgeen in de praktijk betekent: het terugdringen van de 
KVP en het opstuwen van de oppositie, ook in het parlement tegen 
de monopolieregering-Marijnen. · 

GEEN VERWISSELING MAAR UITBREIDING VAN ACTIVITEIT 

DE hierboven noodzakelijk geoordeelde orientatie op de belangen 
en verlangens van andere lagen der bevolking mag geen be

perking of vermindering van onze activiteit betekenen in het be
hartigen van de belangen der arbeiders. 

lntegende.el, daaraan moeten de uiterste inspanningen worden 
gewij d. De uitbreiding van onze activiteiten op de belangenbeharti
ging van andere lagen der bevolking is het logische gevolg van ons 
optreden voor de arbeidersklasse. 

Het komt die arbeidersklasse ten goede, het-. verbetert haar poli
tieke en economische positie. De arbeidersklasse is van nature de 
sterkste en meest onverzoenlijke vijand van de monopolies; zij is 
claarom van nature de centrale democratische kracht in het volk. 

Dat betekent in de praktijk van ons optreden: grate aandacht voor 
het loonvraagstuk van het overheidspersoneel, waar de regerings
politiek zich direct mengt in het gemeentelijke beleid. 

De gemeenten Utrecht, Rotterdam en Amsterdam hebben direct 
cle schadelijke gevolgen ondervonden van het ingrijpen door 
minister Toxopeus, t.a.v. de salaris-besluiten van hun gemeentebe
sturen. De loonpolitiek van de regering t.a.v. het overheidspersoneel 
is een bewuste politiek ten gunste van de belangen van het mono
poliekapitaal. De grate groep van overheidspersoneel wordt ener
zijcls gebruikt als een rem op de algemene loonontwikkeling; an
derzijds om de zuigkracht op de arbeidsmarkt zo gering mogelijk te 
doen zijn ten behoeve van de particuliere sector, die daardoor meer 
kans krijgt arbeidskrachten aan te trekken, zonder in loon teveel 
te moeten concurreren. 

Het is dus geen toevallige ontwikkeling, dat het overheidsperso
heel v66r de oorlog tot de wat beter betaalde delen van de arbeiders
kla,sse behoorde en nu - na de Tweede Wereldoorlog - achterop 
is geraakt. 

Die ongunstige verandering in positie hangt samen met de gehele 



economische ontwikkeling in ons land en het streven der monopolies 
naar steeds grotere winsten. · 

Zo wordt het overheidspersoneel op indirecte wijze slachtoffer 
van de uitbuiting door de monopolies. De strij d voor loonsverhoging 
voor het overheidspersoneel is dan ook een strijd, die het belang 
dient van alle werkers, zowel ten aanzien van hun eigen lonen als 
op het punt van de dienstverlening door de overheidsinstellingen, 
die nu vaak tekort schieten door gebrek aan personeel. 

Het bier aangetoonde verband tussen de lonen van het overheids
personeel en de politiek der monopolies bestaat in even sterke mate 
bij de sociale voorzieningen voor bejaarden en minder validen als 
bij de woningbouw. 

Het kort houden van de gemeentebesturen, zowel bij het ene als 
bij het andere vraagstuk, gaat uit van de belangen, die de1monopolies 
hebben. · 

Maar de reactionaire activiteiten van de regering en de monopolies 
zijn ook merkbaar bij openbare werken, bij de uitgifte van gronden, 
bij het aantrekken van industrie, bij de vaststelling van tarieven, 
regelingen voor het onderwijs en andere culturele zaken - en in 
de plattelandsgemeenten bij bet knauwen aan de agrarische belan-
gen. · 

Een schoolvoorbeeld hoe de monopolies en de regering denken 
over de toekomstige positie van de gemeenten vormt de zaak van 
het aardgas. Eerst worden deze gigantische rijkdommen in handen 
gegeven van Shell en Esso en daarna wordt de gemeenten praktisch 
voorgeschreven wat ze hebben te doen. De inkoopprijs wordt in 
feite door de Gasunijl bepaald, maar ook probeert men bij de ver
koop de gemeenten bindende voorwaarden op te leggen. 

Het gas voor kookdoeleinden en huishoudelijk gebruik moet val
gens de Gasunie hoog in prijs blijven, omdat daar toch geen of wei-
nig uitbreiding van afzet plaatsvindt. ~ 

Om ruimte-verwarming te stimuleren wordt daarvoor dan een ,la
gere" prij s berekend. 

Hier worden door de Gasunie aan de gemeenten in feite bindende 
voorwaarden opgelegd. Dit werd erkend door de wethouder van de 
gemeentebedrijven in Amsterdam, die bevestigde, dat men dit een 
prijsbinding zou kunnen noemen. 

De gemeentelijke zelfstandigheid wordt daardoor op een directe 
wijze aangetast door een particuliere onderneming - die de Gas
unie tach is - ten behoeve van de enorme winsten van de oliemaat
schappijen, Shell en Esso. 

Het is. de levende praktijk van hetgeen wij in het begin van dit 
artikel ip. het algemeen kenschetsten. 

Naast dit spectaculaire voorbeeld van aantasting van de gemeen
telijke autonomie ten behoeve van de monopoliewinsten, zijn er nog 
vele voorbeelden van inkrimping van de bevoegdheden en taken 
van de gemeentebesturen. 

Het is een algemeen verschijnsel, dat zich in het gehele land voor
doet. In Amsterdam is de Universiteit nit het gemeentelijke bestel 
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losgemaakt; een nieuw ziekenhuis in Amsterdam-Noord is onder het 
beheer van een stichting geplaatst, zodat de gemeente wel betaalt, 
maar het bestuur der gemeente ten aanzien van het beleid buiten
spel wordt gezet. 

Eveneens doet zich dit verschijnsel voor bij het stichten van de zo 
broodnodige bejaardentehuizen, in Amsterdam en oak elders in het 
land, b.v. in Nieuwe Schaus, Beerta en Finsterwolde. 

Op een geheel andere manier zien we het in het · Oldambt, de 
streek random Winschoten in Noordoost-Groningen. 

De daar aanwezige grate problep1en - zowel economisch als so
ciaal - leveren door de sterke ontevredenheid der bevolking een 
voortdurend gevaar op voor de reactie. Om die ontevredenheid op 
te vangen en af te leiden heeft men de particuliere stichting ,Wel
zijn Oldambt" in het Ieven geroepen. Deze stichting stelt zich ten 
doel het z.g: woonklimaat in de streek te verbeteren en de klassen
tegenstellingen te verzachten. Zij wordt door de gemeenten uit de 
streek gesubsidieerd, maar deze hebben er geen zeggenschap in en 
in de vier jaar van haar bestaan is er nog niets door deze stichting 
tot stand gebracht. 

De communistische raadsleden in de betrokken gemeentebesturen 
hebben deze stichting terecht gecritiseerd. Dat heeft de critische 
benadering door gemeenteraadsleden van andere partijen wei ver
scherpt en in enige gemeenten is het subsidie aan de stichting ver
laagd. 

Maar hier dient de vraag te worden gesteld, of die critische en 
ook vaak felle afbrekende houding een juist en voldoende resultaat 
heeft opgeleverd? Gezegd moet worden, dat dit niet zo is geweest. 

Bij vele raadsleden van andere fracties - ook bij die van de 
PvdA Ieven de problemen van het Oldambt. Zij zijn van mening, dat 
er iets moet worden gedaan en zijn daarom bereid elk streven, waar
van zij van mening zijn dat het helpen kan, te ondersteunen. 

Wij, communisten, weten dat de achterstelling van het noord
oostelijke deel van Groningen rniet toevallig is, dat het politieke oor
zaken he eft en dat het strij d zal kosten deze te veranderen. 

In die strijd is eenheid, in het bijzonder van CPN en PvdA, nodig. 
Nu werden CPN en PvdA door de reactionaire krachten gescheiden 
en een aantal goedwillende en democratische krachten op een zij
spoor geleid. 

Naast de critiek op de Stichting was het noodzakelijk geweest 
een duidelijke weg aan te geven, waarlangs de belangen van de be
trokken gemeenten behartigd kunnen worden. Het optreden b.v. 
vcior een inter-gemeentelijk orgaan, dat alle krachten· had kunnen 
coordineren en dat zou werken op.der Ieiding en met medewerking 
van de door de bevolking gekozen gemeentebesturen zou een krach
tige druk kunnen uitoefenen op regering en parlement t.en behoeve 
van de belangen van Noordoost-Groningen. 

Een optreden in die zin, hetzij in de vorm als hierboven als voor
beeld gegeven, hetzij in een andere vorm, had de andere krachten 
sneller het juiste inzicht kunnen geven; het had de communisten 
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nauwer verbonden met andere belanghebbende groeperingen en de 
bedoelingen van de reactionaire krachten doorkruist. 

GROEIENDE MOGELIJKHEDEN BENUTTEN 

DE objectieve omstandigheden, zowel op buitenlands - als op 
binnenlands politiek gebied, maken de mogelijkheden tot een

heid van socialisten en communisten steeds grater. 
De betrekkingen tussen de communistische en socialistische raads

leden zijn in vele plaatsen aanzienlijk verbeterd, waardoor in een 
aantal gemeenten de communisten weer in de raadscommissies kon
den worden opgenomen. 

In Amsterdam sprak de voorzitter van de PvdA-fractie, prof. Van 
der Hoeven, tijdens de begrotingsdebatten van vorig jaar over de 
mogelijkheid van samenwerking en gemeenschappelijk optreden in 
zakelijke vraagstukken met de CPN, ondanks grate en diepgaande 
ideologische en politieke meningsverschillen. 

De publicatie van het minderheidsrapport in de PvdA heeft laten 
zien, dat alle incidenteellijkende ervaringen in de laatste twee jaren 
deel zijn van een algemene, zich doorzettende ontwikkeling en be
zinning ten aanzien van de orientatie van de PvdA. 

Die ontwikkeling biedt grate perspectieven op wezenlijke veran
deringen ten goede in ons land. Zij zal zich echter niet spontaan, 
als vanzelf, doorzetten. 

De reactie heeft er belang bij, dat deze ontwikkeling in en rand
om de PvdA zich niet doorzet. Daarom zal die ontwikkeling zijn op
en neergang kennen en moeten wij communisten niet te snel teleur
gesteld zijn als zij traag gaat, stilstaat, of zelfs wel eens een al of 
niet schijnbare terugval zal kennen. Wij, communisten, hebben tot 
taak die eenheid te bevorderen, te veroveren op de reactie. Het gaat 
erom de vormen te vinden, die de strijd voor een succesvolle een
heid helpen tot stand te brengen, tegen de reactie in, en tegen al 
degenen in de arbeidersklasse, die haar behulpzaam zijn. 

Op het terrein van de vakbeweging zijn goede stappen gedaan; 
op het gebied van het gemeenteraadswerk liggen hier eveneens gra
te mogelijkheden. Er zijn b.v. gemeenschappelijke eisen van CPN, 
PvdA en PSP. Er kan dus een gemeenschappelijk platform worden 
geschapen. De communisten zijn bereid om elk voorstel, dat in het 
belang is van de werkers, te ondersteunen - juist overeenkomstig 
hun karakter als partij van de arbeidersklasse. 

Omgekeerd kan niemand hun het recht ontzeggen te verlangen, 
dat ieder, die het oprecht met de belangen der arbeidersklasse 
meent, hun voorstellen - gericht op die belangen - zal ondersteu 
nen en zich daarbij niet mag laten afleiden door een onvruchtbaar 
anti -communisme. 

De communistische raadsleden weten - en houden er rekening 
mee - dat de eenheid geleidelijk tot stand komt en dat veel moei
lijkheden en wantrouwen te overwinnen zijn. Maar zij moeten die 
weg naar de eenheid voor de tegenstanders. ervan onontkoombaar 
maken. 
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Die weg naar de eenheid begint met kleine zaken. Daarom zeggen 
we op uitlatingen, zoals dte van prof. Van der Hoeven: laten we 
beginnen met die samenwerking op zakelijke punten. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat het kan en zal groeien tot een samenwerking op een 
veel omvattender terrein. Juist die samenwerking bij kleine zaken 
verschaft de mogelijkheid zich te overtuigen van elkaars eerlijke 
bedoelingen en het zal onderling vertrouwen kweken en versterken. 

Die weg naar de eenheid van optreden van de Nederlandse arbei
dersbeweging zal sterke uitgangspunten scheppen voor een algehe'le 
democratische machtsvorming. Want het toenemen van de krachten 
der arbeidersbeweging stimuleert andere groeperingen; zij zullen 
terzelfdertijd ge"inspireerd moeten worden door ons optreden. 

Wij moeten de eisen en verlangens van de boeren, van de midden
stand, de intellectuelen, de zelfstandige ondernemers bestuderen, 
ze aan de orde stellen en hun belangen verdedigen, · ook als zij het 
zelf nog niet doen. 

Dan geven we gehoor en praktische waarde aan de slotpassage 
van. de rede van pgt. De Groot op de partijbestuurszitting van 30 en 
31 mei j.l., waarin hij zei: 

,De CPN zal tot een-doeltreffende democratische kracht ver
der ontwikkeld moeten worden en ons streven zal erop gericht 
zijn om in toenemende mate door de Nederlandse· bevolking 
als democratisch ook te worden erkend, waartoe wij haar door 
onze acties zullen kunnen overtuigen en door een voortduren
de groei in omvang steeds meer gewicht in de schaal zullen 
kunnen leggen." 

{De Waarheid 5-6-1963} 

VOOR HERSTEL EN VERNIEUWING DER DEMOCRATIE 

DE strijd voor de democratie tegen de monopolies is niet gericht 
op het behoud van wat thans is of wat er vroeger was, maar is 

een strijd die vooruit gericht is, op de toekomst. 
Juist de ontwikkeling van het imperialisme en de ervaringen van 

de arbeidersklasse en andere werkende delen van de bevolking 
daarmee opgedaan leren, dat de democratie niet aileen door strijd 
behouden moet worden. Zij moet ook worden vernieuwd. 

Het is een grate verdienste van de CPN, dat ze in febr. 1960 een 
democratisch program opstelde, gericht op de beperking van de 
macht van de monopolies en dat tal van punten aangaf, die de 
democratie in ons land bij uitvoering daarvan zouden versterken 
en vernieuwen. 

Het program houdt zich o.a. bezig met enige punten, die het ge
meentebestuur betreffen, zoals de positie van de burgemeester -
thans een door de regering benoemde vertegenwoordiger, die als 
uitbreiding van de gemeentelijke democratie, door de raad gekozen 
dient te worden. 

Verder de tarievenpolitiek, de medezeggenschap van de ambte-
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naren in de overheidsbedrijven en de leniging van de woningnood 
door het oprichten van een nationaal bouwbedrijf. 

Maar bovenal wordt scherp en duidelijk geformuleerd, dat de 
democratische rechten van de gemeenteraadsleden geeerbiedigd 
dienen te worden, hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht in de eis: 

deelneming van alle in de vertegenwoordigende lichamen 
optredende partijen in de commissies en andere organen. 

Deze eis is voor een aantal gemeenten nog steeds van betekenis. 
In die gemeenten - waaronder Enschede, Zaandam, Utrecht en 
Groningen - handhaaft de reactie nog steeds de anti-dernocratische 
maatregel van uitsluiting van de communisten uit de raadscommis
sies. 

Het is duidelijk, dat een dergelijke toestand de strijd voor de de
mocratie in ons land remt, dat het voor alle progressieve krachten 
een schadelijke toestand schept, die alleen voor de reactie voor
delig is. 

De e1s tot toelating van de communisten tot de raadscommissies 
is dan ook een algemeen-democratische eis, in het belang va,n de 
werkende bevolking van ons land. 

Daarom zal en moet die strijd tot toelating met alle kracht wor
den gevoerd, als deel van de algemene democratische strijd. 

Verbetering van de kwaliteit van ons werk, op grondslag van de 
besluiten van de afgelopen zittingen van ons partijbestuur, zal ook 
voor het verwezenlijken van die eis nieuwe mogelijkheden scheppen. 

Het gaat er nu om zich de inhoud van de partijbestuursbesluiten 
eigen te maken en ze met alle kracht in de praktijk om te zetten. 

H. VERHEIJ 
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Dr. Du Bois en het . 
comn1un1sme 

William Du Bois, de nestor van de Amerikaanse beweging 
voor de ophetfing van de rassendiscriminatie, is aan de voor
avond van de grate Mars naar Washington, in het 96ste jaar 
van zijn leven overleden. ' 

Twee jaar geleden, ter gelegenheid van het toetreden van 
Du Bois tot de Communistische Partij van Amerika, scl1reej dr. 
H. Aptheker onderstaand bewogen artikel over de ontwikke
lingsgang van deze historicus, econoom, literator, organisator 
en vader der Negerbeweging. 

Red. P. en C. 

DE historicus van de toekomst, die de schande van de Amerikaanse 
heersende klasse in de dagen van McCarthy-McCarran wil af

scbilderen, zal vele pagina's nodig hebben. Als hij een tafreel eruit 
wil nemen, dat de diepte van deze schande het beste weerspiegelt, 
zou zijn keuze wel kunnen vallen op een dag in de Week der Ge
schiedenis van de Neger in 1951, toen in een federale rechtszaal een 
man in de beklaagdenbank zat, e{m tussen andere dergelijke ,mis
dadlgers". Deze man was een Neger, tenger, waardig, een knap ge-
zicht, in de puntjes gekleed, en 83 jaar oud. • 

De gevangene zelf tekende het tafreel voor ons in een van zijn 
boeken: 

,Na de aanklacht vroeg men mij de rechtsdierraar te volgen, en 
wij liepen een nauwe trap af achter de rechtszaal naar een kleine 
kamer in het sousterrain, misschien drie meter in het vierkant. 
Daar werden mijn vingerafdrukken genomen en vroeg men mij naar 
de details van mijn leven en werk; ik moest mijn jas uittrekken en 
mijn zakken omdraaien en werd daarna zorgvuldig onderzocht naar 
verborgen wapens door een bediende! To en ik mij omdraaide om 
naar boven te gaan waar de zaak van de waarborgsom geregeld zou 
worden, deed de rechtsdienaar me handboeien aan ... " 

Zo vierde de regering de Week der Geschiedenis van de Neger in 
1951 - Virginia vierde hem oak; de heersers daar stelden de zeven 
van Martinsville terecht - door het aanklagen, boeien, visiteren en 
vingerafdrukken maken van de Frederick Douglass van de twintig
ste eeuw - William Edward Burgl1ardt Dubois! Du Bois zou berecl1t 
worden als ,buitenlands agent!" 

Tach bleven de handboeien enkele ogenblikken aan de polsen 
van dr. bu Bois en onze historicus uit de toekomst zal zeker vast
stellen wat er de oorzaak van was, dat ze afgenomen werden. Niet 
het feit, dat de regering erkende fout te zijn - daartoe was en is 
zij niet in staat - maar meer, zoals Du Bois schrijft, dat toen men 
hem de handboeien aandeed: 

,Een beweging en gemompel ontstond aan de andere kant van 
de van tralies voorziene afscheiding, waar ik hoorde, dat een van 
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onze advocaten scherp protesteerde. De rechtsdienaar mopperde, 
keek verward, maar maakte tenslotte onze handboeien los ... " 

Tien jaar geleden beschuldigde de regering dr. Du Bois en vier 
medewerkers ervan ,buitenlandse agenten" te zijn volgens de be
palingen van de McCormick-wet, omdat deze erop stand dat hij en 
zij, als !eiders van het toen bestaande Vredes-Informatiecentrum, in 
feite agenten van een buitenlandse mogendheid waren - daarmee 
bedoelde men de Sowjet-Unie -, maar dat zij geweigerd hadden 
zich als zodanig te laten registreren. Dr. Du Bois en zijn mede
beklaagden bleven bij hun weigering zich als zodanig te laten regi
streren, zeggende, dat zij geen buitenlandse agenten waren en dat 
zij geen eed konden afleggen over iets dat niet waar was, hoe groat 
de straf ook zou zijn. Overigens trachtte de regering, toen dr. Du 
Bois weigerde zich te laten registreren, bet met hem op een ac
coordje te gooien. De regering stelde dr. DuBois ervan op de hoog
te, dat hij in vrijheid gesteld zou worden als hij een verklaring van 
nolo contendere zou afgeven, d.w.z. als hij zich in zijn proces niet 
zou verdedigen, niet zeggen dat hij schuldig was, doch zich aileen 
maar niet zou verdedigen ... De regeringsbeambten, doordrenkt als 
zij waren met rassisme en de ethiek van het imperialisms, wisten 
niet wie zij voor hadden. Dr. Du Bois zegt hierover: ,Ik schreef on
mtddellijk aan mijn advocaat en zei regelrecht, dat ik, v66r ik een 
dergelijke verklaring zou afleggen, liever in de gevangenis zou wil
len verrotten." 

Natuurlijk moest de regering volgens de McCormick-wet trachten 
haar beschuldigingen van ,buitenlands agcntschap" waar te malwn 
voor een rechtbank - al was het dan ook haar eigen rechtbank -
en moest zij het een of andere werkelijlm bewijs leveren, dat vol
doende was voor rechter en jury. De regering deed haar best, zij 
trachtte de noodzakelijke bewijzen te fabriceren, zij gebruikte pro
vocateurs, zij kwam met corrupte getuigen, maar zij slaagde niet en 
de rechter besloot tot vrijspraak van dr. Du Bois. 

De McCarran-wet werd, grotendeels, in elkaar gezet en aangeno
men wegens de moeilijkheden bij het bewijzerr van aanldachten we
gens ,buitenlands agentschap" tegen links in bet algemeen, moei
lijkheden, die uit het heel eenvoudige feit voortkwamen dat de aan
klacht vals is; deze wet begint met een ,wetgevend bewijs" dat, op 
basis van een Hitleriaanse definitie van marxisme en communisme, 
communisten en ,communistisch~actieve" organisaties en ,commu
nistische frontorganisaties" buitenlandse agenten zijn en verklaart 
dan, dat dit bewijs niet ontvankelijk is voor discussie of argumen
tatie of weerlegging. Gegeven dat ,bewijs" en de bepaling, dat de 
geldigheid ervan niet kan worden betwijfeld, wordt bet veroordelen 
wegens ,buitenlands agentschap" wei een heel wat eenvoudiger 
taakl --... ·-------::.._-= ...,....,.__,..,.,_~.._-.-,--.-.-- . .,..~-·-····-

Op het moment in de geschiedenis, dat een dergelijke wettelijke 
monstruositeit zijn weg heeft gevonden naar de Amerikaanse wet
boeken, heeft dr. W. E. B. Du Bois openlijk zijn wens te kennen ge
geven lid te worden van de Communistische partij. Men moet hierbij 
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denken aan het verhaal van Emersons 1
) bezoek aan Thoreau 1

), die 
in de gevangenis zat wegens zijn oppositie tegen de oorlog van de 
Verenigde Staten tegen Mexico, waarbij Emerson de zachtzinnige 
misdadiger begroet met de woorden: ·,David, wat doe jij in de ge
vangenis?" en Thoreau's onsterfelijke antwoord: ,Ralph, wat doe 
jij erbuiten ?" 

J a, ten dele is het een weerspiegeling van de onbreekbare moed, 
die de meer dan negen vruchtbare decaden van dr. Du Bois' Ieven 
kenmerkte, dat hij verkiest op dit moment lid te worden van de 
communistische partij. Maar de kern van de betekenis van de keuze 
van Du Bois ligt in het feit, dat het de logische bekroning is van 
zijn schitterende leven; de kern van de betekenis voor onze tijd en 
ons land ligt in het feit, dat deze man - nakomeling van een soldaat, 
die vocht in het Ieger van Washington, geboren en getogen in de 
Berkshire-bergen van Massachusetts, geworteld in de bodem van 
Amerika, waar zijn eigen Ieven drie jaar na de moord op Lincoln 
aanving, vooraanstaand geleerde op het gebied van het Ieven en de 
geschiedenis van Amerika, vriend, raadgever en leraar van vrijwel 
elke vooraanstaande Amerikaanse figuur, Neger zowel als blanke, 
die de laatste vijftig jaar is opgestaan, stichter van de moderne be
vrijdingsbeweging van de Neger, inspirator en organisator van de 
Pan-Afrikaanse Beweging, volmaakt romancier en toneelschrijver, 
gevoelig dichter, en een man wiens naam alleen al synoniem is met 
integriteit, eer, dienstbaarheid en onverzoenlijk zoeken naar Waar
heid, wiens eerbewijzen een hele reeks vormen, vanaf eredoctoraten 
van een dozijn universiteiten hier en in Europa, tot aan het feit, dat 
hij Gevolmachtigd Ambassadeur van de Verenigde Staten was -
het is deze man, die tot de slotsom komt, dat de logica van zijn 
leven hem brengt tot het besluit, dat ook hij een communist is. Als 
men een man in Amerika zou zoeken, wiens carriere, hoedanighe
den en karakter nu juist het tegenovergestelde zijn van de stereo
type opvattirig over de communist, z~als deze ,wettelijk" is vast
gelegd in de McCarran-wet, dan zou men niet beter kunnen doen, 
dan dr. Du Bois, het nieuwste lid van de communistische partij, als 
zodanig ami te wijzefi. 

* 
TOEN hij nog jonger was had William Du Bois de gewoonte met 

zijn verjaardag de betekenis van de ervaringen van elk jaar te 
recapituleren. 

In 1893, toen hij student was aan de universiteit van Berlijn, ver
trouwde Du Bois zichzelf in zijn dagboek toe, dat hij een zekere 
kracht voelde. Hij wijdde zichzelf toen aan het zoeken naar de 
Waarheid; hij beloofde zichzelf in deze nog niet gepubliceerde per
soonlijke gelofte, dat hij zich een naam zou maken in literatuur en 
wetenschap, dat hij iedere vezel van zijn kracht zou wijden aan de 

1) H. D. Thoreau (1817-1862) en R. W. Emerson (1803-1882), filosofen, die be
kend werden door hun strijd voor uitbreiding van de democratie en soclale hervormingen. 
Emerson was een der geestelijke !eiders van de strijd voor afschaffing van de slavernij. 
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verdediging en bevrijding van zijn volk. Het volgende jaar - nog 
in Europa en buiten de vervloekte grenzen van Jim Crow 2

) - ,vrij 
van ijzeren banden", zoals Du Bois schreef, legde hij, weer in zijn 
jaarlijkse zelfonderzoek, de gelofte af en schreef die voor zichzelf 
op, dat het afgelopen jaar niet zonder nut was geweest, dat hfj in 
dat jaar ,J1ieuwe hoop en vuur had opgedaan voor zijn leven". Met 
de heiligste eed die een mens kan afleggen, sprekende tot en voor 
zichzelf en een gelofte afleggend in zijn eigen ziel, zwoer Du Bois, 
dat hij nog eens ,een man die zijn ras en zijn vocirvaderen waardig 
is" zou zijn. 

Het is waarschijnlijk, dat vele jonge mensen van ongeveer twintig 
jaar voor zichzelf een dergelijk nobel en hoogstaand streven uit
stippelen, maar hoe weinigen zijn het, die na de corrupties en ver
leidingen en beproevingen van het leven, na zeventig jaar kunnen 
zeggen, dat de geloften van hun jeugd in de annalen van de ge
schiedenis staan opgetekend. 

* 
JJZEREN banden, zoeken naar de waarheid, strijd voor de vrijheid, 

in drie begrippen het leven van een man en een volk: het zoe
ken naar waarheid, gesmeed in de strijd voor vrijheid, voor het ver
breken van ijzeren banden. Die eenheid is er altijd geweest, maar de 
erkenning ervan is een proces van individuele en maatschappelijke 
groei. 

De jonge Du Bois stelde zichzelf tot taak te studeren. Het gaat 
om de Waarheid? Best. Hij zou haar veroveren. Hij zou studeren en 
nog eens studeren, talen, literatuur, sociologie, economie, antropo
logie, geschiedenis. De eetlust was schrokkend en onverzadigbaar. 

En terwijl hij de waarheid ontdekte zou hij haar uitdragen. Hij 
zou onderwijzen. Daar was Wilberforce en daarna ct,e universiteit 
van Atlanta. 

En hij zou schrijven; Harvard Historische Studies Nr 1, Het Ver
bod van de Afrikaanse Slavenhandel [1896), een blijvend stuk pio
nierswerk in de geschiedschrijving; De Neger van Philadelphia 
( 1899), een blijvend stuk pionierswerk op het gebied van de socio
logie; de nog steeds onmisbare serie studies van de universiteit van 
Atlanta, die de meeste fasen van het leven der Negers omvatten en 
die uitgegeven werden in de loop van bijna twintig jaar (1896-
1914); het zoekende en betoverend schone, klassieke Zielen der 
Zwarte Mensen (1903); een baanbrekend onderzoek van de geschie
denis van de Negervolkeren in Afrika en de Nieuwe Wereld, De 
Neger (1915); en, zich voegend bij Chesnutt en Dunbar als voorlo
per van de moderne Negerroman, Het Zoeken naar het Zilveren Vlies 
(1911). 

'En dan de periodieke pers. Zeker hier werden zijn publicaties 
vaak geweigerd. De Philadelphia Ledger zou zeggen, zoals in juni 
1905, dat zij ,geen plaats" had voor een stukje van Du Bois over de 

2) Jim Crow = scheldnaam voor de aanhangers van apartheid. 
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Neger, want, zo vroeg de uitgever: ,Bent U er niet bij gei:nteres
seerd ?" Bliss Perry van de oude Atlantic vroeg zich, hoewel harte
lijker, toch af of dr. Du Bois zichzelf niet schaadde door overdreven 
toewijding aan het Neger-probleem. Zelfs McClure's, toentertijd het 
leidende tij dschrift van de ,muckrakers" ( mestharkers], de ins de 
eerst terug voor het publiceren van Du Bois' bijdragen als van 
iemand die, naar de uitgever zei, ,te polemisch" was. 

Toch kon men dit van tijd tot tijd doorbreken met een verplette
rende invloed, zoals de schitterende Litanie in Atlanta, geschreven 
door Du Bois in een trein, toen hij zich terughaastte van een onder
zoek in Alabama naar zijn familie in Atlanta, die geplunderd was 

·door de massale lynchuitbarsting van 1906. Hier konden de betrek
kelijk verlichte lezers van The Independent, in een zeer vroeg voor
beeld van vrije verzen van een Amerikaanse Neger, zijn dringende 
vragen horen: 

Gii zi;t tach zeker niet oak blank, o Heer, een bleek, bloede
loos, harteloos ding? ... 

Het Noorden is hebzucht en het Zuiden bloed; binnen de laf
aard, en buiten de leugenaar. Waarheen? . .. 

Dit waren de vragen, ook voor dr. Du Bois. Een ding begon hij 
steeds duidelij ker te zien: abstracte waarheid, waarheid die losge
maakt is van de huidige sociaal-economische realiteit, waarheid, die 
individueel gezocht en als persoonlijke ontdekking uitgedragen 
wordt, was niet almachtig - ja, was geen waarheid. 

De waarheid moest gesmeed worden, voor de waarheid moest ge
streden en collectief gestreden worden. Want terwij 1 de geleerde 
onderzocht, organiseerden anderen; terwijl de zoeker peinsde, han
delden anderen. En de waarheid, die reeel is, is dynamisch. Haar bij 
te houden, te grijpen, betekende haar te gebruiken, en haar te ge
bruiken betekende eenheid met anderen. 

Dat was niet eenvoudig voor iemand met Du Bois' neigingen, tem
perament en opleiding. Overweg te kunnen met anderen, man tegeh
over man te overtuigen, verlegenheid ( een scherpe trek in de man, 
die dikwijls voor hooghartigheid werd gehouden) te overwinnen, ge
makzuchtige twijfel te overwinnen, compromissen aan te gaan op 
niet-essentiele punten, en druk te blijven uitoefenen, terwijl men 
voortdurend door zijn eerste en diepste liefde wordt aangetrokken, 
studie, de onuitsprekelijk individualistische handeling van het schep
pen - dat alles was niet gemakkelijk. 

Dr. Du Bois deed het, niet alles ervan met volledig succes, maar hij 
deed het. Hier ligt zijn grootste moed, zijn diepste geven en vinden 
van zichzelf - aan en in ,zijn ras en zijn voorvaderen." 

* 
JN het Georgia van zo'n zestig jaar geleden schreef Du Bois de 

,Toespraak voor de Eerste Jaarli;kse Bi;eenkomst van het Verbond 
voor Gezt;ke Rechten". Sprekende tot tweehonderd gedelegeerden 
die een miljoen mensen vertegenwoordigden, zei hij met nadruk: 
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,We moeten agiteren, klagen, protesteren en blijven protes
teren tegen de aanslag op onze menselij ke rechten; we moe
ten deze miljoenen broeders van ons organiseren tot een grate 
vuist, die nooit zal ophouden te slaan op de poorten van de 
weg naar gelijke kansen, tot zij open gaan." 

Dit was zijn uitdaging aan het toen jonge Amerikaanse imperialis
me en aan de machinerie van Tuskegee (toen de zetel van de anti
Neger-beweging). Neen, zei hij, wij Negers zullen ons niet neerleg
gen bij een tweederangs burgerschap. We moeten niet de kruimels 
oprapen van de elders wonende heersers van ons Zuiden, die ern- . 
stig bezorgd zijn over de grate Populistenbeweging - en hoe heb
ben we zelfs die kruimels nodig - in ruil voor volgzaamheid, pas
siviteit en een verdeelde gedesorganiseerde arbeidersklasse. 
· De Niagarabeweging, die door Du Bois werd geleid, was de ge

organiseerde uiting van die uitdaging. ,We weigeren toe te staan," 
zei haar Principeverklaring, die door Du Bois in 1905 werd opge
steld, ,dat de indruk blijft bestaan dat de Neger-Arnerikaan toe
stemt in inferioriteit, onderdanig is onder onderdrukking en zich 
verontschuldigt: tegenover beledigingen ... de stem van het pro
test ... mag nooit zwijgen." 

Het is belangrijk te begrijpen, dat Du Bois' moed en zijn visie or
ganisch voortkwamen uit zijn volk, een volk, dat nooit heeft opge
houden te strijden voor gelijkheid, waardigheid en volledige·mense
lijkheid. Du Bois wist dat historisch, wist het persoonlijk en zag 
het iedere dag in het Ieven en in de mensen om hem heen. Die 
moed en visie en de fantastische hardnekkigheid waarmee dr. Du 
Bois gedurende zeventig jaar aan zijn strijdbaarheid heeft vastge
houden, kwamen oak door de feitelijke ervaring van de onuitspreke
lijke smaad van Jim Crow. Zo vond er, om maar een ervaring te 
noemen, kart voor de Eerste Wereldoorlog een bijzonder verschrik
kelijke lynchpartij plaats bij Atlanta. Du Bois schreef een brief aan 
de uitgever van de Atlanta Constitution, een krant die een paar 
huizen van het zijne werd uitgegeven. Toen hij de hoofdstraat van 
Atlanta afliep om deze brief weg te brengen, zag hij in een slagerij 
menselijke vingers uitgestald met een groat biljet waarop vermeld 
werd, dat de:ie behoorden aan het slachtoffer van de lynchpartij. 
Du Bois ging die dag naar huis zonder zijn brief bezorgd te hebben, 
maar met zijn ziel in vuur en vlam en nog vaster overtuigd van zijn 
levensdoel. 

Natuurlijk was de Niagarabeweging zwak. Zij werd vervolgd, be
lasterd en soms gescheurd. Zij was arm, maar zij bleef in Ieven en 
bracht de strijdbare weerstand van het Negervolk tot uitdrukking. 

En zij hielp in 1909 het ,Nationaal Comite voor de Neger" oprich
ten, dat op zijn beurt onder leidende deelname van Du Bois 
uitliep op de stichting van de N.A.A.C.P. (het Nationaal Verbond 
voor de Vooruitgang van Gekleurde Mensen). Deze-laatste gebeur
tenis was het sein voor de moderne periode van de Amerikaanse Ne
gergeschiedenis. Vanaf dat moment, was dr. Du Bois vijf en twintig 
jaar lang de standvastigste, strijdbaarste en productiefste campo-
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nent van de Ieiding van deze organisatie. Door· middel van het tijd
schrift Crisis, dat hij oprichtte en waarvan hij redacteur was gedu
rende twintig jaar - en die onder zijn Ieiding een oplaag kreeg van, 
op zijn hoogtepunt, 100.000 - ontplooide Du Bois maand in maand 
uit het vaandel van de strijd en het symbool van trots en waardig
heid. Duizenden Negergezinnen maakten het lezen van Crisis van 
Du Bois tot een rituele handeling: als het blad arriveerde kwam de 
familie bijeen en het hoofd van het gezin las de inhoud -- en spe
ciaal de eigen kolom van Du Bois - voor. Door middel van Crisis 
met zijn baby-fotbwedstrijden, zijn poeziewedstrijden, zijn korte ver
halen en eenacters, zijn foto's van vooraanstaande afgestudeerde 
Negers, en zijn Ieiding in de strijd tegen Jim Crow, oefende dr. Du 
Bois een diepere invloed uit op het !even van het hele Negervolk, 
en dit tientallen jaren lang, dan enig andere figuur in de driehon
derd jaar van de geschiedenis van dat volk. 

Op nag honderd andere wijzen is het leven van Du Bois vervloch
ten met dat van zijn volk. Er is geen Neger, man of vrouw, die zich 
de laatste vijftig jaar op enigerlei wijze onderscheidde of op de voor
grond tract, die zich niet tot dr. Du Bois wendde om hulp, Ieiding en 
steun, en er is er geen, die hij wegzond: daar is de jonge Langston 
Hughes, verrukt over het feit dat een van zijn gedichten een prijs 
had gewonnen en spoedig in Crisis zou verschijnen - zijn eerste 
gepubliceerde werk; daar zijn George E. Haynes, Carter G. Wood
son, E. Franklin Frazier, L. D. Reddick, Ralph J .. Bunche, Eugene K. 
Jones, Robert C. Weaver, Jessie Fau;set, Countee Cullen, Claude 
McKay, Ruth Anne Fisher, Alain Locke, Charles S. Johson, Walter 
White, Ernest Just - er komt letterlijk geen eind aan en er is geen 
uitzondering op. 

De Ieiding van dr. DuBois die de Neger voorwaarts stuwde, werk
te op ieder gebied, in het theater, in de roman, in de wetenschap, 
bij het onderwijs. Dit was geen formele zaak; zijn correspondentie 
toont op verpazingwekkende wijze hoe hij van al deze gebieden op 
de hoogte was en welk een vrijwel ongelofelijke hoeveelheid tijd 
hij geeft aan de noden van groepen en individuen. Tegelijkertijd 
toont die correspondentie zijn fund,amentele, permanente verbon
ctenheid met de strijd tegen de onderdrukking. Er zijn honderden 
brieven, dikwijls geschreven door mensen die nauwelijks konden 
schrijven, die hem vertellen over deze of gene onrechtvaardigheid, 
schande, misdaad en wreedheid. Bij elk ervan is gevoegd het zorg
vuldig doordachte antwoord van Du Bois en ieder antwoord is door
trokken van een gevoel van verwantschap, van bemoediging, van 
ware hulp. 

En Du Bois, die steeds meer een figuur van wereldfaam werd, 
sprak tot tienduizenden mensen in iedere stad van de Verenigde 
Staten; hij sprak tot Negers, en tot blanken en sneed op diepgaande 
wijze het Negervraagstuk en het hele complex van een fatsoenlijke 
mensenmaatschappij aan. Hij bracht zijn boodschap naar het bui
tenland en duizenden hoorden en lazen hem in Engeland, Franke 
rijk, Duitsland, Rusland, India, Japan, China. En weer is er in zijn 
correspondentie zelden een bekende man of vrouw, vanaf Jane Ad-
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dams tot Albert Einstein, van H. G. Wells tot Ghandi, die niet binnen 
de gezichtskring van Du Bois' strijd tegen Jim Crow, rassenwaan en 
kolonialisme werden gebracht. 

* 
QOK in de politiek heeft Du Bois de weg gewezen. Een van zijn 
_ eerste openbare toespraken, gehouden in 1887, toen hij een ne
gentienjarige student in Fisk was, en die getiteld is ,Politieke liif
eigenen" is een pleidooi voor onafhankelijkheid van de Neger van 
beide grote partijen, en het aanvaarc;len van een tactiek van de be
weging, die de grootste belofte zou inhouden voor de Negers als 
volk. Vanaf die dag trachtte dr. Du Bois, door middel van zijn steun 
aan Bryan, Wilson, La Follette, Franklin Delano Roosevelt en na 
de Tweede Wereldoorlog aan de Progressieve Partij, naar beste we
ten een anti-imperialistische, anti-monopolistische en, soms bewust 
socialistische politieke weg te volgen. 

Dr. Du Bois zag vijfentwintig jaar geleden, met de vooruitziend
heid en helderheid van een genie, een essentieel element in de ont
plooiing van deze twintigste eeuw in de Verenigde Staten: ,De zaak 
van de arbeider is de zaak van de zwarten, en de zaak van de zwar
ten is de eigen zaak van de arbeider." Hij was het ook, die meer dan 
een generatie geleden de anti-imperialistische bevrijdingskracht zag 
in een eenheid van Negervolkeren over de wereld en daarom de 
Pan-Afrikaanse Beweging stichtte. 

De essentie van zijn leven als schrijver, denker, opvoeder en or
ganisator, was de roep om vrede - voor een waardig, fatsoenlijk, 
veilig, broederlijk samenleven van een scheppende mensheid. ,Ik 
geloof dat oorlog moord is," schreef hij in zijn ,Credo" van 1904, 
een van de meest invloedrijke essays in de geschiedenis van de Ame
rikaanse letteren: ,Ik geloof dat de boosaardige verovering van 
zwakkere en donkerder naties door blanke en sterkere naties slechts 
een voorbode is van de dood van die kracht." 

Steeds meer zag dr. Du Bois, dat de goede dingen van het leven 
- gebaseerd als zij moeten zijn op vrede zodat de goede dingen ge
schapen, verdeeld en genoten kunnen worden - aileen VE?rkregen 
kunnen worden door georganiseerde strijd. En hij is steeds meer tot 
de conclusie gekomen, dat de voornaamste rol in de strij d toekomt 
en moet toekomen - wil de strijd principieel en effectief zijn -
aan de arbeidersklasse en haar bondgenoten. Zoals hij het zei: ,Na
tuurlijk zal, u1t de massa's van de werkende klassen, die het Ieven 
en zijn bittere strijd kennen, voortdurend de werkelijk onzelfzuch
tige en scherpzinnige Ieiding opkomen." Datgene waarop de hele 
logica van zijn leven aanstuurde, is gevat en bevestigd in dr. Du 
Bois' daad van het zich aansluiten bij de Communistische Partij van 
de Verenigde Staten. 

Du Bois is een dichter en houdt van poezie; zijn favoriet is mis
schien wel Shelley. Er zijn regels van Shelley, die hij vaak citeerde 
en die, in feite, het motief van zijn hele klankrijke Ieven vormen: 

506 



Macht die almachtig lijkt te verslaan; 
Lief te hebben en verdragen, te hopen tot de hoop 

Uit haar eigen wrakstukken de dingen schept 
Die zij op het oog heeft; 

... Dit aileen is Leven, Vreugde, Heerschappij en Overwinning. 

Langston Hughes schreef in 1951 in de Chicago Defender, toen dr. 
Du Bois als ,buitenlands agent" werd berecht: 

,Iemand in Washington wil dr. Du Bois in de gevangenis zet
ten. Iemand in Frankrijk wilde Voltaire in de gevangenis zet
ten. Iemand in Franco-Spanje zond Lorca, hun grootste dich
ter, naar de dood voor een vuurpeloton. Iemand in Duitsland 
onder Hitler verbrandde boeken, dreef Thomas Mann naar de 
verbanning, en bracht I oodse geleerden naar de gaskamers. 
Iemand in Griekenland gaf lang geleden Socrates de gifbeker 
te drinken. Iemand in Golgotha richtte een kruis op en iemand 
sloeg de spijkers in de handen van Christus. Iemand bespuwde 
zijn kleding. Niemand herinnert zich hun namen." 

In de Verenigde Staten van heden verkoos dr. W. E. B. Du Bois, 
in het aangezicht van de mensheid en de historie zijn naam te regi
streren als communist; hij verkoos zijn plaats in te nemen naast de 
,misdadigers". Laten zij die dit wensen de eerste steen op hem 
werpen; ieder menselijk wezen, dat de eer hoog houdt in de hele 
wereld weet, wie in deze scene, de misdadiger is en wie de man van 
principe. 

H.APTHEKER 



Filosofisch • • • revisionrsme 
ADAM SCHAFF, professor in de wijsbegeerte aan de universiteit 

van Warschau, tevens lid van het Centraal Comite der Poolse 
Partij van het Werkende Volk, geeft in een zeer interessant boekje: 
,De wijsbegeerte van de mens" 1 ) een marxistische analyse van de 
ideologische beroering, die het intellectuele Ieven van 'Polen gedu
rende de laatste jaren gekenmerkt heeft. 

Dit is een belangrijk onderwerp, dat het overdenken waard is, 
vooral sedert vele propagandisten in de z.g. ,vrije wereld" het doen 
voorkomeri, alsof in Polen de schitterendste perspectieven aanwezig 
zouden zijn voor wat zij ,liberalisatie" en het veilig stellen van 
de ,persoonlijke vrijheid" noerrten. · 

Wat deze lieden in werkelijkheid bedoelen is, natuurlijk, dat het 
hunkeren naar burgerlijke vormen in kunst en wijsbegeerte, dat bij 
een bepaald deel van de Poolse intellectuelen waarneembaar is, 
voedsel geeft aan de in het Westen bestaande hoop, dat in Polen de 
ontwikkeling van het socialisme zal kunnen worden gestuit en zelfs 
in tegengestelde richting kan worden gestuurd. 

Professor Schaff is van mening, dat het ontbreken van een juiste 
marxistische verklaring voor de fouten en dwalingen, die voorkwa
men en voorkomen in de moeilijke periode, waarin de grondslagen 
voor de socialistische maatschappij worden gelegd, aan zekere ,mo
ralisten" de gelegenheid heeft verschaft om de critiek op de toepas
sing van het marxisme om te zetten in een a'anval op het marxisme 
zelf. Oak betoogt hij: doordat de valle consequenties, die het marx
isme voor het individu en voor de betrekkingen tussen de mensen 
onderling met zich meebrengt, niet in voldoende mate in het licht 
werden gesteld, is een bepaald gebied van het Ieven onbeschermd 
gebleven tegen de invasie van burgerlijke begrippen. 

,Deze leemte spreekt duidelijk uit het feit, dat de_revisionis
tische tendentie in ons land hevig leentje buur heeft gespeeld 
bij het existentialisme en in feite onder de vlag ervan gevaren 
heeft". 

HET EXISTENTIALISME 

HET valt gemakkelijk te begrijpen, waarom Paul Sartre's Franse 
versie van het existentialisme tot de specifieke filosofische ver

momming werd, die zekere revisionisten in Polen hebben aangeno
men. In Oost-Europa, dat geen eigen burgerlijke revoluties heeft ge
kend, hielden de burgerlijke intellectuelen lange tijd het oog gericht 
op Frankrijk als de bakermat der liberale gedachten. Het spreekt 
wei vanzelf, dat deze burgerlijke intellectuelen, onder de gewijzig
de omstandigheden van onze tijd en in hun sympathie met het stre
ven om het socialisme op te bouwen, hun ideologische wapens we
derom bij hetzelfde arsenaal gingen lenen. 

1) Het hier besproken hoek ,De wijsbegeerte van de mens" is in het Engels bij Law
rence and Wishart, Londen, verschenen onder de tile! ,A Philosophy of Man". 
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Er is evenwel een meer speciale reden, waarom Sartre's filosofie 
zo in hun kraam te pas kwam. Sartre he eft namelij k gepoogd, de 
existentialistische opvatting over de positie van het individu te com
bineren met de marxistische opvatting van de maatschappij en haar 
bewegingswetten. En nu heeft dit laatste aspect van Sartre's ge
dachtengang een geschikte camouflage opgeleverd voor het binnen
smokkelen van het burgerlijke idealisme in de opvattingen over de 
positie van het individu. 

Zo zijn er in het existentialisme zekere marxistische elementen 
binnengeslopen. Doch in weerwil daarvan en van de ogenschijnlijke 
verschillen met vroegere, soortgelijke denkrichtingen is het existen
tialisme zonder enige twijfel een vorm van het burgerlijke idealisme. 
Via de absolute vrijheid van de menselijke persoonlijkheid - welke 
vrijheid eens als basis diende voor een optimistische filosofie -
komt Sartre echter tot een filosofie van angst en wanhoop. Doch 
hij komt daartoe niet omdat het existentialisme ook maar een grein
tje minder burgerlijk zou zijn, maar eenvoudig omdat de bourgeoisie 
zelf niet langer meer in het genot is van een onbelemmerd uitzicht 
op de voortdurende vooruitgang van de mensheid onder haar geze
gende bewind. 

Het feit aileen reeds, dat onder verschillende maatschappelijke 
omstandigheden de leer omtrent de ,souvereine persoonlijkheid" tot 
zo sterk van elkaar verschillende houdingen ten aanzien van het 
leven kan leiden, is op zichzelf al een weerlegging van de theorie, 
dat het individu de ,onafhanl(elijke schepper van zijn eigen lot" is. 
Het klassekarakter ·van het existentialisme blijkt verder uit de ge
aardheid van diegenen, tot wie het zich richt en dat zijn zeker niet 
de zwoegers van b.v. Venezuela of Vietnam, ook niet die van Frank
rijk zelf. De belofte van de marxistische leer omtrent de klassen
loze maatschappij spreekt daarentegen een taal, eenvoudig genoeg 
om door de uitgebuite miljoenen, die strijden voor een betere sa
menleving, direct te worden begrepen. Tevens is die taal van een zo
danige wijsheid, dat zij ook een gekunstelde - ofschoon goed-be
doelende - burgerlijke intellectueel als Sartre overtuigt, zij het dan 
voorlopig ten dele. 

INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ 

£N tach is het logisch niet mogelijk om zulke ongelijksoortige ele-
menten als existentialisme en marxisme tot een synthetische 

filosofie samen te voegen. n'e bewering, volgens welke ,het bestaan 
zelf (het ,existeren'], primair is en niet de geest", een bewering, die 
aan het existentialisme ten grondslag ligt, leidt tot consequenties 
die volkomen verschillen van die, voortvloeiende uit de marxistische 
stelling: ,het maatschappelijke zijn der mensen bepaalt hun be
wustzijn". Het abstracte principe, dat aan het ,zijn" prioriteit ver
leent boven de geest, betekent - zoals het door Sartre is ontwik
keld - eenvoudig, dat het individu, los gedacht van zijn omgeving, 
zijn eigen bestaan bepaalt door de werking van de vrije keuze. En 
in zoverre dit bestaan, dit zijn, betrekkingen tot anderen met zich 
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meebrengt, schept hij zelf die betrekkingen door de wijze, waarop 
hij verkiest te handelen, uitgaande van een oorspronkelijk volun
tarisme 1

). Dit nu is niets anders dan het toepassen van het solip
sisme 2

) op het maatschappelijke t~rrein; het is het filosofische slop, 
waarin het burgerlijke idealisme uiteindelijk altijd vastloopt. 

Wat er uit ziet als een concessie van Sartre, de erkenning name
lijk dat alleen het marxisme de dynamiek kan verklaren van een 
maatschappij-in-beweging, bewijst geen zin te hebben zolang Sartre 
de filosofie van ,het vrije individu" als uitgangspunt handhaaft. 
,Vrijheid", toegepast op een individu, dat men opvat als een wezen 
volkomen los van maatschappelijke invloeden, is niet slechts een 
leeg begrip, maar bovendie·n zou een vermenigvuldiging van derge
lijke abstracte individuen nimmer een concrete maatschappij als 
sam kunnen opleveren. Met zijn existentialistische opvatting als uit
gangspunt staat er voor Sartre geen logische weg open, die zou 
kunnen leiden tot het gebied van die actuele, maatschappelijke ver
schijnselen, ten opzichte van welke hij bereid is een marxistische 
analyse te aanvaarden. 

Het marxisme filosofeert niet over abstracte mensen, maar houdt 
zich bezig met de rei:He mens, zoals die zich heeft ontwikkeld in 
deze of gene vorm van maatschappelijke organisatie. En het is een 
leer, die het mogelijk maakt wetenschappelijke conclusies te trek
ken omtrent de maatschappij, terwljl het eveneens een redelijke 
verklaring geeft voor individuen, wier denken en handelen zelf 
maatschappelijke producten zijn. 

Professor Schaff meent intussen, dat de marxisten, die weliswaar 
beschikken over de onmisbare dialectiek, die nodig is om de aard 
van de mens-in-de-maatschappij te verklaren, te weinig aandacht 
hebben besteed aan de individuele hoop en vrees. Daardoor hebben 
zij voor verschillende vormen van religie de mogelijkheid geopend 
om te worden aanvaard wegens de absolutistische antwoorden, wel
ke zij op zekere menselijke vragen weten te geven. Het existentia
lisme is precies zo'n religie, ook al beweert het athe!stisch te zijn. 
In plaats van een god te aanvaarden, die de mens zijn vrije keus 
heeft gelaten ten einde hem te veroordelen voor zijn handelingen in 
een maatschappij, waarvoor hij niet verantwoordelijk is, maakt Sar
tre de mens zelf tot zijn eigen rechter waar het betreft het gebruik 
van zijn vrijheid van keuze in een situatie, die hij niet beheerst en 
niet beheersen kan. Vandaar de zelf-haat en wanhoop, welke doen 
denken aan het pessimisme in de geschriften van monniken. 

Maar ofschoon het existentialisme de vragen, die het opwerpt, 
niet kan oplossen, meent prof. Schaff, dat die vragen als zodanig 
onder bet oog moeten worden gezien, ,vragen van persoonlijke ver
antwoordelijkheid voor de eigen daden - politieke daarbij inbegre-

1) De wijsgerige richting of richtingen, die aan de wil een absolute voorrang bovren 
het verstand verleent (verlenen). · 

2) De leer, voLgens welke alle kenn..is niet verder gaat dan het bewustzijn van de ene 
persoon (het individu), die zich op die kennis bezint. Een andere omschrijving luidt: de 
wijsgerige richting van de enige werkelijkheid, die beantwoordt aan het denkbeeld, dat men 
zich van die werkelijkheid heeft gevormd. (Noten van de Vert.). 
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pen - in situaties die conflicten meebrengen tussen aan elkaar te
genovergestelde morele standpunten; vragen ook van de plaats van 
bet individu en van zijn rol in de hem omringende wereld, hetgeen 
globaal als de ,zin van het leven" kan worden gekarakteriseerd. 

Zo men dergelijke problemen op marxistische wijze benadert, dan 
betekent dit, dat men daarbij ac..n de algemene principes van het 
historische materialisme zulke stellingen van het socialistische hu
manisme ontleent als: 

,het specifieke begrip van het individu als een maatschap
pelijk product, als een product van de totaliteit der maatschap
pelijke verhoudingen; het specifieke begrip van de verhouding 
van het individu tot de maatschappij, gebaseerd op de materia
listische opvatting ten aanzien van de maatschappelijke ont
wikkeling; de erkenning, dat idealen · kunnen worden verwe
zenlijkt uitsluitend onder bepaalde maatschappelijke omstan
digheden en dat zij tot een utopie worden zo men die maat
schappelijke toestanden niet zou erkennen ... De socialistische 
humanist is er van overtuigd, dat hij slechts door het geluk van 
de maatschappij in haar geheel het persoonlijke geluk zal kun
nen vinden." 

SOCIALISTISCH HUMANISME 

MAAR er moet een scherp onderscheid worden gemaakt tussen dit 
socialistische humanisme, met zijn concrete en militante aard, 

en het moraliserende humanisme. 
,Het socialistische humanisme beoogt de verwezenlij king 

van humanistische doelstellingen onder de concrete verhou
dingen van de moderne maatschappij, die verdeeld is door de 
klassenstrijd. Daarom vraagt bet niet alleen liefde voor de 
mensen, doch ook haat voor hun vijanden ... In het werkelijke 
leven worden wij geconfronteerd niet met de mens in het al
gemeen, doch met het volk, dat zeer bepaalde belangen ver
dedigt en dat in overeenstemming daarmee wordt gedreven 
en georganiseerd. In het werkelijke leven kunnen de uitbuiters 
en de onderdrukkers niet anders doen dan zich met al hun 
kracht verzetten tegen het humanistische ideaal en zij zullen 
trachten een eind te maken aan de ideologic, die dit ideaal 
bepleit ... Humanist zijn betekent niet bet volk als geheel lief 
te hebben, betekent niet het verdedigen van een abstract pa
cifisme en het afwijzen van alle fysieke strijd. In onze Ujd, 
nu het verwezenlij ken van humanistische idealen he eft opge
houden een utopie te zijn, is een humanist een strijder. En hij, 
die goed strijdt, moet goed haten." 

En ,precies zoals de eis van absolute liefde een bespotting is wan
neer er gestreden wordt, zo is ook de eis van absolute vrijheid een 
bespotting. Zolang er belagers van de vrijheid zijn en zo lang deze 
effectief kunnen strijden, zo lang zal het noodzakelijk zijn te streven 
naar het beperken van hun vrijheid", omdat, zoals prof. Schaff uit
eenzet, ,de vrijheid van de ene klasse beperkt, of zelfs vernietigd 
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wordt door de vrijheid van de andere en dus hebben zij verschillen
de opvattingen over vrijheid." 

Zoals reeds gezegd, heeft de burgerlijke filosofie in het algemeen 
als uitgangspunt de vrijheid van het individu, legt zij grate nadruk 
op haar liberale ideaal van ,de vrije mens". Doch in de praktijk be
wijst dat ideaal - een libertijns ideaal, d.w.z. gebaseerd op de vrije 
wil - een verdedigingsniiddel te zijn in het belang van alle sociale 
maatregelen, die een waarborg zijn voor bet voortduren van de 
heerschappij der bourgeoisie en voor het onderdrukken van iedere 
maatregel, welke de vrijheid zou vestigen van een klasse, die zich 
tegen die heerschappij verzet, en wel onder het voorwendsel, dat 
zulke maatregelen een aanval op ,de" vrijheid zouden zijn. In een 
door klassen verdeelde maatschappij wordt daarom ieder argu
ment over ,vrijheid" bedorven door het feit, dat deze term in feite 
meer dan een inhoud bezit, al naar gelang de partij, die hem ge
bruikt. 

In het ene geval betekent hij ,freedom to exploit" (vrijheid tot 
uitbuiten) in het andere: ,freedom from exploitation" (bevrijding 
van de uitbuiting). 

VERVREEMDING VAN DE GEMEENSCHAP 

QFSCHOON het voor marxisten gewoonlijk een eenvoudige zaak is 
aan te tonen, dat de liberale fraseologie, welke door de verte

genwoordigers der bourgeoisie werd gebruikt in de periode, toen zij 
nog vertrouwen in zich zelf bezat, slechts een povere camouflage 
voor haar klassebelangen was, is qe ideologische situatie thans ver
warrender. Enerzijds heeft de · ot bet kapitaiisme gerichte uitda
ging bij de bourgeoisie tot een crisis geleid in haar geloof op haar 
eigen recht en vermogen om te heersen, hetgeen zich weerspiegelt 
in een op steeds luidere toon verkondigen, dat er niets veranderd is 
en dat de zaken gewoon doorgaan. Anderzijds heeft het verval van 
de bourgeois-maatschappij bij zekere filosofeh geleid tot een ont
goocheling ten aanzien van het ,liberalisme", waarvoor zij intussen 
niets constructiefs in de plaats konden stellen. Vervreemd als. zij 
zijn van de maatschappij, waarin zij leven, kunnen deze filosofen 
de vervreemding zelf slechts als een onvermijdelijk lot van de 
mens zien. Eenzaamheid en wanhoop zijn nu eenmaal de mens toe
bedeeld en daar. is niets aan te doen. De vrijheid van het individu, 
welke voor hen, die voortgaan bet kapitalistische stelsel te steunen, 
een vrijbrief betekent voor het genieten van voorrechten ten koste 
van anderen, is voor hen, die niet langer in het kapitalisme geloven 
- doch evenmin in iets anders - geworden tot een recht om zich 
ellendig te mogen gevoelen (ellendig in een toestand van betrek
kelijk comfort, wei te verstaan). In beide gevallen wordt bet sy
stematische denken teniet gedaan door een extreem . filosofisch 
egoi:sme, dat eenvoudig een weerspiegeling is van de praktische 
zelfzucht, die karakteristiek is voor bet leven onder de geatomiseer
de verhoudingen van de bourgeois-maatschappij. 

Vervreemding nu is het raakpunt tussen deze filosofen - die 
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door hun desillusie over het kapitalisme tot een negatieve kijk op 
de dingen gekomen zijn - en de marxisten als critici van de kapi
talistische maatschappij. Marx zelf heeft zich, in zijn vroegere ge
schriften, min of meer uitvoerig beziggehouden met de filosofische 
consequenties van de vervreemding. Prof. Schaff wijst ons er echter 
op, dat Marx deze term in zijn latere werken nog maar weinig ge
bruikte. Dit is daaruit te verklaren, dat in de bourgeois-maatschappij 
alle mensen min of meer aan vervreemding lijden: het prqletariaat 
in zijn arbeid en de burgerlijke intellectuelen in hun denken; daar
door leidt het vervreemdingsbegrip tot het versluieren van het vraag
stuk der klassenconflicten. De toeeigening van de meerwaarde, een 
verschijnsel dat duidelijk doet zien wie de uitbuiter is en wie de 
uitgebuite, is het voornaamste kenmerk van de bqurgeois-maat
schappij; en al de secundaire verschijnselen van een maatschappe" 
lijk stelsel, dat gebaseerd is op ruilverhoudingen, kunnen worden 
beschouwd vanuit de algemene omschrijving ,waren-fetisjisme". 
Deze concrete analyse stelt Marx in staat om het maatschappelijke 
verschijnsel der vervreemding niet aileen te Uf!rklaren, doch ook om 
helder aan te tonen hoe het kan worden opgeheven, namelijk door 
de succesvolle strijd van het proletariaat voor beeindiging van de 
uitbuiting, hetgeen tevens het einde van de klassenverschillen mee
brengt._ Niet te verwonderen is het, dat de tot de bourgeoisie beho
rende sociologen geneigd zijn in de geschriften van de jonge Marx 
een stimulans te vinden, ze als nuttig te beschouwen, doch zijn la
tere werk meestal afwijzen. 

DE STAAT 

HE~ socialisme wordt niet in een dag opgebouwd en evenmin 
zullen standpunten en denkwijzen, die bepaald zijn door eeuwen 

van klassenscheiding, verdwijnen op het moment, dat de economi
sche basis voor de klassen volkomen zal zijn veranderd. In het be
ginstadium van de socialistische maatschappij, wanneer haar grond
slagen worden gelegd, zijn er tijdelijke perioden van verwarring, 
die voortspruiten uit een foutieve start en verkeerde wendingen. 
Oppervlakkig bezien zou dit kunnen lijken op de verwarring in de 
bourgeois-maatschappij in haar staat van verval, precies zoals 
iemand, die een helling beklimt en een ander, die langs die helling 
naar beneden glijdt, op het punt, waar zij elkaar ontmoeten, het om
ringende landschap onder dezelfde hoek zien. 

Deze oppervlakkige gelijkenis nu heeft het mogelijk gemaakt, dat 
de corrupte ideologie van het Westen aantrekkingskracht bezat voor 
zekere Poolse intellectuelen. Het geneesmiddel voor deze neiging 
van sommige kunstenaars en intellectuelen om ten behoeve van hun 
inspiratie over hun schouders naar het Westen te kijken, is volgens. 
Schaff niet gelegen in het opleggen van een strenge censuur, doch in 
het voortdurend ontwikkelen van de socialistische verhoudingen en, 
meer in het bijzonder, in het teniet doen van de tegenstelling tus
sen hoofd- en handenarbeid, de antithese, waarin zich de wortels 
van dergelijke afwijkingen van het marxisme bevinden. 
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Terzelfdertij d is het echter vanzelfsprekend, dat er, naar prof. 
Schaff uitdrukkelijk verklaart, geen sprake van kan zijn, dat aan 
bepaalde groepen zal worden toegestaan om deze tijdelijke moei-

'lijkheden uit te buiten voor het bepleiten van enigerlei politieke te
rugtocht van de marxistisch-leninistische principes. ,Diegenen, die 
voor het soctalisme in ons land ,institutionele garanties" verlang
den - waarmede zij hun wens voor het introduceren van het bur
gerlijke parlementaire stelsel verrieden - hebben zich 'grondig ver
gist." Dergelijke lieden, betoogt prof. Schaff, vergeten voor het ge
mak de rol van de staat en zijn instellingen in het conflict tussen 
de klassen over tegenstrijdige opvattingen inzake vrijheid. ,De staat 
is altijd een klasse-instrument. Zijn functie bestaat uit het bescher
men en dienen van die begrippen over vrijheid, die voortkomen uit 
de belangen van de heersende klasse." Dit wordt bewezen door de 
wijze, waarop ,de bourgeoisie het parlement zelf, met al zijn in
stitutionele garanties van de kaart veegt - zelfs in landen met een 
gevestigde parlementaire traditie - zodra blijkt dat deze regerings
vorm niet !anger haar heerschappij verzekert." 

Wat de revisionisten in de vraagstukken, de vrijheid betreffende, 
verkiezen over bet hoofd te zien -. hetzij bewust of onbewust -
is ,het dialectische verband tussen democratie en dictatuur als de 
uitdrukking van de conflicten, welke in onze maatschappelijke struc
tuur latent aanwezig zijn. Het marxisme leert, dat volledige demo
cratie slechts bereikt kan worden door middel van een dictatuur, 
die wordt uitgeoefend tegen de vijanden van de democratie en het 
beschouwt de dictatuur van het proletariaat als een hogere vorm van 
democratie in vergelijking met de burgerlijke democratie." Op his
torische gronden rechtvaardigt prof. Schaff het voortdurend gebruik 
van een benaming, die het accent legt op de dictatoriale en niet op 
de democratische kant van een nieuwe socialistische staat. ,De com
munistische beweging wenste een scherp onderscheid te maken tus
sen haar eigen opvattingen en de burgerlijk-liberale en sociaal-de
mocratische opvattingen over de staat. De terminologie kwam in ge
bruik tijdens disputen omtrent de aard van de klassenstrijd onder 
het kapitalisme en omtrent het karakter van de socialistische revo
lutie." 

Het spreekt vanzelf, dat wanneer een socialistische revolutie een
maal is geconsolideerd, het van be lang is dat op steeds bredere mas
sa's onder de bevolking een beroep zal worden gedaan om direct 
deel te nemen aan beslissingen over vraagstukken van openbaar be
lang en prof. Schaff neemt een critisch stand punt in· t.a.v. een te
veel aan voorzichtigheid, dat in deze aangelegenheid door personen 
in een leidende positie aan de dag wordt gelegd. ,Er dient te wor
den bedacht dat, zo een teveel aan liberalisme een fout is die ons 
duur te staan zou kunnen komen, de prijs die wij zouden moeteri 
betalen wegens het belemmeren van de vooruitgang der democrati
sering van het maatschappelijke leven eveneens hoog is." 

Filosofisch revisionisme is altij d een ideologische weerspiegeling 
van een klassecompromis, ja, zelfs van klassecollaboratie. Ze is het 
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resultaat van defaitisme bij diegenen, die zo'n versc~rikkelijk ant
zag hebben voor de schijnbare kracht van de klassevijand en die er 
zodoende toe komen, de noodzaak van de klassenstrijd prijs te ge
ven. 

Maar het overschatten van de kracht van de klassevijand betekent 
in werkelijkheid het onderschatten van de macht van het volk: de 
gecombineerde kracht van de miljoenen, die als klasse geplunderd 
worden. Zoals prof. Schaff zijn hoek besluit: 

,Men kan tegen het socialisme als geheel zijn bezwaren heb
ben en men kan zijn humanistische karakter halsstarrig blij
ven ontkennen. Maar de hongerigen en de uitgebuiten zullen 
vroeg of laat tot het inzicht komen, dat aileen na het afschaffen 
van het stelsel van de uitbuiting de hanger in deze wereld van 
potentiele overvloed ten slotte zal ophouden te bestaan ... Wlat 
de strijders tegen de slavernij geestdriftig stemt, dat zijn de 
werkelijke perspectieven op bevrijding en de aantrekkings
kracht, die van de voorbeelden daarvan uitgaat." 

Het is in het licht van deze ,werkelijke perspectieven op bevrij
ding" en van het vooruitzicht op de ware vrijheid voor de overgrote 
massa der mensen, wanneer namelijk het imperialisms zal zijn ver
hietigd, dat prof. Schaff de onwaarachtige beweringen van de burc 
gerlijke filosofie, met al haar gepraat over de vrijheid van het in
dividu, aan de kaak stelt. Als een marxist toetst hij de ideeen van 
de apologeten der bourgeoisie aan de werkelijkheid, ten einde de 
klassebelangen bloot te leggen, die schuil gaan achter hun ab
stracties. Zo ook onderwerpt hij de ideeen der revlsionisten aan de 
toets van de strijdlust, om de onwaarachtigheid aan te tonen van 
hun beweerde wens tot maatschappelijke verandering. Door dit ge
hele werkje heen klinkt als hoofdmotief, dat concreetheid in het 
denken en strijdlust bij het voeren van de klassenstrijd de toets
stenen zijn van het ware marxisme-leninisme. 

WILLIAM ASH 
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Asturie staakt 
yooR Manuel Fraga Iribarne, de Spaanse minister van Voorlich-

ting en Toerisme wordt 1963 een moeilijk jaar. Het vreemdelin
gen verkeer behoort tot de meest winstgevende brohnen van inkom
sten van de Franco-staat. Derhalve doen de autoriteiten hun uiterste 
best om reclame te maken voor de gebieden, die meestal door bui
tenlanders bezocht worden. Maar tegelij kertij d moet de minister 
van Voorlichting er voor zorgen dat het Franco-regime zo mooi mo-
gelijk wordt voorgesteld. · 

De voorganger van Iribarne, Arias Salgado werd destijds beroemd 
door de omstandigheid, dat hij de Spaanse kranten verbood over 
stakingen te schrijven, hoewel ieder kind in Spanje weet, dat er ge
staa_kt wordt. Van Iribarne werd gezegd, dat hij meer ,elastische" 
methodes zou toepassen. Hij is een jaar in zijn ambt, maar zelfs de 
buitenlandse -bladen die Franco welgezind zijn. constateren, dat de 
methodes van de Franco-regering niet veranderd zijn. 

In de mijngebieden van Asturie vinden sinds twee maanden hard
nekkige stakingen plaats. De hele wereld weet ervan. Maar de Spaan-· 
se kranten zwijgen als het graf: Iribarne heeft verboden over dit 
voor het Franco-regime zeer ernstige conflict ool( maar een woord 
te zeggen. De redenen liggen voor de hand: het is voor de Spaanse 
regering noodzakelijk, dat het volk onkundig blijft van deze buiten
gewoon langdurige acties en zij wenst de gebeurtenissen voor de 
wereld geheim te houden in de hoop de mijnwerkers in Asturie te 
isoleren. De stakers moeten alleen staan tegenover het terreurappa
raat van de staat. 

In Madrid is men niet vergeten, dat de vlammen van de stakings
acties van vorig jaar het eerst in Asturie oplaaiden. Maar het karak
ier van de huidige staking verwekt nog meer angst binnen het re
geringsapparaat. Afgezien van economische eisen zoals langer va
cantie en loonsverhoging hebben de mijnwerkers nu ook politieke 
verlangens naar voren gebracht: terugkeer van alle kompels die 
vorig jaar wegens deelname aan de stakingen verbannen werden; 
vrijlating van de toen gearresieerde arbeiders; het recht op staking 
en het recht hun vakbondsvertege_nwoordigers vrij te mogen kiezen. 

In het begin van deze zomer vonden in de vakbonden, die door de 
regering gecontroleerd worden, verkiezingen plaats. De minister van 
Voorlichting maakte er veel werk van. De gelijkgeschakelde pers 
kenschetste deze verkiezingen als een beslissende stap naar ,libe
ralisatie" van de politieke verhoudingen in Spanje. 

Maar de Spaanse arbeidersklasse heeft zich door deze nieuwe true 
van de Franco-autoriteiten niet laten misleiden. De leider van de 
Franco-vakbonden, Solis Ruiz, minister zonder portefeuille en ver
tegenwoordiger van de Falange in de regering, heeft achteraf in een 
rapport over het verloop van deze verkiezingen moeten toegeven, 
dat een groot deel van de arbeiders de verkiezingen eenvoudig ge
boycot heeft. Het succes van deze boycot was het grootst in As-
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turie eu in Ba::;Keumnu. t:iler waren vele ondernemingen waar zelfs 
geen enkele arbeider zijn briefje in de stembus deed. 

De Franco-autoriteiten doen hun best om de stakers tot capitu
latie te dwingen. Zoals in deze gevallen gebruikelijk is, werden 
sterke afdelingen politie en gendarmerie naar de stakingsgebieden 
gestuurd. Vele mijnwerkers zijn gearresteerd en in de Franco-ge
vangenissen mishandeld. Op bevel van de regering besloten de mijn
eigenaars reeds in begin van de stakingsactie tot uitsluiting van alle 
arbeiders. Maar gebleken is, dat dit middel tot afschrikking geen 
enkele uitwerking heeft gehad. Toen besloten de autoriteiten, zoals 
de Madrileense correspondent van de Monde het uitdrukte, ,tot een 
spel van boompje verwisselen". Op bevel van Madrid gingen de mijn
eigenaars afwisselend tot sluiting en opening van hun mijnen over. 
Aldus poogden zij verwarring onder de stakers te zaaien en het pu
bliek in onzekerheid te houden over het verloop van het conflict. 

Men paste ook andere en lachwekkende middelen toe: de bevol
king van de steden en dorpen in de Asturische mijnstreken die aan 
rivieren en riviertjes gelegen zijn, weet meestal zeer precies of er 
in de mijnen gewerkt wordt of niet. Is het water zwart van kolen
stof, dan werken de kompels. Thans laat de politie iedere ochtend 
vele tonnen kolenstof in de rivieren gooien, die langs de mijnen 
lopen, om de bewoners van het gebied wijs te maken, dat de mijn
werlmrs gecapituleerd hebben. 

Maar de strijd gaat verder en wordt heftiger. De acties, die in 
Asturie zijn begonnen, zijn overgeslagen tot de provincie Leon en 
enkele gebieden van het Baskenland. Volgens de schattingen be
draagt het aantal stakers tussen de vijfentwintig- en veertigduizend. 
De metaalbewerkers hebben zich bij de actie aangesloten. In augus
tus vonden in Bilbao drie keer demonstraties plaats. Toen een toerist 
bij de deelnemers informeerde of het soms om een begrafenis ging, 
kreeg hi] het spottende antwoord: ,Zeker, de kist bevindt zich aan 
het einde van de stoet. Wij zijn het Franco-regime aan het begraven." 

Ter gelegenheid van de kroning van Paus Paulus de Zesde werd, 
zoals bekend, een algemene amnestie afgekondigd. Franco ver
klaarde toen in Barcelona, dat ,Spanje geen gevangenissen meer 
nodig heeft, omdat zij door de liefde zijn vervangen". Het wantrou
wen tegen deze met veel ophef aangekondigde maatregel was ge
rechtvaardigd. Achteraf bleek, dat slechts zeshonderd personen van 
deze algemene amnestie voordeel getrokken hebben, waarvan het 
grootste aantal dan nog gewone misdadigers was. De veertien
duizend politieke arrestanten in Madrid, Burgos en andere steden 
kwamen niet vrij. De terreur gaat in Spanje onverminderd voort. 

Gedurende de eerste vier maanden van dit jaar kwamen militaire 
tribunalen zestien keer in zitting bijeen. Er werden toen 145 ar
beiders, boeren, intellectuelen en studenten veroordeeld. 

Eind augustus maakte het fascistische regime zich aan een nieuwe 
misdaad schuldig. Twee jonge Spanjaarden, Francisco Granados 
Gata en Joaquin Delgado Martinez werden in de gevangenis van 
Carabanchel door middel van de Garrota - het middeleeuwse wurg
ijzer - ter dood gebracht. Niet alleen in Spanje maar in de gehele 
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wereld heerst over deze terechtstelling grate verontwaardiging. 
Men moet echter zeggen, dat het Franco-regime ook nu nog in de 

hoofdsteden van het Westen vele gelijkgezinden en vrienden heeft. 
Tot hen behoort bijv. de Franse minister van Binnenlandse Zaken, 
Roger Frey, wiens reis naar Madrid in het begin van dit jaar door 
een hele reeks andere ministeriiHe bezoeken werd gevolgd. 

Franco heeft ook in Washington vrienden. Eind september loopt 
het verdrag van 1953 af, op grand waarvan aan Amerika militaire 
steunpunten in Spanje ter beschikking werden gesteld. Beide part
ners zijn kennelijk in verlenging van dit verdrag gei:nteresseerd, 
maar zij konden het nog niet over de prijs eens worden. Het is der
halve niet toevallig, dat twee vooraanstaande Amerikaanse politici, 
de permanents vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de 
UNO, Stevenson, en de voormalige vice-president Nixon ,particu
liere" bezoeken aan Madrid hebben afgelegd. Thans bereiden zich 
vier Franco-ministers voor op hun reis naar Washington. 

Franco heeft de ondersteuning qoor het buitenland nodig om zijn 
verzwakte posities binnen Spanje te helpen verstevigen. Zander die 
steun zou Franco zich ongetwijfeld niet kunnen handhaven. En nu 
de ongewoon hardnekkige en langdurige stakingsactie in Asturie 
plaatsvindt, acht Franco buitenlandse steun bijzonder nodig. Ogen
schijnlijk doelde het Spaanse tijdschrift ,S.P." hierop, toen het on
langs schreef, dat Spanje zich thaps ,in een tijdperk van grate po
litieke onzekerheid bevindt". 

De vrijheidsstrijders van Spanje staan niet aileen. 
Men moet onderstrepen, dat alle drie internationals vakbonds

verenigingen, het Wereldvakverbond, het Internationaal Verbond van 
Vrije Vakverenigingen en het Internationaal Christelijk Vakverbond 
hebben meegedeeld, dat zij de eisen van de stakende arbeiders in 
Spanje ondersteunen. 

Een reeks vakbonden, zoals de Franse, de Zweedse, het Sowjet
vakverbond en vakbonden in enkele andere landen, hebben tot 
financiEile steun besloten. Ooggetuigen die uit Asturie naar het bui
tenland kwamen, berichtten, dat de strijd van de mijnwerkers door 
de bevolking volledig begrepen wordt en dat zij de stakers onder
steunt. 

Winkeliers leveren aan de families van de stakers voedsel op ere
diet. Wie een tuin heeft, geeft de stakers groenten en fruit. Hoewel 
men ook rnoet zeggen, dat de hulp thans minder omvangrijk is dan 
vorig jaar. Toen vonden bijvoorbeeld vele mijnwerkersfamilies onder 
hun deur enveloppes met geld en niet aileen uit Spanje, maar ook 
uit het buitenland. 

De gebeurtenissen van dit jaar hebben duidelijk getoond, dat de 
,liberalisatie" van het regime een fabeltje was dat door de propa
gandisten van Madrid was bedacht. In Franco-Spanje is ,de partij 
van de Garrota" nog steeds aan de macht. Maar het verloop van de 
actie in Asturie laat zien, dat het Spaanse volk zich ook niet meer 
door de ijzeren halsband laat intimideren. · 

BERNARDO CARLOS 
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Aantekening 

Uit>d premies of aJgemene middelen 
GEDURENDE de lange periode van kabinetsformatie heeft een punt 

van schijnbaar ondergeschikt belang voortdurend de aandacht 
getrokken: moet een verhoging van de AOW-uitkering uit regerings
middelen of door premieverhoging gefinancierd worden? 

Ondergeschikt kan het al daarom niet zijn, omdat er zolang om 
gevochten is. De gewoonte om moeilljke zaken te laten hangen tot
dat de regering denkt de tegenstanders bij verrassing te kunnen 
nemen, heeft ook hier gezegevierd. 

,Dit punt zal een kwestie zijn van prioriteitenafweging, ten einde 
llet gehele regeringsbeleid zo goed mogelij k te realiseren", aldus 
orakelcle de heer Marijnen in zijn regeringsverklaring. 

Enkele weken daarvoor had de voorzitter van het NVV, Roemers, 
in een gesprek met Het Vrije Volk (18 juli jl,) de toestand als volgt 
gekarakteriseercl: 

,De financiering van de sociale verzekering is blijkbaar een knel
punt bij de kabinetsformatie. Ook het NVV acht dit onderwerp van 
primaire betekenis. Het stemt in met een verhoging van de AOW
uitkeringen tot een sociaal minimum. Essentieel is claarbij echter, 
clat bij de invoering van deze verhoging een cleel van de premie 
lletzij rechtstreeks, hetzij via de kinderbijslagverzekering, uit de al
gemene midclelen wordt gefinancieerd." 

En na de regeringsverklaring, op 1 aug. jl., merkte lletzelfde blacl 
op: 

,In de sociale sector is (binnen de ,regeringspartijen) geen over
eenstemming bereikt over de verhoging van de AOW-uitkering met 
behulp van algemene midclelen. Dit betekent voorsllands, clat een 
eventuele verlloging van de AOW-uitkering geheel betaalcl zal moe
ten worden uit premieverhoging." 

Daarentegen spraken de ondernemers, zoals elders iiJ. dit nummer 
reeds is aangestipt, er hun blijclschap over uit, clat de regering weer
stand heeft geboden aan de ,politieke druk" van NVV en KAB die 
,mede-financiering" van hogere uitkering uit algemene middelen 
hebben verlangd. 

Volgens de ondernemers mag clus de verklaring van de regering: 
het kan dooien en het kan vriezen, als vanzelfsprekend slechts op 
een manier uitgelegd worden: het zal vriezenl 

De sprekers van de regeringspartijen hielden zich nauwkeurig aan 
het voorgeschreven ceremonieel, de liberalen uitgezondercl. Maar 
die hoefclen clan ook geen rekening te houden met achter hen staan
de vakbonclskringen. 

Dus verklaarde de heer Geertsema iijclens het clebat over de rege
ringsverklaring: ,Dit is een vrij e kwestie". Anders gezegcl: mocht 
minister Velclkamp het in zijn hoofd halen om tach met een voor
stel te komen dat in de lijn van de vakbondseisen ligt, clan weet hij 
bij voorbaat, dat wij tegen zullen stemmen. 
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Fractievoorzitter De Kort van de KVP deelde mee, dat hij ,prin
cipieel" niet tegen is, maar dan moet er volgens hem een ,duidelijk 
aanwijsbare" reden zijn. De tendentie wees dus duidelijk in de rich
ting van afwijzing. 

De heer Beernink van de CHU zei ontwijkend: ,Ik leg me niet 
vast. Ik houd me aan het Accoord van Wassenaar en afspraak is af
spraak." 

In het Accoord van Wassenaar was overeengekomen, dat de zaak 
,nader onderzocht" moest worden en verder dan deze dooddoener 
was Marijnen in zijn regeringsverklaring ook niet gekomen. Beer
oink had dus geen reden tot klagen over ,verdragsbreuk". 

Maar duidelijker is de zaak daardoor niet geworden. Derhalve is 
bet beter om te vragen, welke ,duidelijk aanwijsbare reden" de he
ren De Kort, Beernink, Geertsema cs. hebben, om zich met de werk
geversorganisaties tegen verhoging van de AOW-uitkeringen uit al
gemene middelen te verzetten. 
- Een duidelijk aanwijsbare reden ligt onmiddellijk voor de hand. 

Indien de verhoging gefinancierd wordt uit verhoging van de pre
mies, zal er minder ,ruimte" voor loonsverhoging zijn. Want het ligt 
in de lijn der verwachting, dat een hogere premie gecompenseerd 
zou moeten worden. Gezien het hevige verzet tegen elke reele loons
verhoging en de voorkeur van de reactie voor loonsverhogingen, die 
aileen maar het brutocijfer opjagen zonder reele koopkrachtver
hoging te verschaffen, kan men dit begrijpen. 

Maar het streven naar kunstmatige vermindering van de ,loon
ruimte" mag in dit geval toch niet als enige reden van het verzet der 
ondernemers beschouwd worden. 

Het gaat bier ook om een principiele kwestie, die in nauw ver
band staat met het streven der grote ondernemers, om zoveel mo
gelijk middelen ter financiering vc;tn de investeringen uit de bevol
king te persen. 

Over deze laatste kwestie wordt in de ondernemersbladen de 
laatste maanden week in, week uit geschreven. Breedvoerig wordt 
uiteengezet, hoe noodzakelijk een regeringspolitiek is, die de onder
nemers bij gelijkblijvende of krimpende winsten ill. staat stelt, de 
investeringen op peil te houden en uit te breiden. 

Waar komen echter de middelen vandaan? 
Aan de ene kant uiteraard uit de ingehouden winsten. Met het 

afzwakken van de internationale conjunctuur - dat is iets anders 
dan de binnenlanqse - dreigt het percentage van deze ingehouden 
winsten te dalen. Teneinde de concurrentiepositie op de EEG-markt 
te verdedigen, zijn derhalve twee middelen nodig: het laaghouden 
van de lonen i'm het mobiliseren van de binnenlandse geldmiddelen 
voor snelle toepassing van de meest moderne technieken. 

De voornaamste leverancier van deze geldmiddelen is echter bet 
verzekeringswezen. En de sociale en pensioenfondsen staan daarbij 
vooraan. 

Uit de laatst beschikbare gegevens blijkt, dat de levensverzeke
ringsmaatschappijen in 1960 een totaalbedrag van 8,2 miljard gul
den belegd hadden. Hiervan kwam de helft voor rekening van on-
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derhandse leningen. Dit zijn leningen aan de ondernemingen en in 
mindere mate aan de staat. [In 1961 beschikten zij over ruim 1 mil
jard gulden.) 

Maar hoe staat het met de sociale en pensioenfondsen? 

Totaal 
waarvan: 
Onderhandse leningen 
Obligaties ed. 
Vorderingen op de staat 

BELEGGINGEN (MILJOEN GULDEN) 

Sociale fondsen 

__ 19_£J_D _ _l_!~-
3 085 

1558 
1035 

261 

3 500 

Pensioenfondsen 

1960 1 1961 

10 846 

4 677 
3 456 

12 246 

Terwijl dus de levensverzekeringsmaatschappijen in 1960 uit de 
geaccumuleerde premies een totaal bedrag van 8,2 miljard gulden 
voor belegging beschikbaar hadden, was het kapitaal van de sociale 
en pensioenfondsen - bijeengebracht uit gedwongen premiebeta
ling - tot 13,9 miljard gulden aangegroeid. Hiervan was niet min
der dan zes en een kwart miljard in de vorm van onderhandse le
ningen bij het bedrijfsleven belegd. Het is geen geheim, dat de grate 
monopolies, zoals Philips, op deze wijze enorme kapitalen tot zich 
konden trekken. Het kapitaal der sociale en pensioenfondsen is na 
1960 enorm blijven groeien. Eind 1961 beschikten zij tezamen over 
15,7 miljard gulden. 

Het systeem van financiering der sociale voorzieningen door 
verzekering in plaats van uitkeringen uit de algemene middelen vari 
het rijk, is dus zeer voordelig gebleken, hefgeen ook de bedoeling 
was. Terwijl het aan de ene kant altijd als middel gehanteerd kon 
worden om de ,loonruimte" te beperken, diende het aan de andere 
kant ter financiering van de lopende kapitaal-behoeften der onder
nemers. 

Het verenigde verzet tegen voorstellen, die aan dit principe mor
relen, is dus verklaarbaar. Gedeeltelijke financiering van een ver
hoging der AOW:-uitkering nit de algemene middelen tast het verze
keringsprincipe aan. De ondernemers vrezen, dat het als een prece
dent wordt opgevat: als het in dit geval kan, waarom kunnen dan 
niet ook andere noodzakelijke sociale voorzieningen nit de alge
mene middelen gefinancierd worden? 

Bovendien zou verwerkelijking van bet idee weleens tot afzwffk
king van de stroom der premiegelden kunnen leiden, die thans zo 
gemakkelijk ter financiering van de investeringen gebruikt kunnen 
worden. Men moet niet vergeten, dat het hier in werkelijkheid om 
een deel - en een niet onbelangrijk deel - van het loon gaat, -
om een vorm van ,gedwongen sparen" der arbeiders voor hun oude 
dag bv., waarvan de ondernemers in elk geval direct de vruchten 
plukken. 

Over deze kant van de zaak is in de debatten over het alternatief: 
verhoging van de premies 6f financiering nit algemene middelen, 
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nooit gesproken. Men heeft het met de mantel der liefde bedekt. Het 
is tenslotte oak overbodig het volk te vertellen, wat de diepere ach
tergrond van het verzet der ondernemers tegen het idee is. De heer 
Marijnen heeft er dan oak niets over losgelaten. 

Daarom hebben wij het hier dan maar gedaan. 

Alweer: de ,jonge Marx" 

DE mode van de tijd volgend, heeft zich in ons land een uitgebrei-
de groep anti-marxistische Marx-kenners gei:nstalleerd en prof. 

dr. R. C. Kwant, O.E.S.A., beschouwt zich als hun paus. Zijn alge
mene verdienste is, dat hij de aandacht der katholieke intellectue
len op de noodzaak van het bestuderen der theorieen van Marx ves
tigt. Maar tegelijk moeten wij constateren, dat hij met zijn laatste 
Marx-studie in de ,Internationale Spectator" 1

) een nieuw diepte
punt heeft bereikt. 

Dit betekent niet, dat het stuk van elk belang ontbloot is. Al was 
het maar om een enkele bekentenis: hij wil bijvoorbeeld gaarne er
kennen, dat Marx' critiek ,op het bestaande wel degelijk zeer ge
grond" was. Oak was het volgens hem een fout het marxisme niet 
serieus te nemen, zolang het geen gevestigde macht was. ,Wij" zijn 
het pas ernstig gaan bestuderen, sinds het een ,wereldmacht" is 
geworden en sinds zijn wijsbegeerte ,door een indrukwekkende be
wapening" wordt ,ondersteund". 

Dit is helaas geen belofte tot inkeer. Wij zullen dat direct zien. 
Maar vooraf nag een korte opmerking over een ,punt", waaromtrent 
,soms misverstanden zijn gerezen". Het gaat over het karakter van 
de revolutie. Kwant vestigt in zijn eigen termen de aandacht op de 
welbekende toespraak, die Marx in het jaar 1872 na een zitting van 
het bestuur der toenmalige Internationale in Amsterdam heeft ge
houden. · 

Het lijkt ons beter, de door Kwant gebezigde omschrijving te ver
vangen door hetgeen Marx toen heeft verklaard. Volgens het ver
slag, dat destijds in het Franse blad ,La Liberte" is verschenen, zei 
Marx to en tot de Amsterdamse arbeiders: 

,De arbeider moet eens naar de politieke macht grijpen, om 
de nieuwe politieke organisahe op te bouwen; hij moet de oude 
politiek, die de oude instituties in het Ieven houdt, omverwer
pen, - zo hij niet als de oude Christenen, die dat verzuimd en 
veracht hebben, het hemelrijk op aarde wil verliezen. 

-----

1) R. C. Kwant, Marxisrne anna 1848 en anna 1963, lintematianale Spectator, numrner 
13, juli 1963. 
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Maar wij hebben niet beweerd, dat de wegen om tot dit doel 
te geraken, overal dezelfde zouden zijn. 

Wij weten, dat men rekening moet houden met de instellin-
gen, de zeden en tradities der verschillende landen en wij ont
kennen niet, dat er landen zijn, zoals Amerika, Engeland -
en wanneer ik beter bekend was met Uw instellingen, zou ik 
misschien oak Holland noemen - waar de arbeiders hun doel 
langs vreedzame weg kunnen bereiken." 2

) 

Kwant doet deze zaak om zo te zeggen met fluwelen handschoenen 
af. Met de opvatting, dat oak de ,democratische weg" - wij citeren 
de schrijver - bij de vestiging van de nieuwe samenleving kan wor
den bewandeld, heeft Marx ,slechts" bedoeld, dat de revolutie ,niet 
per se een bloedig karakter zou behoeven te dragen." Maar het blijft 
,een revolutie in de valle zin van het woord", een ,gewelddadige 
ombuiging van het leven, in de valle zin van het woord." -

Hoewel dit - van zuiver wetenschappelijk standpunt uit bekeken 
- volkomen juist is en in overeenstemming met de betekenis, die 
het dialectische materialisme aan het begrip ,geweld" hecht, moe
ten wij hier tach, een vraagteken plaatsen. 

Kwant doet het vraagstuk nl. met de aangehaalde opmerkingen af. 
Figuurlijk gesproken zet hij er puntjes achter, die men naar smaak 
kan invullen. Aan de lezer wordt dus overgelaten, te denken: het 
blijft een gewelddadige ombuiging van het leven en dus dient men 
er tegen te zijn. Zelfs Franco kan op deze wijze nag achteraf gerecht
vaardigd worden, want dreigde met de langs parlementaire weg be
reikte verkiezingsoverwinning der democratische krachten in fe
bruari 1936 niet een definitieve ,ombuiging" van het leven in Spanje? 

De zaak waar het hier om gaat is, dat - gegeven de aanwezigheid 
van objectieve oms~andigheden, die een vreedzame overgang naar 
het socialisme mogelijk maken - de vraag of een revolutie al of 
niet met wapengeweld gepaard gaat, niet van de arbeiders afhangt, 
maar van de bourgeoisie. 

Dit is een kant van het probleem waar men liefst niet over praat. 
De andere en nag actuelere echter is, dat Marx reeds 90 jaar geleden 
met de mogelijkheid van een vreedzame overgang naar het socia
lisme in ons eigen land rekening hield. Als de CPN daar de voor- · 
keur aan geeft, dan gaat het dus niet om wensdromen, of een pro
pagandistische bewering, maar om nuchtere overweging van objec
tieve vooruitzichten, waarbij zij dan nag steunen kan op een ge
dachte, die de ,oude" Marx klaarblijkelijk langdurig en diepgaand 
overwogen heeft. 

Kwant bestudeert Marx geenszins, omdat hij zomaar een liefheb
ber van oude historie is, maar vanwege de actualiteit van zijn ideeen 
in het huidige tijdperk. ,Verwarring" omtrent Marx' opvattingen 
over de overgangsvormen naar het socialisme heeft er zeker bestaan 
- het meest echter in de rijen van de anti-marxisten. Zij is niet 

2) Marx-Engels-Werke, dee] 18, pag. 160, Dietz Verlag, Berlijn 1962. 
Volledigheidshalve memoreren ffij, dat Marx volgens een tweede lezing, toen in de Duitse 

,Volksstaat" verschenen, aan de aangehaalde uitspraak deze zin heeft toegevoegd: ,Tach 
is dit niet in aile Ianden het geval." 
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ontstaan als gevolg van de door ons aangehaalde uitspraak - zoals 
Kwant beweert. Omgekeerd is deze uitspraak slechts te zien als een 
dialectische afronding van het marxistische begrip der revolutie. En 
dit wordt nu juist weerspiegeld in de stellingname van de CPN. Of 
Kwant zich bij zijn herinnering aan Marx' Amsterdamse rede daar
door heeft laten leiden, kunnen we in het midden laten. Het blijft 
in elk geval een plus, al ontgaat de lezers van de Internationale 
Spectator als gevolg van zijn zwijgzaamheid de actualiteit van de 
zaak. 

* 
yooR de rest kunnen we geen pluspunten ontdekken. 

Met vaardige hand maakt Kwant van de jonge Marx uit het 
jaar 1848 een weliswaar geniale, maar toch wei zielige figuur. Het is 
volgens hem een van de ,tragische aspecten" van Marx' leven ge
weest, dat hij de naderende ondergang van het kapitalisme telkens 
weer voorspelde, maar tegelijk de ,steeds grotere krachtsontplooi'ing 
van het kapitalisme" heeft moeten beleven en zelfs nog maar gedeel
telijk, want de grootste kwam pas na zijn dood. Wat er tragisch aan 
is, kunnen wij niet zien. De genialiteit van Marx wordt juist onder
streept door het feit, dat hij lang voor de ,.grootste krachtsont
plooiing" van het kapitalisme de krachten ontdekte, die tot de on
dergang ervan leiden. 

Alsof hij tot wetenschappelijke analfabeten spreekt, vertelt Kwant 
de J;woggeleerde lezers van de Internationale Spectator verder, dat 
Marx de [ socialistische) toekomst ,slechts [met) vage lijnen" he eft 
aangeduid. Voor hem was Marx dus veel aanvaardbaarder geweest, 
indien hij zich, in navolging van zijn tijdgenoten, de utopische socia
listen, had beperkt tot het filosoferen over de ideale toekomstmaat
schappij en nagelaten had, het heden ,met de grootste nauwkeurig
heid ... ja, zelfs met een hoge mate van wetenschappelijkheid" te 
ontleden. Ach ja, de jonge Marx - bij hem kon men nog wei ,visio
naire uiteenzettingen over de toekomst" vinden! 

Met aile eerbied voor Marx' wetenschappelijke nauwkeurigheid, 
had Kwant toch liever gezien, dat Marx zich - blijkbaar in navol
ging van de 19de eeuwse liberale katheder-socialisten - tot critiek 
op de excessen had beperkt. [ Op katholieke critici kan hij zich niet 
beroepen, omdat ze to en niet bestonden.) Maar helaas, Marx heeft 
de ,verkeerde elementen van het kapitalisme", de ,excessen" als 
het ,volstrekte kwaad" voorgesteld. Met andere woorden, Marx' font 
was, dat hij iets meer wilde dan het afsnijden van excessen en het 
hervormen van de bestaande maatschappij. 

Onder de hand van Kwant verandert de figuur van Marx tot een 
revolutionair-om-de-revolutie en zijn leer in een permanent protest 
tegen welke maatschappij ook. Hij stelt zich Marx als een schilder
achtige Garribaldi-figuur voor, die overhoop hoort te liggen met on
verschillig welke maatschappij. 
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Men kan vragen, waarom de Utrechtse Marx-kenner dit soort 
ideeen no dig he eft. Heel eenvoudig: zonder de filosofie van Marx 
op deze wijze te bewerken, kan hij onmogelijk tot de stelling komen, 
dat het hedendaagse marxisme in de socialistische landen verraad 
van Marx pleegt, dat het ,van een pleidooi voor een nieuwe we
reld ... tot sanctionering van een bestaande" is verworden. 

Ja, Kwant wil ,gaarne toegeven", dat dit in het geheel niet in over
eenstemming met de ,geest van Marx" is, d!e bij uitstek een geest 
van onrust heet te zijn. 

Wat moet men met dit soort grappen aanvangen? Hoort Marx zich 
tegen zijn eigen geesteskind te keren, nadat het vlees en bloed is 
geworden? Of is de wereldmacht van het marxisme, die Kwant ge
noopt heeft het eindelijk oak te ontdekken, achteraf tach geen pro
duct van het marxisme? 

In dat geval had hij zich de moeite van het ontdekken kunnen 
besparen. 

* 
OIT hinken op twee met elkaar strij dige gedachten is kenmerkend 

voor de redeneertrant van Kwant. Aan de ene kant is het he
dendaagse marxisme in strij d met de kerngedachten van Marx, aan 
de andere kant is het tach oak een weerspiegeling van de fouten dier 
kerngedachten. 

Een voorbeeld voor dit laatste: Marx zag, zo legt Kwant uit, ,dat 
in het kapitalistische bestel de Eme mens tot een belang van een an
der gemaakt werd." Marx heeft nergens iets van dien aard gezegd. 

Kwant doceert verder: 
Volgens Marx zou het mensonwaardig zijn, dat de ene mens het 

materiele belang van een ander wordt. Maar Marx heeft niet ge
zien, dat dit onvermij delijk is, in welk bestel oak. Oak ,binnen het 
communisme is de ene mens tot op zekere hoogte een belang voor 
een ander." 

Zeer juist. Dat was zo in de oer-gemeenschap en het zal zo zijn, 
zolang de mens in maatschappelijk verband bestaat, d.w.z. zolang 
de mens bestaat. Slechts in het fabelrijk van Robinson Crusoe is de 
zaak anders gesteld. Marx had dan oak dringender taken dan het 
constateren van waarheden, die· iedereen kent en die z6 algemeen 
zijn, dat men naar hun werkelijke inhoud moet zoekei1. 

Marx ,zag", hij ontdekte iets geheel anders. Hij onderkende de 
bijzondere wetten, die aan de specifieke, kapitalistische vorm van 
,uitbuiting van de ene mens door de andere" ten grondslag liggen 
- de bewegingswetten van onze maatschappij. Hij legde uit, dat liet 
bijzondere ,belang" van een kleine groep uitbuiters bestaat uit het 
handhaven van wat hij de ,burgerlij ke eigendom", het particulier 
bezit aan productiemiddelen noemde en van het systeem van loon
arbeid. En aan dit soort ,belang van de ene mens in de andere" 
wilde hij een eind maken. 



Kwant beweert zonder enige gewetensbezwaren, dat Marx ,de 
eigendom zelf als een volstrekt kwaad" had beschreven. Waaruit 
dus onomstotelijk blijkt, dat de bezitter van een huisje, een t.v.
toestel en een brommer onmogelijk marxist kan worden. 

En dan te bedenken, dat de door Kwant nag wel gewaardeerde 
,jonge Marx" reeds in het Communistisch Manifest tegen deze on
zin geprotesteerd heeft. 3 ) Evengoed is het volgens Kwant aan de 
Sowjet-burgers verboden te zien, dat men daar de leer van Marx met 
voeten treedt, aangezien oak in dat land eigendom, ,hoewel in een 
andere vorm blijft voortbestaan!" 

Hebben we hier soms niet te maken met een nieuw dieptepunt der 
Nederlandse Marx-critiek? 

En nu een voorbeeld van de tegenovergestelde argumenten: strij
digheid van het hedendaagse marxisme met Marx. 
· Volgens Kwant is de filosofie van Marx voornamelijk gericht op 

de ,sociaal-ekonomische praxis" van zijn tijd. ,Theorieen over de 
aard van de materie en over de oorspro)lg van de mens vielen eigen
lijk buiten zijn aandachtsveld." 

Daarentegen pretendeert het ,aktuele marxisme" bovenal ,een 
allesomvattende levens- en wereldbeschouwing" te zijn en daarom 
,geeft het veel minder" dan Marx in zijn oorspronkelijke visie heeft 
geboden. Met alle respect voor het Utrechtse hoogleraarschap: dit 
is klinkklare onzin! 

Als Kwant zich nu eens de moeite zou getroosten om Engels' 
,Dialektik der Natur" te lezen, of zelfs maar het voorwoord tot 
zijn Anti-Diihring. 

G. Meyer zei reeds in zijn monumentale Engels-biografie, dat hij 
nooit iets schreef, zonder zich tevoren ervan te overtuigen, hoe ,de 
oude" erover dacht. 4

) Hij trapte er een open deur mee in, maar tot 
Kwant is het tot de dag van vandaag nag niet doorgedrongen. Engels 
zegt niet aileen, dat zijn Anti-Diihring door de ,oude" v66r publicatie 
gelezen is, dat Marx er zelf een hoofdstuk voor heeft geschreven ( al 
is dat dan later verkort opgenomen], maar hij zegt oak, dat dit boek 
,een min of meer samenhangende uiteenzetting van de door Marx 
en mij aangehangen dialectische methode en communistische we
reldbeschouwing" is geworden. 5

) 

En nu wordt het ,aktuele marxisme" diwr een verwijt van ge-
maaktl · 

Vanwaar de gevoeligheid? Waarom wil Kwant de ,aktuele wijs-

3) .,Wat het communisme kenmerkt, is niet de afschaffing van de eigendom in het al
gemeen, doch de afschaffing van de burgerlijke eigendom. Maar de modeme, burgerlijke, 
private eigendom is de laatste en meest volmaakte uitdrukking van de voortbrenging en 
de toeeigening der producten, die op klass.entegenstellingen, op uitbuiting van de ene mens 
door de andere berusL In die zin kunnen de communisten hun theorie samenvatten in de 
ene uitdrukking: opheffing van de private eigendom." (Het Communistisch Manifest, Uitg. 
Pegasus, 1960, biz. 56), waarop de bekende passage volgt, waarin Marx de kapitalisten 
aanklaagt wegens roof op door eigen arbeid verkregen eigendom van arbeiders, boeren en 
kleine burgers. 

4) G. Meyer, Fr. Engels, dee! II, 298/99, Uitg. Nijhofl, 1934. 
5) Fr. Engels, Anti-Diihring, Ned. ed., Moskou, biz. 12. 
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gerige uiteenzettingen" met alle geweld ,saai en vermoeiend" vin
den? 

Omdat het hier in navolging van de bedoeling van Marx en Engels 
om een aanval op de grondslagen van zijn ideeenwereld gaat? 

* 
MEN zou kunnen zeggen, dat het hele geval niet de moeite waard 

is om zijn tijd ermee te verspillen. Het schijnt immers, dat de 
Nederlandse Marx-critiek vijftig jaar achter loopt. Dat kan waar zijn. 

Maar er is een zaak, die wel de moeite van het bekijken waard is, 
- al is het dan nie.t terwille van Kwant. 

Hij zegt, ,dat het marxisme de ideologische bevestiging is van een 
zeer bepaald bestel, dat het dit bestel aan ons wil opdringen, dat 
het niet zal rusten alvorens het hierin is geslaagd. Het marxisme 
wil voor zichzelf een toekomst open houden eh die toekomst zt;n 
wt; ( cursivering door ons, schr.), niet-marxisten. Ons voortbestaan 
zelf belichaamt voor het marxisme een taak, want onze aanwezig
heid is een bewijs, dat het perspectief van Marx nag niet he1emaal 
in vervulling is gegaan." 

Om er koude rillingen van te krijgen! Het marxisme zal niet te
vreden zijn, zolang er nag een Kwant op aarde bestaat. Het is een 
variant op een bekend verwijt. Opzettelijk verwart Kwant de ideo
logische strij d met de revolutionaire strij d voor het socialisme. De 
bedoeling is duidelijk. Kwant wenst te suggereren, dat elke vorm van 
discussie volstrekt overbodig en zelfs gevaarlijk is. Want ze staan 
ons naar het leven! Ze willen ,helemaal gelijk" hebben! Maar wil 
hij dit laatste niet? 

De suggestie van Kwant moet volstrekt van de hand worden ge
wezen. In dit tijdschrift is er bij herhaling op gewezen, dat het on
doelmatig is, wanneer burgerlijke aanhangers van coexistentie, 
vreedzame wedijver en vrede per se de ideologische discussie op de 
voorgrond willen stellen en de discussie over deze praktische le
vensvraagstukken van-onze tijd al.s zaken van de tweede orde wil
len beschouwen. 

Maar dit betekent volstrekt niet, dat wij Kwant dienen te prijzen. 
De ideologische discussie is er en ze wordt gevoerd. Echter niet zo
als Kwant zich dat voorstelt. Het is volkomen juist, als hij stelt, dat 
marxisten het kapitalistische stelsel op zich zelf verkeerd achten en 
dat zij van mening zijn, dat het moet verdwijnen. 

Het is evenwel volkomen 6njuist als hij suggereert, dat wij niets 
willen weten van .verbetering en opheffing van ,fouten" in het stel
sel. Het is echter vooral onjuist te .beweren, dat wij zijn eigen ,zelf
verbetering" als een gevaar en de burgerlijke intellectuelen als ,zon
der meer verkeerd" zouden beschouwen. 

Neen, een geleerde die op onverschillig welk vakgebied diensten 
aan de wetenschap en de mensheid heeft bewezen, is niet ,zonder 
meer verkeerd" - al is hij een tegenstander van het marxisme. Te
gen ,zelfverbetering" hebben wij geen bezwaar. 

Ons bezwaar richt zich wel tegen ideeen en plannen, die volgens 
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hun geestelijke vaders op afschaffing van ,fouten'' en ,excessen" 
van het systeem zijn gericht, - maar die in werkelijkheid de ver
dediging en versterking van de beerschappij der monopolies op bet 
oog bebben. Waarom zou ecbter geen discussie over dit soort om
streden maatschappelijke vraagstukken mogelijk zijn? 

Nu, oak Kwant sluit discussie niet volkomen uit. Maar bij stelt er 
een voorwaarde aan. Een discussie met bet marxisme ,in de valle 
zin van het woord" is pas mogelijk, ,wanneer zij niet slecbts kri
tiek op anderen is, docb oak zelfkritieH:". Dit lijkt redelijk. Maar 
onder zelfkritiek verstaat Kwant de erkenning, ,dat elk gevestigd be
stel, oak het marxistiscbe, een betrekkelij ke en ambigue ( dubbel
zinnige) werkelijkbeid is." 

Er dient dus erkend te worden, dat in bet socialisme niet alleen 
fouten mogelijk zijn, die uit overgeerfde bistoriscbe omstandigbe
den, of uit subjectieve factoren, menselijke zwakte, e.d. voortkomen, 
maar dat zijn grondslagen zelf voor discussie vatbaar zijn. 

Hij is bereid de ideologiscbe discussie aan te gaan en de ,dubbel
zinnige werkelijkheid" van bet kapitalisme te erkennen, als wij 
betzelfde doen ten aanzien van het socialisme. Bijvoorbeeld op 
grondslag van bet idee, dat er nooit een recbtvaardige maatscbappij 
is geweest en oak nooit zal zijn? 

Echter, de veroordeling van de ,dubbelzinnige werkelijkbeid" van 
bet imperialistische stelsel is een daad der bistorie. Zij leent zicb 
niet tot ideologiscbe handelstransacties. Wij zijn trouwens in elk 
geval niet voor dit soort transacties te vinden. Wij zijn oak niet te 
vinden voor bet aanvaarden vooraf van zulk een moderne pragma
tiscbe stelling, dat elke maatscbappij een dubbelzinnige werkelijk
heid moet zijn. 

Welk nut zou de discussie bebben, als wij ons tevoren op bet plat
form van een ,principieel" pessimisme en van hopeloosheid zou
den verenigen? 

Het is ook zeer de vraag, of Kwant in eigen kring veel geestdrift 
voor zulke ideeen zal kunnen wekken. 
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23e jaargang no. 11 november 1963 

Politiek en Cultuur 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van het 

marxisme·leninisme onder Ieiding van het partijbestuur der c.p.'n. 

l(abinet Marijnen nader 
beschouwd 

Tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting voor 1964 
heeft de fractievoorzitter van de CPN in de Tweede Kamer, M. Bak
ker, een redevoering. gehouden, waarvan wij hieronder de tekst 
brengen, zoals deze in de otfictele Handelingen is gepubliceerd. 
Men vindt hierbij tevens een passage uit de betretfende rede van 
de heer Vondeling, die v66r hem aan het woord was geweest. 

Red. P. en C.-

DE heer Bakker [ C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter I Het is nog slechts 
twee maanden geleden, dat wij het debat hebben gehad over de 

regeringsverklaring. Maar als men daarop 'terugziet, ligt er een 
mijlendiepe kloof tussen wat toen, zowel vanuit de Kamer als van
achter de regeringstafel, gezegd is en wat bp het ogenblik door het 
leven zelf aan de orde is gesteld. In die twee maanden heeft een 
geweldige beweging de loonpolitiek van de Regering - en niet ai-
leen de loonpolitiek - geschokt. Je kijkt eigenlijk met een zekere 
verbazing terug op de koetjes en kalfjes, die twee maanden ge
leden onderwerp van bespreking waren. 

Ik moet daar meteen bij zeggen, dat er twee maanden geleden 
een partij was, die daarop een gunstige uitzondering maakte, en 
dat was de onze. Mijn partijvoorzitter, de heer De Groot, sloot zijn 
repliek af met zijn teleurstelling uit te drukken over het antwoord 
van de Regering over de sociale vraagstukken en hij zei de volgende 
woorden: 

,Tach is de toestand zo, dat door de arbeiders, door de amb
tenaren, door de kantoorbedienden en vele andere werkende 
mensen dringend wordt verlangd, dat er een flinke loonsver
hoging op tafel komt en gauw ook. Wanneer de Regering zich 
hierover niet wil uitlaten en wanneer zij hierin geen stalling wil 
nemen, moet ze er zich niet over verwonderen, als de beslissing 
hierover niet binnen, doch buiten de Kamer en het Kabinet in 
het bedrijfsleven zelf valt." 
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Dat was, wat je noemt, in de roos. Nadien hebben wij een vloed
golf gezien van arbeidersreacties, die tot vandaag de dag in onver
minderde kracht voortduren en waarvan wij kunnen zeggen, dat zij 
zullen voortduren totdat in belangrijke mate aan de verlangens van 
de arbeiders tegemoet gekomen zal zijn. Het begon in de bouw, het 
kreeg een grote omvang in de metaal en het is nadien uitgewaaierd 
naar vrijwel alle bedrijfstakken. De schok daarvan klinkt zelfs in 
de Troonrede door. Er staat, 

,dat de Regering met zprg vervuld is over een aantal met 
de zeer krappe arbeidsmarkt samenhangende verschijnselen, 
die een ernstige inbreuk maken op een verantwoorde loonvor
ming", 

een omschrijving van het begrip staking of arbeidersactie, die 
de samenstellers van de dikke Van Dale ongetwijfeld verrast zal 
hebben doen opkijken. Door sommigen is deze alinea uit de Troon 
rede de Thomsonparagraaf genoemd, als een monumentje voor de 
bedrijfsdirecteur, die als eerste voor de beweging van de arbeiders 
is gezwicht. Het is begrijpelijk, dat men graag een ondernemer tot 
zondebok heeft gemaakt voor een beweging, die honderdduizenden 
arbeiders omvat. Dit is begrijpelijk, maar het is in niet mindere 
mate struisvogelpolitiek. Wat er in werkelijkheid is gebeurd en ook 
op dit ogenblik nog gebeurt, is, dat het loondictaat van Oud-Was
senaar op de aanvallige leeftijd van nag geen jaar oud drastisch 
om hals wordt gebracht. Dat tij kan men niet keren met vervloekin
gen tegen een man. 

Minister Veldkamp: Het akkoord van Wassenaar gold alleen voor 
1962. 

De heer Bakker (C.P.N.): En in de regeringsstukken staat, dat de 
Regering van plan is dezelfde politiek voort te zetten en door te 
voeren. De heer Thomsoh zelf is trouwens wijzer geweest. Hij heeft 
aan ieder, die hetwilde horen en lezen, duidelijk gemaakt, dat hij 
niets vermocht te doen tegen de overmacht van de strijdlust der 
arbeiders. Hij heeft eieren voor zijn geld gekozen en tientallen an
deren zijn hem gevolgd. Nu hebben wij gelezen, dat er zelfs een 
gerechtelij ke procedure aanhangig is gemaakt door de Minister van 
Justitie tegen de directie van de A.D.M. Men vraagt zich echter af 
waarom dit is gebeurd, vooral nadat een reeks andere bedrijven 
hetzelfde hebben gedaan. Ik mag )Uisschien een voorbeeld noemen. 
Het bedrijf van de bekende handelaar in gloeilampen en morele 
herbewapening in het zuiden des lands heeft een aanzienlijke ploe
gentoeslag toegekend aan de arbeiders. Bovendien is daar op het 
ogenblik, zoals een vakbondsbestuurder het uitdrukte, een grote 
produktieslag gaande, die straks, zal hij slagen, met een aanzien
lijke premie, buiten de c.a.o. om, zal worden beloond. Philips komt 
niet voor de rechter, maar de A.D.M.-directie zal daarvoor wel moe
tan verschijnen. Blijkbaar willen de grote monopolies, die de loon
politiek in dit land vaststellen, de zaak uitvechten op de rug van 
een onderneming, die niet tot hun exclusieve club behoort en heb
ben zij daarvoor de volle medewerking van de Regering. 
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Dat roept, mijnheer de Voorzitter, een gebeurtenis op van om
streeks vier jaar geleden. Ook toen was de loonpolitiek nogal eens 
aan wljzigingen onderhevig, met name bij de ,aanwijzingen" en 
,nadere aanwijzingen" van ons tegenwoordige geachte medelid. de 
lleer Roolvink. Bij die gelegenheid heeft de beer Suurhoff een keer 
een interpellatie gehouden, waarin hij o.a. aanhaalde, dat voordat 
de nadere of nog weer nadere aanwijzingen of weet ik wat voor 
aanwljzingen, waren uitgevaardigd Philips al zijn gang was gegaan. 
De beer Suurhoff, die doorgaans niet tot de olijkerds in deze KB.mer 
behoort, heeft toen een bijzonder geslaagd mopje gedebiteerd, nl. 
,quod licet Philips, non licet Davids", Davids dan zijnde de kleine 
man. De beer Suurhoff l1ad gelijk. Philips is toen nooit vervolgd we
gens het overschrij den van bepaalde loonafspraken. Nu zien wij 
precies hetzelfde: wat Philips mag, mag Thomson nog niet. Dat is 
echt weer volgens de ouderwetse Hollandse burgermoraal, dat je de 
kat wel mag knijpen, als het maar in het donker gebeurt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil bier wel nadrukkelijk zeggen, dat 
de gerechtelijke vervolging van de directie van de A.D.M. wegens 
llet uitbetalen van een loonsverhoging een ongelijke rechtsbedeling 
zou zij n; als daarover een veroorde ling zou vall en, zou dit niets 
met onafhankelijke rec}1ters, maar alles met monopoliepolitiek heb
ben te maken. Dat zou geen recht zijn, maar willekeur, met het 
politieke doel om de wrakke loonpolitiek van deze Regering en van 
de met haar bevriende kapitaalgroepen te stutten. De Minister van 
Justitie heeft bekendgemaakt, dat hij een ambitieus plan heeft voor 
de vernieuwing van het recht. Ik zou zeggen: als hij eens begon met 
het recht toe te passen en de vervolging tegen de A.D.M.-directie 
in te trekken! 

De acties, die wij in de afgelopen tij d hebben gezien, zijn bepaald 
niet uit de lucht gevallen. De directe aanleiding daarvoor was een 
ander vraagstuk van minachting voor de democratie volgens het 
bekende adagium: luister goed naar mijn woorden, maar kijk niet 
naar mijn daden! 

De lmidige regeringspartij en hebben tij dens de vel'kiezingsactie 
de aanstaande kiezers koeien met gouden horens beloofd. De micl
clengroepen en de arbeiders zouden belastingverlaging krijgen -
er is vandaag al iets over gezegd -, maar het enige, dat zij krijgen, 
is: hogere gemeentelijke belastingen. De arbeiders zouden het beter 
krijgen en er is zelfs een hele discussic geweest voor de televisie 
over de vraag, of de ene of de andere partij misschien een beste
dingsbeperking zou willen doorvoeren; maar de regeringspartijen 
zouden dat zeker niet doen. lntussen zijn diezelfde regeringspar
tij en gaan formeren met het beruchte rapport van het Centraal 
Planbureau op tafel, waarin wel geteld een half procent loonsver
hoging per jaar aan de arbeiders werd toegedacht; er werden maat
regelen genomen - er is al over gesproken - om subsidie op 
schoolmelk in te trekken, de studenteneettafels duurder te laten 
worden; er is een tij delij k uitstel doorgevoerd van verhoging van 
de A.O.W.-uitkeringen en de prijzen gingen stelselmatig omhoog. 
Reeds enkele maanden na de verkiezingen wees alles in deze rich-
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ting. Drie of vier weken na de verkiezingen heeft het partijbestuur 
van mijn partij zich al gedwongen gezien in een resolutie te waar
schuwen tegen deze politiek van loonstop, .die de ondernemers toen 
in alle openlijkhe~d waren begonnen te bepleiten. Ik wil deze reso
lutie hier niet helemaal voorlezen, hoewel het interessante lectuur 
zou zijn; ik wil een zinnetje aanhalen, namelijk de opwekking tot 
de arbeiders: 

,Het is noodzakelijk, de strijd togen deze loonpolitiek te 
. versterken; door verenigd op te treden lmn de loondictatuur 
worden doorbroken." 

Er is een dagblad, mijnheer de Voorzitter, dat onlangs, na een 
aantal beschouwingen, concludeerde, dat het eigenlijk erg nuttig 
zou zijn, al~ men eens wat meer kennis nam van wat de C.P.N.- zoal 
zegt. Dit was een raad, die de heer Thomson van de A.D.M. niet no
dig had; daarvoor zorgden de communistische arbeiders wel. Oak 
Minister Veldkamp zou er misschien verstandig aan doen, zich die 
raad eens aan te trekken. 

Het huidige loonbeleid, mijnheer de Voorzitter, is geen beleid; het 
is nauwelijks verhulde loondictatuur. Wat genoemd wordt ,veilig
stellen van de export", is in werkelijkheid een camouflageterm voor 
het grofste winstbejag. 

De heer Vondeling heeft zoeven, zeer tot onze smaak - zoals U 
zult begrijpen -, een aantal duidelijke cijfers genoemd, zodat .~k 
dit niet behoef te doen. Men prijst de E.E.G. aan; de prijzen worden 
op E.E.G.-niveau gebracht en de winsten worden op E.E.G.-niveau 
_gebracht, maar de lonen blijven een achtergebleven gebied. Er was 
n·atuurlijk iemand nodig om deze wanverhouding te doorbreken en 
de stoat te geven voor de beweging, die de wrakke, feitelijk alleen 
op bluf gebaseerde loonpolitiek zou omverblazen. Wie anders zou-
den dit doen dan de communisten? · 

Een weekblad, mijnheer de Voorzitter, dat meer uitmunt door het 
gewicht van zijn papier dan door dat van zijn grijze cellen, heeft on
langs in een artikeltje over de C.P.N. geschreven, dat de C.P.N. zo 
dood was als een dinosaurus. Wel, ik behoef daarover niet veel te 
zeggen; de Regering en de ondernemers kunnen erover meepraten. 
Stel je voor, dat alle dinosaurussen zo levend zouden zijn als de 
C.P.N.! 

De Regering, mijnheer de Voorzitter, heeft op het kernstuk van 
haar politiek reeds nu een zware nederlaag geleden. Haar gehele 
loonpolitiek is uit haar voegen gelicht en de breuk, die tot stand is 
gebracht, is niet meer te herstellen. Internationaal heeft de Rage
ring zich op grand van deze loonpolitiek een grate autoriteit aan
gemeten. Nu is zij internationaal de risee geworden door diezelfde 
loonpolitiek. lk weet niet, of iemand in de Regering overweegt, daar
uit bepaalde consequenties te trekken, maar ik zou minister Veld-· 
kamp eraan willen herinneren, dat hij nu op die stoel zit, nadat zijn 
voorganger de mislukking moest erkennen van een onderdeeltje van 
zijn politiek, waarop hij zich had vastgesteld. Het onderdeel, waar
over hij viel, was heel wat minder belangrijk dan het deel van de 
politiek, dat minister Veldkamp uit handen wordt geslagen. Mij lij-
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ken de consequenties nogal duidelijk. Minister Veldkamp kan dan 
altijd nog de troost hebben, dat zijn fractievoorzitter de beer De Kart 
daarbij nu een passend radiospeechje kan bedenken. 

Het toneel is nu, dat er radeloze pogingen worden gedaan om de 
gevolgen van deze loonbeweging te ontgaan. De ondernemersorga
nisaties weigeren de vakbondseisen in te willigen, trachten de zaak 
op de lange baan te schuiven en de Regering probeert de houding 
aan te nemen van een neutrale derde, die nergens wat mee te rna
ken zou hebben. Dat is de rol, die minister Veldkamp zoeven ook al 
speelde bij zijn tussenwerpingen, toen de beer Lankhorst aan bet 
woord was. 

Ik stel met nadruk, dat bet optrekken van de lonen zeer snel moet 
gebeuren. De arbeiders kunnen niet tot Sint Juttemis wachten; dat 
hebben zij al duidelijk laten zien, want de prijzen wachten ook niet. 
De Regering zou nu moeten uitspreken, dat bet recht en de nood
zaak bestaan om de c.a.o.'s open te breken, zoals op bet ogenblik 
ook door de vakverenigingen wovdt geeist, en dat de eisen, die door 
de vakverenigingen naar voren worden gebracht, realiseerbaar zifn. 
Indien dat niet gebeurt, zullen de arbeidersacties met verdubbelde 
kracht voortgaan. 

Tegelijkertijd moet ik erop wijzen, dat men niet moet trachten 
met allerlei financieel-economische trucjes datgene, wat door de 
arbei:ders wordt gewonnen, weer ongedaan te' maken. Er wordt ge
sproken over revaluatie, over prijzeninflatie ,en over een snelle huur
verhoging. Zelfs over bet opheffen van de vijfdaagse werkweek. Ik 
zou van de Regering de pertinente verklaring willen ·hebben, dat 
deze maatregelen niet zullen worden genomen. Wat er moet komen 

. voor de Nederlandse arbeiders - zij hebben er recht op - is een 
loonsverhoging, die reeel is. De tijd daarvoor is meer dan rijp. De 
resultaten zullen zeer snel te bereiken zijn, indien de vakbeweging, 
vooral bet N.V.V., zich manmoedig aan bet hoofd van de beweging 
stelt en zijn valle gewicht in alle opzichten in de schaal werpt. Ik 
zou de Regering bovendien willen vragen, of zij bereid is de on
verbindendverklaring van de c.a.o's voor de wasserij- en horeca
bedrijven teniet te doen. De Minister heeft doen weten, dat hij bet 
bedrag, dat daarmede was gemoeid, te hoog vond, maar de Minister 
zal bij bet nazien van de begroting waarschijnlijk ontdekt hebben, 
dat deze verhoging nog altijd belangrijk lager was dan die van de 
ministerssalarissen dit jaar. In dit verband vraag ik bet volgende. 
Minister Toxopeus heeft verleden jaar in Ide openbare commissie
vergadering medegedeeld, dat de ministerssalarissen een niveau van 
f 55.000 zouden bereiken. Uit de begroting zie ik, dat de ministers
salarissen inmiddels zijn gestegen tot f 60.500 en f 62.000, d.w.z. 
meer dan Thomson aan de metaalarbeiders gaf. Graag een verkla
ring voor deze berekening. 

De loonbeweging, die wij hebben kunnen waarnemen, heeft een 
aantal belangrijke nieuwe elementen. Er is de intelligentie, waar
mee de acties worden gevoerd; er is de saamhorigheid tussen de ar
beiders en de ambtenaren. Daar is vooral de verregaande eensge
zindheid tussen de arbeiders onderling, een eensgezindheid, zoals 
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die na de oorlog nog niet is voorgekomen. Karakteristiek voor vele 
acties is, dat er geen verschil is tussen de communistische arbeiders 
en de socialistische bedrijfskaders van het N.V.V. en die van de 
confessionele bonden. lntegendeel, ze treden gezamenlijk en op de
zelfde manier op en zuigen daarbij alle andere arbeiders mee. Er 
zijn frappante staaltjes van deze eensgezindheid te zien gegeven, 
bij ,De Telegraaf", bij een aantal metaalbedrijven, enz.; ik behoef 
hierover verder niet te spreken. Waarop ik wil wijzen is, dat dit 
geen voorbijgaande zaken zijn, maar dat wat hier gebeurt blijvend 
is voor de Nederlandse arbeidersbeweging. Het is de liquidatie van 
de koude oorlog op het niveau van arbeider tegen arbeider, welke 
koude oorlog de ondernemers al zoveel zoete winsten heeft opge
leverd. Wat nu gebeurt is, dat de grondslag wordt gelegd voor een 
nieuwe eenheid van de arbeidersklasse, die haar uiting moet vin- . 
den in een snelle versterking van de moderne organisatie, het 
N.V.V. 

Wij, communisten, steunen deze ontwikkeling van ganser harte. 
Wij hebben in de afgelopen tijd duidelijk getoond, dat onze uit
spraak, dat eenheid van communisten en socialisten tot elke prijs 
tot stand moet komen, ons grate ernst is. Wij hopen, dat deze ge
beurtenissen buiten de Kamer hun echo zullen vinden in deze Ka
mer in een steeds meer parallel lopen, tot coordinatie toe, van de 
oppositie, die o.a. tijdens het Nieuw-Guineaconflict zo bijzonder heil
zaam is gebleken. 

Een van de belangrijkste vraagstukken, die daarbij tegelijk aan 
de orde zijn, is dat van de democratie. Van onze zijde is herhaal
delijk en met klem gewaarschuwd voor de ·Gaullistische trekjes, die 
bij onze haute bourgeoisie zijn te bemerken. Een van de kenmerken 
van sterker wordende autoritaire trekjes in de burgerlijke democra
tie is het, als niet meer de burgers de militairen, maar de militairen 
de burgers gaan benoemen. De bekende heer De Gaulle, op wie hier 
zo vaak wordt afgegeven, is zelf een produkt van een dergelijke 
ontwikkeling. Dat gevaar wordt groter, wanneer het Ieger en zijn 
bestedjngen buiten proporties groeien en een staat binnen de staat 
kunnen gaan vormen. Deze verschijnselen nemen wij ook waar, 
mijnheer de Voorzitter, in Nederland anna 1963. 

Voor het eerst wordt nu het hele Departement van Defensie ge
leid door militairen. Er is een minister, die, voordat hij staatssecre
taris werd, een grate piet bij de marine was. Er zijn drie staatssec
retarissen - of liever gezegd: twee en een schim -, die hoge of
ficieren zijn bij hun krijgsmachtonderdeel. Zelfs de schijn is niet 
eens meer opgehouden. Er is zelfs niet ontkend wat allerwege ge
schreven en uitgesproken is, dat deze staatssecretarissen niet zij n 
voorgedragen door deze Minister, maar door de generale staf van 
hun onderdeel. Zij hebben het als het ware zelf willen bevestigen 
door ook maar gelijk hun intrek daarbij te nemen. Dit wil zeggen, 
dat het politiserende leger hiermee in Nederland openlijk is ge
introduceerd. Wij verheugen ons erover, dat tegen deze ontwikke
ling van verschillende zij den scherp is geprotesteerd, maar wij vin
den het des te verontrustender, dat op deze protesten op geen en-
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kele marrier is gereageerd en dat men gewoon door is gegaan. 
Mijnheer de Voorzitter! Het verschijnsel, waar het bier om gaat, 

moet door het Parlement heel ernstig worden genomen, want het 
zou de tovenaarsleerling kunnen zijn. Uit een oogpunt van zuiver 
zelfbehoud is bet Parlement gedwongen om zich tegen deze ont
wikkeling, die wij op het Departement van Defensie hebben gezien, 
nit te spreken. 

Nanw hiermee hangt samen het steeds verder ingrijpen van de 
geheime diensten, ook de militaire geheime diensten, in de bnrger
maatschappij. Het screenen neemt steeds meer omvang aan. Er zijn 
bedrij ven, die heel nit de verte iets met bet leger hebben te maken, 
waarvan het personeel wordt gescreend tot op de werksters toe. 
Dit gaat dan onder het mom van de veiligheid. Het heeft met veilig
heid natnnrlijk niets te maken. Het heeft aileen te maken met win
sten. 

Het is gewoon een onderdeel van de algemene intimidatie, die 
nn eenmaal boort bij de heerscbappij van de grote monopolies. Dat 
gedoe is levensgevaarlijk, bet verstopt de porii:!n van het normale 
leven. Ik wil met grote klem aandringen op bet nemen van maat
regelen om een einde te maken aan de stille terrenr van deze ge
beime diensten in bet bedrijfsleven en de wetenschap. 

Er is nog een vraagstnk, dat nanw met de democratie heeft te 
maken, dat ik kort wil noemen, omdat wij er gednrende dit zittings
jaar nog de nodige keren op znllen terugkomen. Ik bedoel hier het 
aardgas. Het belei:d ten opzichte van het aardgas verkeert volko
men in de mist en het ziet er op bet ogenblik naar nit, dat het Ne
derlandse volk van deze zijn eigen rijkdommen geen enkel profijt 
zal trekken, als het aan de grote eigenaren ligt. Wij hebben daar
voor in bet verleden tronwens gewaarschuwd. 

Ik zou de Regering willen vragen, of zij voornemens is van haar 
positie in deze ondernemingen gebrnik te gaan maken om een niterst 
lage prijs van het aardgas voor de consnmenten te bedingen. Ik zon 
willen vragen, of zij voornemens is, een speciale indnstriele ont
wikkeling te bevorderen op.grond van d~ze nationale rijkdom en ten 
slotte om gezien de omvang van deze schatten,· nl. aardgas en Noord
zeeolie, alsnog stappen te ondernemen voor de nationalisatie van 
allfil Nederlandse energiebronnen, zodat deze het Nederlandse volk 
werkelijk ten goede knnnen komen. 

Het vraagstnk van de democratie is e·en vraagstnk van zeer hoge 
nrgentie. Dit heeft de laatste kabinetsformatie ook geleerd. Dit zal 
het blijven zolang met name de K.V.P. de sleutelposities in handen 
hondt. Het 'is van het grootste belang voor het bestaan en de toe
komst van ons land, dat men zich dit realiseert en dat de deqwcrati
sche krachten in ons volk iedere militaristische of andere antoritaire 
aantasting van wat er aan democratie bestaat met de grootste ha 
drnk afwijzen. · Daarbij behoort ook het afwijzen van de bestaande 
vormen van discriminatie, zoals het uitsluiten van de communisten 
van uitzendingen via de radio, apartheid in dit Parlement en wat 
dies meer zij. 

Voor ons als commnnisten is deze strijd voor de verdediging en 
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l 
de uitbreiding van de democratie een integrerend deel van de strijd 
voor het socialisme, omdat het socialisme de hoogste vorm van de
mocratie is. Dit houdt in - zoals door ons herhaaldelijk is betoogd 
-, dat wij voor deze ontwikkeling oak de vrede wensen. Wij heb
ben op dit punt een verleden, waarop wij trots zijn, een verleden 
van voor, van tiJdens en oak van na de oorlog. Voor ons verandert 
het begrip ,vrede" niet met de strategische opvattingen, die men 
daarover heeft in het Pentagon, bij de N.A.V.O.-chefs in Fontaine
bleau of bij de Bundeswehr. Vredespolitiek is ·v,oor ons een zeer 
eenvoudige politiek, waar wij altijd voor hebben gestaan: ontspan
ning tussen Oost en West; vermindering van de bewapening; geen 
fatale banden, die ons in de avonturen van anderen kunnen mee
slepen; geen ondergeschiktheid aan autoritaire regimes, zoals die 
van Parijs en Bonn en zoals wij die tegenwoordig in de E.E.G. op 
zo hardnekkige wijze ervaren. 

Ik wil in verband met onze positie tach oak een enkele opmer
king maken naar aanleiding van hetgeen de geachte afgevaardigde 
de heer Vondeling heeft gezegd. 

UIT DE REDE VAN PROF. VONDELING, 1 OKTOBER 1963 IN DE TWEEDE KA
MER . 

. . . De reden om onze houding opnieuw te overwegen is vooral gelegen in twee 
ervaringsfeiten: Cuba en China. In oktober vorig jaar zijn twee ding en duidelijk 
gebleken: 1. dat Amerika geen papieren tijger is,· maar zonodig zal bijten, en 
2. dat de huidige leiders in het Kremlin geen blinde fanatic! zijn, maar mensen, 
die ook in· ogenblikken van de grootste opwinding hun verstand gebruiken en die 
weten, dat er ergens grenzen zijn. 

Oruze ·houding tegenover de Russen, die vooral tijdens Stalin door een angstige, 
defensleve vastberadenheid werd gekenmerkt, kan nu, mee als gevolg van de in
druk, die stellig ook de ontwikkeling van de Europese samenwerking op Moscou 
heeft gemaakt, meer een worden van een zelfbewuste, minder krampachtige, of
fensieve waakzaamheid. Dat offensieve uiteraard in politieke, in culturele en 
economische zln. In de dagelijkse politieke praktijk moet dat mijns inziens be
tekenen, dat ontmoetingen met de Russen en hun satellieten, op welk niveau 
ook, niet meer belemmerd zouden moeten worden door de Regering of ontraden, 
zoals tot nu toe gebruikelijk. Een soepeler houding zal nu nlet meer door hen 
uitgelegd worden als zwakheid; misverstand daarover is niet meer waarschij n
lijk, althans niet bij de huidige machthebbers. Het communistische gevaar is al
lerminst voorbij, maar dat mag niet betekenen, dat ons gerechtvaardigd wan
trouwen tot werkeloosheid zou moeten leiden bij het onderzoeken van de moge
Iijkheden tot onspanning tussen Oost en West. Graag hoar ik ·daarover het oor
deel van de RegP.ring. Vooral ook, omdat in de Troonrede mijns inzlens oorzaak 
en gevolg zijn verwlsseld, door te stellen, dat het verdrag tot stopzett!lng van 
bovengrondse kernproeven , tot vermindering van de internationale spanningen 
kan leiden", terwijl even verder over ,deze mogelijkheid tot ontspanning" wordt 
gesproken. Juister lijkt het mij te stellen, dat er een duidelijke ontspanning is 
in de verhouding Oost-West, waardoor het mogelijk wordt bepaalde afspraken 
te maken, die zelf weer tot een verdere ontspanning zouden kunnen leiden. 

Benieuwd ben ik in. dit verband naar de besprekingen in de N.A.V.O.-raad over 
een niet-aanvalsverd~ag. De Regering is daartegen. Wij hebben dat o.a. kunnen 
lezen in de memorie van toelichting op de begroting van Buitenlandse Zaken, 
maar wat is haar oordeel over een niet-aanvalsverklaring? Mag ik overigens aan
nemen, dat in het standpunt van de Regering met betrekking tot een z.g. multi
laterale kernvloot geen wijziging is gekomen sinds dit voorjaar? 
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De geachte afgevaardigde de heer Vondeling heeft het commu
nisme vandaag op een iets andere wijze benaderd dan in zijn kring 
wel gebruikelijk is geweest. Men ziet op het ogenblik eigenlijk het 
beeld, dat de geachte afgevaardigde de heer Vondeling, als hij over 
het communisme praat, nag staat te polemiseren als het ware met 
een spookbeeld, dat uit zijn eigen ectoplasma is voortgekomen, als 
ik mij aldus mag uitdrukken. De geachte afgevaardigde stelt het zo, 
alsof het communisme is veranderd of aan het veranderen zou zijn. 
Dat is tach echt een vergissing en een verkeerde manier van stel
len. Het communisme is helemaal niet veranderd en met de commu
nisten is het zeker niet aldus, dat zij nu bang zijn geworden. Het 
woord ,angst" lmmt in het communistisch woordenboek niet voor, 
maar wel ,zorg", zorg voor de medemens. De zaak is oak niet deze, 
of Amerika al dan niet een papieren of een andere soort tijger zou 
zijn. De gehele zaak, waarom het draait, is, dat Amerika zelf in de 
laatste tijd na de spoetniks, na de raketten en na de megatonbom
men heeft ontdekt, dat er nag andere tijgers zijn dan Amerika. Dit 
is de kern van de kwestie. Daaruit is een zekere genuanceerdheid 
in houding voortgevloeid en daardoor is er oak een ander begrip 
gekomen onder de gewone mensen. En van dat andere begrip is de 
rede van de geachte afgevaardigde de heer Vondeling een soort 
weerspiegeling. Er dringt op het ogenblik een realisme door in de 
opvattingen over wat communisten zijn en willen, waarvoor wij in 
deze Kamer jaren en jaren hebben gepleit; maar toen stonden wij 
nag aan dovemansoren te praten. De ideologische discussie, die op 
het ogenblik rand dit onderwerp plaatsvindt, mede van de zijde van 
onze partij met de communisten in China, is daardoor in feite reeds 
lang op gang en heeft als zodanig oak een voorbijgaand karakter. 
Het is een discussie, die reeds heel lang door ons wordt gevoerd, 
zij het dan in een ·f:mdere vorfn, een discussie tegen de karikatuur, 
die wordt gemaakt van het socialisme en het communisme. Alsof 
het communisme is gebaseerd op een streven naar geforceerde re
voluties en naar het met geweld omverwerpen van andere landen. 
Dit is - ik herhaal het, mijnheer de Voorzitter - een karikatuur 
vari het socialisme, een karikatuur van het marxisme, omdat het 
socialisme, het marxisme, juist berust op het inzicht, dat de lmpi
talistische maatschappij in ieder land zelf de voorwaarde schept 
voor het socialisme, dat dan oak aileen door de volkeren van die 
landen tot stand kan worden gebracht. 

Thans zien wij dus, dat op grand van de veranderde internationals 
l(rachtsverhoudingen zich een zekere internationals klimaatsveran
dering begint af te tekenen. Ik denk bij voorbeeld aan het akkoord 
van Moskou en aan de bekende alarmlijn. Wij achten deze verschijn
selen van buitengewoon groat belang. Hoe belangrijk zij zijn, blijkt 
aileen al uit de weerstrevende houding van Bonn en van Parij s; 
doch nag belangrijker is de vraag, of zij zuilen worden gevolgd door 
een reeks verdere stappen, zoals daar zijn een niet-aanvalspact, re
geling van de Berlijnse kwestie, het vormen van atoomvrije, militair 
uitgedunde, gecontroleerde zones en op een langere termijn een 
algemeen verbod van atoomproeven, van atoomwapens oak, en ant-
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wapening. Daarbij is het o.i. ook nodig, dat er geen nieuwe drei
gingen wovden geschapen, zoals die besloten liggen in de N.A.V.O.
atoomvloot. 

Ons inziens is het nu tijd, dat Nederland actief gaat optreden op 
het terrein van de vrede. Men moet helaas zeggen, dat er in het 
standpunt van de Minister van Buitenlandse Zaken te dien aanzien 
nog heel weinig licht te onderkennen valt. De Minister van Buiten
landse Zaken heeft de eerste gelegenheid, die hij had, aangegrepen 
om te verklaren, dat hij tegen een niet-aanvalspact - tussen 
N.A.V.O. en Warschaupact - is, met als argument, dat dit zou neer
komen op de erkenning van de D.D.R. Wel, mijnheer de Voorzitter, 
die D.D.R. is er echt, of de Minister van Buitenlandse Zaken het wil 
of niet en zijn standpunt betekent in werkelijkheid, dat hij een on
dersteuning geeft aan die krachten in de Bondsrepubliek, die de 
D.D.R. met militair geweld zouden willen omverwerpen, die de 
D.D.R. gebruiken als een alibi voor hun avonturierspolitiek. Ik zou 
er met grate klem bij de Regering op willen aandringen, deze hou
ding te wijzigen, want zij is net zo onhoudbaar als het akkoord van 
Oud-Wassenaar. Wij zouden het verder op prijs stellen, indien de 
Regering nog eens een precieze uiteenzetting wilde geven van haar 
houding ten opzichte van de N.A.V.O.-atoomvloot. Ik heb in een met 
de Regering nauw bevriend blad gelezen, dat deze houding zou 
voortvloeien uit een vrees, een beduchtheid voor een verandering in 
de machtspositie van West-Duitsland. Ik ben zeer benieuwd naar een 
nadere uiteenzetting van deze overweging. · 

Dringend aan de orde bij dit alles is en blijft een vermindering 
van de bewapening in Nederland. Er schijnt nu een rapport van het 
Planbureau te liggen over de economische situatie. Ik wil slechts 
zeggen, dat veel van de daarin aangeroerde vraagstukken snel op 
te lassen zouden zijn met een flink'e diensttijdverkorting en ver
mindering van de bewapeningsuitgaven. 

Onze houding in het vraagstuk van de vrede geldt ook voor onze 
opvattingen ten opzichte van de gesthillen binnen de E.E.G. De 
E.E.G. is geworden tot een gevechtsterrein van alle mogelijke im-
perialistische tegenstellingen. Wij herhalen wat wij steeds hebben t 
gezegd, namelijk dat de vorming van dit afgesloten blok, dat nota 
bene door Bonn en Parijs wordt beheerst, strijdig is met de belan-
gen van het Nederlandse volk en dat de beste weg om deze belan-
gen te dienel). is, deze beiemmeringen van de E.E.G. weg te nemen 
en te streven naar een werkelijke wereldmarkt, die de landen van 
Oost E'm West zal omvatten. 

Wi] hebben gesteld, dat het nodig is tegenover de politiek van 
de Regering te komen tot een gezamenlijke politiek van de oppo
sitie. Wie vanmiddag heeft geluisterd, heeft kunnen bemerken, dat 
de contouren van een alternatief voor de regeringspolitiek zich in 
feite reeds beginnen af te tekenen. Er is bij de oppositie gemeen
schappelijke ongerustheid over de politiek van Bonn en Parijs; er 
is een gemeenschappelijk pleidooi voor verdere ontspanning en se
rieuze maatregelen daartoe; er is een gemeenschappelijk standpunt 

(Slot op pagina 566) 
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Centraal Planbureau, wetenschap 

en democratie 

VELE jaren is de Nederlandse arbeiders voorgehouden dat het 
Centraal Planbureau in ons land een gezonde oconomische ont

wikkeling moet garanderen en daartoe wetenschappelijk' door
dachte richtlijnen opstelt voor het optreden van overheid en be
drijfsleven, ondernemers en vakbeweging. Vakorganisaties die zich 
niet aan de wetenschappelijke voorschriften van het Centraal Plan
bureau zouden houden, zouden zich daarmee verantwoordelijk rna
ken voor rampen in de nationale economie. 

Het Centraal Planbureau wordt gepresenteerd als een. toppunt 
van deskundigheid, als de hoogste wetenschappelijke autoriteit bij 
de beoordeling van de grate vraagstukken op het terrein van lonen 
en prijzen, belastingen en betalingsbalans, investeringen en uitvoer 
en de begrotingspolitiek van rijk, provincies en gemeenten. 

De doorbraak op het loonfront, welke de Nederlandse arbeiders
beweging de laatste maanden tot stand heeft weten te brengen, is 
een zo groat gebeuren, dat verscheidene instellingen en opvattin
gen bij velen in een nieuw licht zijn komen te staan. Het Centraal 
Planbureau toonde juist in deze maanden duidelijk, dat het een 
wapen van het grate ondernemerdom tegen de arbeiders is; boven
dien bleek hoe krachteloos zijn richtlijnen zijn, zodra de vakbewe
ging in de loonstrijd een daad stelt. Daarom wordt het in brede 
kring anders bezien dan vroeger. Het is van het grootste belang, dat 
de communisten intensief deelnemen aan dit overdenken van nieu
we ervaringen in de klassenstrijd, vooral op de bedrijven en in de 
vakbeweginP". Dit artiifel is bedoeld als een bij drage hiertoe. 

BENOEMINGEN 

DE oprichting van bet Centraal Pl'anbureau werd aangekondigd in 
de regeringsverklaring van het eerste na-oorlogse kabinet, waar

van Schermerhorn [PvdA) premier was. Het antwerp voor de aparte 
wet die men voor deze instelling maakte, is ondertekend door de 
toenmalige minister van economische zaken Vas [ thans nag vice
voorzitter van de Partij van de Arbeid). De bedoelde Wet tot voor
bereiding en vaststelling van een Centraal Economisch Plan werd 
pas op 21 april 1947, onder bet kabinet-Beel [KVP) met Huysmans 
[ KVP) als minister . van economische zaken, van kracht. 

Het Centraal Planbureau is een afdeling van het ministerie van 
economische zaken en ressorteert onder de belangrijke afdeling 
Algemene Economische Politiek van dit ministerie. De hoofddirectie 
van deze afdeling, die ,algemene beleidsvraagstukken en Coi:irdi-
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natie" behandelt, berustte in de laatste tien jaar bij pr9f. J. Pen, na 
de bestedingsbeperking in '56 opgevolgd door prof. J. E. Andriessen. 
De benoemingen voor dergelijke functies verricht de minister van 
economische zaken .. Prof. Pen is nog aan het ministerie ·verbonden 
als Adviseur voor de Algemene Economische Politiek; als advocaat 
van de grate concerns en hun regering propageert hij die algemene 
economische politiek overijverig in wekelijkse bijdragen in het Pa
rool. Prof. Andriessen is inmiddels gepromoveerd; hij heeft zijn 
aarzelingen in de richting van de Partij van de Arbeid overwonnen 
en is in het rechtse kabinet-Marijnen zelf CHU-minister van econo
mische zaken geworden. 

Oak de directie van het Centraal Planbureau wordt rechtstreeks 
door de minister van economische zaken, in overleg met een in de 
wet vastgelegd aantal andere ministers, aangewezen. Vanaf de op
richting van het Centraal Planbureau in 1945 tot 1 juli 1956 was 
prof. J. Tinbergen ( PvdA) directeur van het bureau. Na een korte 
tussenperiode, waarin prof. F. L. Polak ( PvdA) de leiding had, be
noemde minister Zij lstra ( AR) prof. P. de Wolff (om trent wiens par
tij politieke band en ons niets bekend is) tot directeur. Prof. Tin ber
gen is nog aan het Centraal Planbureau verbonden als Adviseur met 
speciale opdracht. 

Het Centraal Planbureau wordt geadviseerd door een eveneens 
bij de wet ingestelde Centrale Plancommissie. Ook de leden hiervan 
worden door de minister benoemd en wel ,uit hoofde van hun we
tenschappelijke hoedanigheid of hun positie in het bedrijfsleven", 
zoals de wet zegt. Hoge ambtenaren van verscheidene departemen
ten en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties domineren 
in dit college, waarin men een NVV-functionaris aantreft, de di
recteur van het wetenschappelijk bureau van de verbondsleiding, 
W. Hessel. Niet alleen de samenstelling van de Centrale Plancom
missie, ook de vraag of ze wel of ni'et wordt ingeschakeld, wordt 
door de regering beslist. Hetzelfde geldt voor de werkcommissies 
bij de plannenmakerij. 

Er kan dus geen enkele twijfel bestaan: het Centraal Planbureau 
is een regeringsinstantie, volledig ondergeschikt aan de minister 
van economische zaken. Zij vervult een functie in het raam van de 
algemene economische politiek van de regering. Niet de wetenschap 
heeft het laatste woord in haar publicaties, maar de regeringspoli
tiek. 

WIE VOOR WIE? 

IN de Memorie van toelichting op de wet die op het Centraal Plan-
bureau betrekking heeft, is vastgelegd dat ,de taak van bet Cen

traal Planbureau zich beperkt tot advies aan de regering omtrent 
het economische regeringsbeleid". En artikel 3 bepaalt dat het cen
traal economisch plan dat het bureau moet ontwerpen ,ten behoeve 
van de coordinatie van het regeringsbeleid op economisch, sociaal 
en financieel gebied wordt vastgesteld". · 
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Zo'n Centraal Planbureau heeft dus slechts de naam gemeen met 
de planningsinstanties in socialistische landen. Daar zijn de cen
trale economische plannen veel meer dan ontwerpen ,voor de 
cotirdinatie van het regeringsbeleid op economisch, sociaal en fi
nancieel gebied". Daar zijn zij allesomvattende balansen van de 
nationale economie, waarin productie en behoefte, behoeften en 
voorraden, economische betrekkingen binnen en tussen bedrijfstak
ken, inkomsten en uitgaven van de staat, inkomsten en uitgaven 
van de gehele bevolking en de andere hoofdaspecten van de econo
mische ontwikkeling tegenover elkaar worden afgewogen. Daar zijn 
de voornaamste productiemiddelen en de banken maatschappelijke 
eigendom en is een centraal economisch plan niet een advies, maar 
een uiteindelijk door het parlement tot wet verheven besluit, waar
aan de regering en alle andere staatsorganen en alle socialistische 
bedrijven zich hebben te houden. Daar zijn plannen tevens taken en 
is men niet afhankelijk van de luimen en inzichten van particuliere 
bezitters van bedrijven en banken. 

Een centraal economisch plan opstellen en tegelijkertijd de ka
pitalisten vrij laten de belangrij kste beslissingen ( omvang van de 
productie, investeringen, arbeidsbezetting e.d.) volgens hun eigen 
particuliere belangen en inzichten te nemen, is in de grmrd van de 
zaak even zinloos als een paging om over de eigen schaduw heen 
te springen. Dr. W. Drees jr ( PvdA), zoon van de oud-minister-pre
sident, heeft dat in een beschouwing over het Centraal Planbureau 
eens als volgt tot uiting laten komen: ,Productiecijfers lenen zich 
in het algemeen niet voor een afspraak, omdat zij afhangen van de 
afzet, die grillig verloopt, omdat de kwaliteit uiteenlopend is en om
dat de onderneming •de gene is die in feite produceert en verkoopt, 
terwijl een bedrijfstak als economische eenheid slechts in de sta
tistiek bestaat". 1

) 

Wat wil men nog centraal economisch plannen als men de pro
ductie niet kan plannen? Dat Drees jr. en vele andere economen in 
PvdA-kring toch aan de gedachte van centrale economische plan
ning vasthouden zonder ,de vrijheid van de onderneming" af 'te 
schaffen, bewijst, dat op hen van toepassing is wat Marx over de 
reformisten in zijn tijd schreef: ,Zij willen alleinaal de concurrentie, 
maa,r zonder de onzalige gevolgen van de concurrentie. Zij willen 
allemaal het onmogelijke, dat wil zeggen burgerlijke levensvoor
waarden zonder de noodzakelijke consekwenties van deze voor
waarden". 

In de practijk leidt het er toe, dat niet het centraal economisch 
plan de wil van de bevolking aan het grootkapitaal oplegt, maar het 
grootkapitaal het centraal economisch plan bepaalt om er zijn wil 
mee aan de bevolking op te leggen. 

Mooie namen en woorden zeggen niets over economische plan
matigheid, zolang niet duidelijk is wie er voor wie plannen opstelt. 

1) W. Drees jr. ,.Centraal Planbureau, Sociaal-Economische Raad en democra-. 
tie" in Economisch-Statistische Berichten, 11 maart 1959. 
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LEEMTEN IN PROGNOSES 

pRoF. DE WOLFF, de huidige directeur van het Centraal Plan-
bureau, heeft eens een uiteenzetting gegeven over de werk

wijze van het bureau en daarmee gelllustreerd hoe onzinnig het is 
om wat Nederland betreft van een centraal economisch plan te spre
ken als van een wetenschappelijk doordachte en zorgvuldige, tot 
op tienden en honderdsten van procenten nauwkeurig uitgereken
de, voorstelling van de toekomstige economische ontwikkeling. 2

) 

Hij schrijft dat. het sinds 1947 jaarlijks gepubliceerde Centraal 
Economisch Plan ,geen plan is in de zin van een gedetailleerde 
taakstelling voor de verschillende sectoren van het economisch le- . 
ven in ons land. Een dergelijk plan is in een vrije economie on-· 
denkbaar. Wat het wel geeft is enerzijds een diagnose van de eco
nomische situatie in het afgelopen jaar en anderzijds een prognose 
( voorspelling op grand van aanwijzingen - G. V.) van de ontwik
keling in het komende jaar. Deze is gebaseerd op de politiek die de 
Overheid voor rj.at jaar heeft uitgestippeld en die voor een belang
rijk deel haar neerslag heeft geuonden in de rijksbegroting". 

De definitieve prognose van het Centraal Planbureau kan men, 
gezien d~ onvolledigheid van het beschikbare statistische materiaal, 
pas opstellen als de rijksbegroting al is vastgesteld. Het Centraal 
Economisch Plan, waarin die definitieve prognoses zijn vervat, is 
dus op die rijksbegroting afgestemd. 

Nu moet men geen al te hoge verwachtingen van de beCijferingen 
van die definitieve prognoses hebben. Prof. De Wolff somt enkele 
onvolkomenheden op van het statistisch materiaal dat voor de op
stelling van de definitieve prognose wordt gebruikt. Hij meent, dat 
er dringend behoefte is aan verwerkbare gegevens van de bouw
nijverheid en de landbouw, aan betere financiele statistieken en 
gegevens over de voorraden en aan een betrouwbaarder inzicht in 
de omvang en de rol van de investeringen van de ondernemers in 
gebouwen, machines en andere productiemidcielen . . . Zeer grof 
moeten de schattingen zijn over de exportontwikkeling, erkent prof. 
De Wolff - een uitermate belangrijke kwestie, die betrekking heeft 
op niet minder dan v.eertig procent van de nationale productie. Als 
de definitieve prognose al zulke leemten vertoont, kan men zich bij 
benadering indenken hoe armzalig het met de voorlopige progno
ses is gesteld, waarop de regering haar beleid en begroting baseert 
en waarop het Centraal Planbureau dan ·uiteindelljk weer het defi
nitieve Centraal Economisch Plan afstemt. 

Het Financieel Dagblad schreef over de werkwijze van het Cen
traal Planbureau dan oak: ,Deze economische prognoses zijn niet 
of nag niet hecht genoeg gefundeerd om er een beleid op te kun
nen steunen, en zeker geen politiek beleid dat nog veel gebruik 
moet maken van de natte vinger om te voelen uit welke hoek de 
wind waait. Het is met dit planwerk als met alle menselijk werk: 
de geest, waarin er gebruik van wordt gemaakt, is bepalend." 

2) P. de Wolff, ,.De methodiek van het Centraal Economisch Plan" in Econo
·misch-Statistische Berichten, 8 april 1959. 
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MONOPOLIES TOETSEN 

TER discussie staat niet de technische bekwaamheid van de statis-
tici en economen die op het Centraal Planbureau werken. De 

vraag luidt in welke geest de schattingen worden gemaakt van de 
vele onbekende factoren in de economische ontwikkeling, in welke 
geest deze worden gecombineerd en opgesteld tot een plan en in 
welk geest dit wordt gehanteerd. 

Oak daarover zijn interessante mededelingen verstrekt door de 
twee directeuren die het Centraal Planbureau hebben geleid. 

,Elk jaar heeft het Centraal Planbureau tijdens de opstelling van 
het plan een uitvoerig contact met het bedrijfsleven, voornamelijk 
via de organisaties ervan, om de opvattingen van het bureau om
trent de te verwachten ontwikkeling te toetsen aan de inzichten die 
hierover bij het bedrijfsleven bestaan", schrijft prof. De Wolff. En 
het is geen geheim dat men in dit geval, sprekend over ,de org:a
nisaties van het bedrijfsleven" niet denkt aan vakorganisaties, maar 
uitsluitend aan werkgeversorganisaties. Deze uitvoerige raadplegin
gen van het Centraal Planbureau met het bedrijfsleven zijn in feite 
overleg met de grate monopolies. Zij dominereri de werkgeversorga
nisaties en zij zijn de weinige ondernemingen, die over bureau's en 
gegevens beschikken welke voor de beoordeling van de economi
sche ontwikkeling in het Centraal Planbureau van waarde kunnen 
zijn. 

Prof. Tinbergen wij st op de ,goede arbeidsverdeling tussen het 
Centraal Planbureau der regering en de afdeling marktanalyse van 
afzonderlij ke bedrij ven, of de economische instituten die deze werk
zaamheden voor derden verrichten". In het Centraal Planbureau 
,geschieden de bewerkingen die voor allen dezelfde moeten zijn
t. w. de schatting van het nationale inkomen en zijn hoofdbestedings
categorieen, bewerkingen die voor deze laatsten [bedrijven en in
stituten] de moeilijkste zouden zijn ... Gedachtewisselingen tussen 
het Centraal Planbureau en vertegenwoordigers van bepaalde in
dustrietakken over dergelijke cijfers en hun onderverdeling zijn 
voor beide partijen nuttig gebleken". 

In dit verband is het nuttig eraan te herinneren, dat de huidige 
directeur van het Centraal Planbureau, prof. De Wolff, die het be
staan van het uitvoerig contact met het bedrijfsleven mededeelt, in
dertijd zelf chef van de afdeling marktanalyse van het Philips
concern - de grootste werkgever hier te lande - was. 

Wanneer het Centraal PlanbureQ.u wordt geprezen omdat het met 
zijn ramingen en conclusies aan ,de veilige kant" blijft, dient men 
daarbij niet uit het oog te verliezen, wat er beveiligd wordt. Dat is 
in de eerste plaats het algemeen be lang van de grate monopolies; 
vervolgens het beleid en de begroting van de regering, dat draait om 
het veilig stellen van hoge bewapeningsuitgaven en om een finan
ciele en sociale politiek, welke met de belangen van de grate con
cerns strookt. 

Het veilig stellen van de arbeidersbelangen komt er niet aan te 
pas. De vakbeweging wordt bij de opstelling van het Centraal Eco-
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nomisch Plan niet eens geraadpleegd. Ze krijgt wel de ,ruimte"
rekening aangeboden - de ,plicht" om in het belang van ,het eco
nqmisch evenwicht", de werkgelegenheid, de betalingsbalans, de 
,vergeten groepen", de waardevastheid van het geld, de,concurren
tiekracht" of wat dan ook, de stijging van het geldloofl binnen de 
grenzen van de in het Centraal Economisch Plan' vrijgemaakte ,be
schikbare ruimte" te houden. Zo tracht men de vakbeweging tot een 
orgaan te maken ter uitvoering van de politiek van de monopolies 
in plaats van een orgaan van de arbeiders ter behartiging van hun 
belangen tegenover de grate ondernemers en hun ministersploeg. 

DE RUIMTE ONDERSCHAT 

£R is enige lering te trekken uit vergelijkingen van de prognoses 
in het Centraal Economisch Plan en de werkelijkheid die een 

jaar later kan worden vastgesteld. 
In een desbetrefferide studie over de onvoorwaardelijke voorspel

lingen van de Centrale Economische Plannen in de jaren 1949-1956, 
welke betrekking heeft op 150 voorspellingen, komt men tot de con
clusie dat tien procent misgeschat is wat de richting betreft ( af
name in plaats van toename of omgekeerd), twintig procent wercl 
overschat en zeventig procent werd onderschat. ~] De afwijkingen 
waren zeer groat bij het dienstenverkeer met het buitenland, de 
overheidslonen, de netto-investeringeri, de productie per werknemer 
en de toegevoegde waarde in de bedrijven. Dit zegt al iets over de 
kwaliteit van de voorspellingen van het Centraal Planbureau; het 
belangrijkste is de vrijwel systematische onderschatting van de eco
nomische groei, een neiging welke het Centraal Planbureau zelf 
he eft toegegeven. 4 ) 

Duidelijker is het beeld in de tabellen, waarin prognoses en rea
lisaties over de jaren 1949-1959, uitgedrukt in percentages van de 
uitkomsten van het voorafgaand jaar, zijn weergegeven. 5 ) Daarin 
vormt het jaar 1951 [Korea-oorlog, versnelde bewapening en daar
aan verbonden economische consekwenties) een uitzondering op de 
regel. Die regel is, dat de omvarig van de nationale productie en de 
productie per werknemer elk jaar hager - en menigmaal belang
rijk hager - zijn dan de prognoses van het Centraal Planbureau de
den verwachten. Dat wil dus zeggen dat de ,ruimte" voor loons
verhoging, verbetering van sociale voorzieningen, onderwijsverbe
tering e.d. voortdurend grater was dan waarop regering, parlement, 
vakbondsbesturen, burgerlijke per~ en propaganda zich baseerden 
bij hun verdediging van de regeringspolitiek tegenover de bevol
king. 

De tabellen betreffende de export en het saldo op de lopende re
kening van de betalingsbalans vertonen een iets grilliger beeld, 

3 ) C. van der Panne, ,De voorspellingskwaliteit van de Centrale Economische 
Plannen 1949-1956" in De Economist, jaargang 1959, biz. 91. 

4) Monografie nr. 4 van het Centraal Plan bureau (1955). 
5 ) W. Hessel en P. de Kromme in Socia!isme en Democratie, januari 1961, pag. 

57. 
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maar de teneur is dezelfde: een sterke en stelselmatige onderschat
ting van de gunstige ontwikkeling. Al die jaren werd de ,ruimte" 
voor loonsverhoging (ten onrechte overigens] mede afhankelijk ge
steld en beperkt door de vermeende ontwikkeling van de uitvoer en 
het saldo op de betalingsbalans. Oak de misschattingen op dit punt 
werkten ten nadele van de arbeiders uit. 

Nemen we de vergelijkingen van ramingen en realisaties van de 
jaren na 1959, zoals die door het Centraal Planbureau van jaar tot 
jaar zelf in zijn Centrale Economische Plannen worden weergege
ven, dan zien we hetzelfde beeld, oak al zijn de gegevens schaarser. 
De omvang van de productie, de uitvoer en het saldo op de lopende 
rekenlng van de betalingsbalans wordt stelselmatig onderschat. Dit
maal vormt 1961 een uitzondering; de geringe afwijking van dit 
jaar staat in verband met de onverwachte revaluatie van de gulden 
en de werktijdverkorting. . 

Er zijn echter meer afwijkingen van het Centraal Economisch 
Plan, die de aandacht verdienen. Overziet men de gegevens van de 
ramingen en realisaties van de ,loonsom per werknemer" [hoe on
zuiver dit begrip oak mage zijn en gehanteerd worden] over de ja
ren 1953-1963, dan blijkt de loonontwikkeling slechts eenmaal ,val
gens plan" te zijn geweest, eenmaal beter voor de ondernemers 
[1959] en alle andere keren beter voor de loontrekkers. 6

) Oak waar 
llet de werktij dverkorting betreft hebben de arbeiders ,het plan 
overtroffen", zeer sterk zelfs. 

,Wat het loonpeil in bedrijven betreft", lezen we in het Centraal 
Economisch Plan 1963, ,zij aangetekend, dat het cijfer claarvoor in 
de teli:st van het Plan een minimumraming was, en derhalve meer 
als een taali:stellend cijfer dient te worden beschouwd dan als een 
zuivere prognose". Een passage die boeli:delen spreeli:t. 

ONTNUCHTERING BIJ SOCIALISTEN 

TOEN het wetsontwerp, waarin de oprichting van het Centraal 
Planbureau aan de orde is gesteld, bij de Tweede Kamer werd 

ingediend (door Beel en Huysmans - beide KVP) was l1et de woord
voerder van de fl·actie van de Partij van de Arbeid, Nederhorst, die 
de loftrompet stali:. Hij sprali: over ,een mij lpaal in de geschiedenis 
van de economische wetenschap in Nederland" en zei: ,U zult be
grijpen, dat wij als democratische socialisten het principe van de 
planeconomie met vreugde binnenhalen". 

Veertien jaar later wijdt het maandblad Socialisme en Democra
tie een nummer geheel aan planning en planpolitieli: naar aanlei
ding van het feit, dat het 25 jaar geleden was, dat het Plan van de 
Arbeid werd gepubliceerd. Daarin stelt de vice-voorzitter van de 
Partij van de Arbeid, oud-minister Vas, het Centraal Planbureau van 
de regering voor als een verwerli:elijli:ing van een van de hervormin
gen die door het Plan van de Arbeid werden geeist - het zou het 
Centraal Conjunctuurbureau onder een andere naam zijn. 

6) De Vakbeweging, februari 1963, pag. 51. 
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Maar dr W. Drees jr. had toen al in een beschouwing over ,Cen
traal Planbureau, Sociaal-Economische Raad en democratie" ge
schreven: ,Het CPB was bij de wet ingesteld, een bewijs van de be
tekenis die boven anderen aan deze rijksdienst werd gehecht. Alle 
sectoren zagen een macht boven hen ontstaan en wensten althans 
enige invloed op de opstelling van het advies aan de Regering. Als 
vertegenwoordigend lichaam van het bedrijfsleven, gemeenten en 
departementen werd de Centrale Plancommissie geschapen. Maar het 
Centraal Economisch Plan werd geen plan, de Centrale Plancommis
sie is geen commissie van advies inzake het economisch beleid ge
worden ... [en) het Centraal Planbureau wordt ingeschakeld wan
neer de afzonderlijke beleidsinstanties er om vragen; het is ge!m 
centraal planbureau." 7 ) Een ontnuchterend geluid van iemand die 
- als directeur van de rijksbegroting - dicht bij het vuur zit. 

Oak in de kring van NVV~leiders -,---- die het Centraal Planbureau 
aanprezen als planningsinstantie in hun Wenkend perspectief, stu
die over de ink omens en uermogensuerdeling ( 1957) en die de be
rekeningen van het Centraal Planbureau als basis voor de loon
politiek aanvaardden - neemt men de laatste tijd tekenen van ont
nuchtering waar. De volslagen mislukking van de officiele loonpo
litiek en de strijdbare houding van de leden dwingt daar oak wel 
toe. 

Op het demonstratieve looncongres van het NVV in 1961 zei sec
retaris Van Tilburg al, dat, telkenmale opnieuw blijkt dat de feite
lij ke resultaten van de conjunctuur de pessimistische voorspellingen 
van het 9entraal Plan bureau logenstraffen". Tach aanvaardde de 
verbondsleiding toen de matiging van de looneisen, die op grand 
van de pessimistische conjunctuur-prognoses door de officiele in
stanties werd beplelt. Deze zomer, kart na de kabinetsformatie, 
schreef NVV-secretaris Kloos in De Vakbeweging, dat hij ernstige 
bezwaren had tegen .de ,veilige schattingen" van het Centraal Plan
bureau - ,het is namelijk een ervaringsfeit dat ,veilige' schattin
gen in het nadeel van de werknemers zijn. Alles wat namelijk niet 
bewust wordt verdeeld, valt toe aan de ondernemers". En wat de 
prijsprognoses betreft, schrijft Kloos, dat het Centraal Planbureau 
,zich wat teveel heeft vereenzelvigd met de wensdromen van de mi
nister van economische zaken" .. 

In een gemeenschappelijke verklaring van de drie vakcentrales 
over het rapport van het Centraal Planbureau inzake de Toeneming 
en besteding van het nationale inkomen in de komende vier jaar 
( juli 1963) staat ·O.m.: ,De naar het oordeel van de. vakcentrales te 
pessimistische ramingen werken ten nadele van de werknemers ... 
De veronderstelling dat de prijzen constant zullen blijven, hoe wen
selijk op zichzelf, steunt niet .. op de feitelijke ontwikkeling in het 
verleden". · 

Prof. Vondeling, voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Ka
mer, zei begin oktober voor de televisie, dat ,de ruimteberekening 

1) Economisch-Statistische Berichten, 11 maart 1959. 
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aileen maar ten voordele van de onclernemers en ten nadele van de 
arbeiders heeft gewerkt". 

Als dergelijke inzichten de practische politiek van vakbeweging 
en Partij van de Arbeid gaan leiden, zou het een zeer belangrijke 
vooruitgang betekenen. De standpunten van communisten en socia

. listen - tot op het niveau van partijleiding en Kamerfractie - zou
den aanmerkelijk dichter bij elkaar komen. 

WISKUNDE IN DE ECONOMIE 

BIJ de beoordeling van het Centraal Planbureau onder een deel van 
de NVV-kaders en aanhangers van de socialistische partijen 

spelen misvattingen over het wetenschappelijk gehalte van de pu
blicaties van het Centraal Planbureau een belangrijke rol. Men ziet 
met ontzag op naar de wiskundige bewerkingen van economische 
gegevens, die hun bekroning vinden in een samenstel van ingewik
kelde econometrische vergelijkingen dat als ,model" van de natio
nale economie dienst doet. Het Centraal Planbureau baseert het 
grootste deel van zijn werkzaamheden op een dergelijk model. 

Daarom is het nodig erop te wijzen, dat de wiskunde de econo
mische wetenschap niet kan vervangen. Dat zij in het algemeen niet 
meer dan. een hulpmiddel bij het concrete economisch onderzoek 
kan zijn. De gegevens, die men wiskundig bewerkt, moeten echter 
met economisch inzicht gekozen worden. Doet men dat niet, dan 
maakt men er een spelletje van. Dat is dan misschien aardig voor 
puzzle- en hersengymnastiekblaadjes, maar volslagen zinloos in het 
raam van enig economisch onderzoek. 

·Men gebruikt bijvoorbeeld de techniek van het extrapoleren -
d.w.z. van het doortrekken van een tendens, die men in cijfers over 
het verleden aantrof. Zoiets is slechts dan verantwoord als er recht
streeks en doorslaggevend verband bestaat tussen de gegevens over 
het verleden en die van de toekomst. Trekt men bijvoorbeeld de lijn 
van de ontwikkeling van prijzen zonder meer door in de toekomst, 
dan miskent men de werkelijke oorzaken van prljsveranderingen. 
De vraag of men dergelijke gegevens mag extrapoleren wordt niet 
in de wiskunde, maar in de economie beslist. 

Een ander voorbeeld betreft de veelgebruikte correlatieberekenin
gen. Door wiskundige bewerkingen van verschillende reeksen van 
gegevens stelt men daarmee een bepaalde betrekking vast tussen 
veranderingen in de ene reeks (bijvoorbeeld de arbeidsproductivi
teit) en de andere (bijvoorbeeld de werkgelegenheid). Ook hier 
wordt de keuze van deze reeksen niet door de wiskunde, maar door 
de economie bepaald. Men zou 1Jwee reeksen gegevens naast elkaar 
kunnen plaatsen, waarvan de een betrekking heeft op de tempera
tuur in de hogere luchtlagen boven Den Haag e·n de andere op de 
uitkomsten van de loonbecijferingen van het Centraal Planbureau; 
misschien zou een wiskundige daarin over de laatste tien jaar een 
formul,e ontdekken, die op een zeker verband wijst. Welk zinnig 
mens zou deze opmerkelijke correlatie echter anders zien dan als 
een toevalligheid? 
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Mod.ellen 8 ) kunnen voor het weergeven en vooraf bepalen van 
een economische ontwikkeling zeer nuttig zijn. Marxistische econo
men kunnen een deel van het econometrisch onderzoek - oak van 
burgerlijke economen - zeker waarderen. Marx zelf had trouwens 
al waardering voor modellenzoekers van zijn tijd. Waar het ecllter 
op aankomt, is welk theoretisch uitgangspunt de modellisten lleb
ben. Volgens welke ,algemene theoretische overwegingen bepaalde 
hypothesen WQrden opgesteld omtrent grootheden die in een be
paalde relatie een rol spelen", zoals prof. De Wolff, die directeur 
van llet Centraal Planbureau is, het zegt. 

Welnu die algemene theoretische overwegingen worden ontleend 
aan de algemene economische tlleorie, waarin de economen hier te 
lande worden opgeleid. Over deze theorie schreef de hoogleraar 
in de economie te Eindhoven, prof. Wemelsfelder: ,De prijstheorie 
heeft een frustrerende hoeveelheid boekwerken opgeleverd, die een 
grote stadsbibliotheek kunnen vullen maar ... kan ... slecllts ofwel 
enige platvloerse algemeenheden aanbieden, ofwel een overvloed 
aan abstracte en ingewikkelde, docll onbruikbare theorieen aan de 
hand doen ... De prijstheorie zegt immers in essentie niet meer, dan 
dat alle prijzen met andere prijzen samenhangen, iets wat ook een 
niet-econoom wel kan bevroeden". Deze openhartige schets van de 
prijstheorie, waarin Nederlandse economen worden opgeleid en die 
de spil van de hele burgerlijke economische theorie is, wekt mis
schien verbazing over de auteur. Zij is een product van de gespan
nen arbeidsmarkt - prof. Wemelsfelder was zo openhartig in het 
kader van een pleidooi voor het bekorten van de opleiding van eco
nomen .. 9) De grote monopolies en banken llebben meer economen 
met practische kennis no dig: ,Primair ... is niet zozeer een goede 
beheersing van de economische theorie, doch wel van desbetreffen
de wiskundige of statistische teclmieken ... Voor dat soort werk _ 
heeft men heel vaak niet zo heel veel aan de llandboeken vol ab
stracte en tegenstrljdige theorieen, maar meer aan gezond inzichl 
in praktisclle economische relaties", scllrijft hij. Dat gezonde eco
nomische inzicht levert Philips zelf wel. 

Een goed doordachte prijstheorie is alleen op basis van de waar
deleer van Marx mogeli]k.Maar die leer legt niet alleen waarde en 
prijs, doch ook de meerwaarde, d.w.z. de uitbuiting, bloot. Daarom is 
ze in de burgerlijke wetenschap taboe. 

8) Een ,economisch model" zou men kunnen vergelijken met de ,modellen" 
die bij natuurkundig onderzoek in laboratoria gebruikt worden. Men verwekt bv. 
een kufllstmatige orkaan in een windtunnel en kijkt hoe een bepaald model vlieg
tuig erop reageert. 

In de economie is laboratorium-onderzoek in deze zin natuurlijk niet mogelijk. 
Men werkt hier met bepaalde gegevens en veronderstellingen die volgens wis
kundige methodes bewerkt worden, kijkt naar de diverse uitkomsten en doet dan 
eventueel voorstellen voor een1 economische politiek, waarvan men verwacht dat 
zij de uitkomsten van het meest gunstige ,model" benadert. 

9 ) Wemelsfelder, ,Wat kost een econoom; wat Ievert hij op ?" in Economisch
Statistische Berichten, 20 februari 1963. 
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COMMISSIES GEP ASSEERD 

£R is meermalen critiek uitgeoefend op het geheime karakter van 
verscheidene werkzaamheden van het Centraal Planburea11. 

Hessel verweet het bureau, dat het zijn voorspellingen niet aanne
melijk maakte en geen inzicht verschafte in haar overwegingen. 
Een begrljpelijke klacht in de kring van NVV-leiders, die volgens de 
regering de ondankbare taak hebben de loonpolitiek, welke onder 
verwijzing naar de ruimteberekeningen van het Centraal Planbureau 
wordt afgekondigd, tegenover hun leden te verdedigen. Maar Hes
sel is als enig NVV-functionaris lid van de Centrale Plancommissie! 
Zelfs da3r blijven de overwegingen van het Centraal Planbureau 
klaarblijkelijk geheim! 

Bij de recente kabinetsformatie kwam deze geheimhouderij aan 
bet licht. De regering-De Quay had het Centraal Planbureau een stu
die opgedragen over de Toeneming en besteding van het nationale 
inkomen in de komende vier jaren. Deze nota speelde een zeer be
langrijke rol bij de opbouw van het program voor de nieuwe rege
ring. Wat de diverse informateurs, formateurs en fractieleiders en 
ministers van de rechtse partijen, die in bet kabinet-Marijnen te
recht zijn gekomen, er van wisten, is een open vraag. Vast staat dat 
de fractieleider van de Partij van de Arbeid er geen weet van heeU 
gekregen, ondanks dat hem wel werd verzocht zich in de strikken 
van een nieuw recbts regeringsprogram te laten binden. Hij heeft 
over deze gang van zaken vragen gesteld in de Tweede Kamer en 
er geen antwoord op gekregen. 

Sterker ilog: de Centrale Plancommissie, n6ch de Commissie Ont
wikkeling Nationale Economie van de Sociaal-Economische Raad, 
die, normaal gesproken, bij dergelijke publicaties van het Centraal 
Planbureau betrokken moeten zijn, kregen er enige inlichting over. 
Het bijzondere van deze twee commissies is, dat zij vertegenwoor
digers van de verbondsbesturen van de drie vakcentrales bevatten. 
De regering wenst dus zelfs de geringste invloed van de vakbewe
ging op haar algemene economische politiek te weren. 

Het NVV verklaarde, met de twee confessionele vakcentrales, dat 
,bij het uitbrengen van deze nota niet de gebruikelijke procedure is 
gevolgd" en achtte ,de gevolgde methode dan ook in strijd met de 
spelregels voor bet sociaal-economisch overleg, die hier te lande 
gelden". 

Nt} moet men niet denken dat, als deze commissies de nota's van 
het Centraal Plailbureau wel bespreken, dit een garantie is voor een 
juister opstelling van de gegevens. 

GEHEIMEN VAN CENTRAAL BUREAU STATISTIEK 

DE enkele vakbondsvertegenwoordigers kunnen de cijfers niet op 
hun juistheid toetsen. Zij berusten op inlicbtingen, die het Cen

traal Bureau voor de Statistiek verschaft. 
Het CBS is echter eveneens een regeringsinstantie en met het 

Centraal Planbureau een onderdeel van de afdeling Algemene Eco-
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nomische Politiek van het ministerie van economische zaken. Even
als dat het geval is bij het Centraal Planbureau, is er ook hier een 
Centrale Commissie voor de Statistiek, die algemene leiding geeft 
aan het statistisch onderzoek. In deze commissie treft men geen en
kele vehegenwoordiger van de vakbeweging aan. Zelfs de schijn van 
controle ontbreekt. 

Er is geen land ter wereld, zo krijgt men de indruk, waar econo
mische gegevens zo zorgvuldig geheim worden gehouden als in Ne
derland. Verscheidene inlichtingen -- vooral actuele kerngegevens 
van de inkomens- en vermogensverdeling, de winsten en hun ont
wikkeling, de productiviteit, de reele lonen e.d. - zijn eenvoudig 
nergens te vinden. Een schrille tegenstelling met de Verenigde Sta
ten en andere hoogontwikkelde kapitalistische landen, waar gege
vens van de inkomsten- en vermogensbelasting openbaar zijn. Ne
derland is het enige land, dat medewerldng weigert aan de conjunc
tuur-onderzoekingen van de Europese Economische Gemeenschap 
en wel, omdat er geen ,waarborgen voor een voldoende geheimhou
ding van de cijfers van de individuele ondernemingen zijn", zoals 
een SER-commissie onthulde. 

Het is dan ook een bijzonder vreemde toestand, dat de Nederland
se val{beweging zich orienteert op CBS-gegevens, die zo onvolledig, 
zo achterbaks en zo oncontroleerbaar worden opgesteld Zelfs in de 
Verenigde Staten, waar cle offici8le statistiek heel wat ruimer is 
opgezet clan in ons land, hebben vakorganisaties, die een heel wat 
minder vooruitstrevencl karakter hebben dan het NVV, geen boocl
schap aan de officiele statistieken en maken zij zelfstandig bere
keningen van de ontwikkelingen van lonen, prijzen en andere voor 
de loonstrij d belangrij ke gegevens. Daarbij komt men clan ook her
haalclelijk tot belangri'jke verschillen. Zo controleert een statistisch 
bureau van de Electrical Workers Union de officiele statistieken ·van 
het Bureau of Labor Statistics voor de kosten van levensonderhoud 
aan cle hand van vergelijkbare statistieken van ditzelfde bureau voor 
andere cloeleinden en van eigen waarnemingen. Zij tonen een stel
selmatig laag gehouclen officieel indexcijfer voor de kosten 
van Jevensonderhoud: cle onclerschatting van cle kosten van le
vensonclerhoucl was in 1945 - 39 pCt, in 1949 - 31 pCt, in 1951 weer 
39 pCt (Korea-oorlog), in 1953 - 45,4 pCt, in 1956 - 52 pCt en in 
1960 - 55,4 pCt. 

Welk een kunstmatig laag houclen van de index voor de kosten 
van levensonderhoucl van het CBS in Nederland zou tevoorschijn 
komen als cle Nederlanclse vakbeweging eigen onafhankelijke be
rekeningen hiertegenover stelcle? · 

BUITEN HET VOLK OM 

QP basis van cle berekeningen van het Centraal Planbureau wor-
den in Nederland - in regering en parlement, politieke par

tijen en vakorganisaties, enz. - besluiten genomen, die cle grootste 
en me est clirecte belangen van het gehele volk betreffen: lonen, 
buren, sociale voorzieningen, investeringen van rijk, provincie en 
gemeente, dnclerwijs, woningbouw. 
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-Tekenend voor de staat waarin de democratie in ons land ver-
keert, is dat het opstellen van economische plannen, die als grond
slagen voor het beleid van overheidsinstanties en maatschappelijke 
organisaties zouden moeten dienen, geschiedt onder leiding van de 
grote monopolies en hun regering, terwijl getracht wordt om de be
volking, voor wie de voornaamste vraagstukken van het levenspeil 
in geding zijn, helemaal buiten de besluitvorming te houden. 

De berelmningen van het Centraal Planbureau worden immers 
gebaseerd op strikt geheime gegevens van het oncontroleerbare 
Centraal Bureau voor de Statistiek en de nog geheimere gegevens 
van de grote monopolies. Deze gegevens worden verwerkt in centra
le economische plannen en andere aanbevelingen door ambtenaren 
van het ministerie van economische zaken, die zich richten op het 
regeringsbeleid en de rijksbegroting. De plannen zijn nog eens af
zonderlijk getoetst in contacten met vertegenwoordigers van de gro
te concerns. De theoretische veronderstellingen, waarmee men 
werkt, gaan niet nit van ,het nationaal belang", nog minder van het 
veilig stellen van de belangen van de werkende bevolking, maar zijn 
op de beveiliging van de belangen van de grote concerns en de be
wapeningsbegroting gericht. De regering beslist wat er gepubliceerd 
wordt van de bevindingen van het Centraal Planbureau en in hoe
verre daar toelichting op wordt gegeven. Indien het haar zo uit
lmmt, passeert zij zelfs vertrouwelij k opgezette adviescommissies 
van het ministerie en cle SER om de vakbeweging helemaal buiten 
spel te lat8n staan. Dit vergemakkelijkt een zodanige cijferopstel
ling, dat deze stelselmatig ten voordele van.de grote monopolies en 
ten nadele van de loon- en salaris-trekkenden uit valt. 

Onder de rechtse regeringen-De Quay en -Marijnen · wordt het 
Centraal Planbureau nog brutaler gebruikt om de democratische me
ningsc en besluitvorming plaats te doen maken voor het dictatoriaal 
optreden van de grote monopolies. Aan de andere kant blijkt vooral 
cle laatste maanden, dat een aspect van de economie in de wiskundi
ge modellen van het Ccntraal Planbureau onvoldoende tot zijn recht 
lwmt: cle mogelijkheid dat de arbeiders ingrijpen en anders optreden 
dan waarop de modeleconomie van de monopolies is berekend. Dan 
komen er loonsverhogingen en hogere looneisen van de vakbeweging 
nit de bus. Dan staat de regering met haar Centraal Planbureau
nota's - die over ruimte voor een half procent loonsverhoging per 
jaar spreken - te kijk als de keizer die geen kleren: aan had, toen 
het jongetje in dit sprookje van Andersen een oneerbiedig einde 
maakte aan de comedie. 

Het cijferwerk van het Centraal Planbureau wordt door de grote 
monopolies opgezet als dwangbuis voor de vakbeweging. Des te eer
der en des te grondiger de vakbeweging zich hieruit los maakt, des 
te vrijer zlj de krachten van de arbeidersbeweging tegen de mono
polies en voor het welzijn van de werkende mensen in zet, des te 
beter zal niet alleen het levenspeil, maar ook de democratie er voor 
staan. 

15 oktober '63 G. VERRIPS 

551 



. 
T waalf miljoen Nederlanders 

SINDS oktober 1963 telt Nederland twaalf miljoen inwoners. Val-
gens sommige der nog bestaande aanhangers van de oude Mal

thus is de twaalfmiljoenste te vroeg gelwmen en wat erboven uit 
komt schept problemen, waar wij nog geen raad mee weten. De
zelfde kringen zijn erin geslaagd een bel<mgstelling voor het be
volkingsprobleem te wekken, zoals dat zelfs in de dagen van de 
Britse geestelijke en econoom niet kan hebben bestaan. Het zou 
zelfs kunnen zijn dat de hedendaagse katholieke pers in een jaar 
meer drukinkt heeft besteed aan het vraagstuk van de anti-concep
tie ,orale pil" dan de erfgenamen van Malthus voor bet drukken 
van al hun literatuur, die binnen een eeuw na zijn dood is versche
nen, nodig hadden. 

Toen hij stierf - in 1834 - telde Nederland zo'n drie miljoen in
woners en toen zijn geruchtmakend boek ,An essay on the prin
ciple of population" verscheen ( 1798), nog geen twee miljoen. 

Engeland telde omstreeks 1800 ongeveer 9 miljoen inwoners en 
de bevolkingsgroei bedroeg toen in dat land ca. 130 000 mensen per 
jaar. Op grand van de door Malthus uitgevonden ,wet" dat de be
volking de neiging he eft zich volgens geometrische progressie [ dus: 
1, 2, 4, 8, 16, 32 enz.) te vermeerderen, terwijl de productie van voe
dingsmiddelen zich volgens aritl1metische progressie [ dus: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, enz.) ontwikkeH, kwam hij to en tot de conclusie dat Enge
land in feite reeds overbevolkt was. Als de arbeiders arm zijn, di'm 
llebben ze dlat dus oak aan zich zelf te danken. Immers voor een mens 
die in een overbevolkt land wordt geboren, is er geen plaats a.an de 
tafel van de natuur. Het is waar dat na Malthus in Engeland [en heel 
West-Europa) een onbekend aantal kinderen, volwassenen en ouden 
van dagen aan ondervoeding of gewoon aan hanger is overleden. 
Maar het jaarlijkse bevolkingsoverschot in Engeland bedraagt thans 
het drievoudige van het jaar 1800 en de catastrofe, die volgens Mal
thus reeds lang had moeten intreden, is niet gekomen. 

Trouwens, in ons land ook niet. Hoewel de aanvankelijk nog trage 
bevolkingsgroei thans tot de hoogste in de wereld bel1oort. 

Tot 1869 bleef de jaarlijkse toename der Nederlandse bevolking 
beneden een procent [met een gemiddelde sinds het begin van de 
19de eeuw van ongeveer 0,8 %), daarna steeg het cijfer'langzaam 
tot. een maximum van 1,46 % per jaar in de jaten 1921/30 om ver
volgens weer iets te dalen. De laatste jaren bedraagt het 1,2 % en 
op dit groei-perc,entage heeft nu een zekere stabilisatie plaatsge
vonden. 

De hongersnood, die Malthus ons beloofd had, is niet gekomen. 
Zijn tweede ,wet", die van de afnemende groei van d~? opbrengst 
vari de bodem, is evenmin uitgekomen. 

Deze hield in dat vanaf een bepaald punt iedere hogere investe
ring van kapitaal en arbeid in de grand een afnemende groei van 
de opbrengst zou opleveren. Malthus en zijn aanhangers gingen bij 
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I ~ deze stelling stilzwijgend van de gedachte uit, dat de Iandbouwtech ~ 
niek onveranderd zou blijven. De feiten zijn echter dat de wereld-t · productie van voedsel nag sneller gestegen is dan de bevolking. 

r Een van de hoofdproblemen in de meerderheid der landbouw-
) gebieden is trouwens nag steeds de vraag, hoe de sociale en eco-
1( nomische voorwaarclen geschapen kunnen worden tot verhoging 
tj' van de opb.rengst per eenheid land, op grand van de moderne we-
I tenschappelijke inzichten en teclmische mogelijkheden. 
1j Zelfs in Nederland, waar wij tach met een zeer hoog peil van de 
I landbouwtechniek te maken hebben, zijn de mogelijkheden nag lang 

1 niet uitgeput. Maar hier hebben wij - in strijd met de duistere 
· voorspellingen van de Britse predikant - juist te maken met een 

relatieve overproductie van voedsel. 
Zoals gezegd, heeft de ,dwaalleer" van Malthus ( een uitdrukking, 'i afkomstig van prof. dr. F. Baade 1 ) nag veel aanhangers. Men zou 

kunnen zeggen, dat de grondslag tot het Neo-Malthusianisme mecle 
gelegd is door de befaamde Britse econoom Keynes, die de ,wet" 
van de afnemende groei van de boclemopbrengst uitgebreid heeft tot 
een meer algemene ,wet" van de afnemende groei van de produc
tiviteit van arbeid en kapitaal. 

Zo men zich nag kan voorstellen, dat aan de productiviteit van 
een bepaald stuk land een uiterste grens is gesteld, waar oak toe
komstige wetenschappelijke ontdekkingen niets aan kunnen veran
deren - bewezen is in elk geval dat de ,productiviteit van arbeid 
en kapitaal" niets anders dan een historisch gegeven is en dat de 
productiviteit van de arbeid onbeperkt zal stijgen, naar mate we
tP.nschap en techniek zich verder zullen ontwikkelen en in de pro
ductie zullen worden toegepast. 2 ) 

Keynes heeft trouwens de opkomst van electronica en automatie 
niet meegemaakt. Mo_ar als kroongetuige wordt hij door de heden
daagse aanhangers van het Neo-Malthusianisme nag steeds aange
l1aald. In Nederland bestaat een extra neiging aan de bevolkings
theorieen enige waarde toe te kennen, omdat wij bier met enkele 
reele vraagstukken te maken hebben en in toenemende mate te rna
ken krijgen. Het betreft a.m. het vraagstuk van de recreatie, van 
cl e ,randstad Holland" en de daarmee verbonden talloze andere 
problemen zoals de stedebouw van de toekomst, verder het ver
keersprobleem enz. - in het lmrt zaken die de ,leefbaarheid" in een 
dichtbevolkt land betreffen. 

1) Prof. dr. F. Baade, Der Wettlauf zum Jahre 2 000, 1960, biz. 33. 
2 ) Tot goed begrip voegen wij eraan toe, dat die .,uiterste grens" van voed

selproductie voorlopig een zuiver theoretisch vraagstuk blijft. Afgezien van de 
thans ter beschikking staande ongebruikte reserves, kan men zich bv. voor
stcllen, dat de toekomstige energie-ontwikkeling ertoe zal leiden, dat het telen 
van voedsel -onder g'Ias regel wordt en op reusachtige schaal zal worden toege
past, waardoor men niet aileen onafhankelijk wordt van de natuur, maar ook 
meerdere oogsten per jaar kan halen. Voorts zien biologen onbeperkte moge
lijkheden in de exploitatie van het eiwitrijk plankton der wereldzeeen, dat in 
fantastische hoeveelheden voorhanden is en als veevoer gtote vooruitzichtelll 
bledt. Zoals men thans over weideboeren spreekt, zal men in de toekomst mis
schien we! over ,zee-boeren" kunnen spreken. 
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Het gaat hier om ingewikkelde zaken, die onze volledige aan
dacht verdienen. Maar deze problemen die onder een plan-economie 
betrekkelijk gemakkelijk zouden kunnen worden opgelost en bij 
ons extra ingewil{keld worden, omdat hun beste oplossing heel vaak 
strij dig is met de ,gevestigde belangen" van de monopolie-bour
geoisie, mogen ons geenszins tot de gedachte verleiden, dat de oude 
Malthus ,nog zo gek niet was". Ongetwijfeld is het geen aantrek
kelijk vooruitzicht, d.at men in de Randstad Holland over 40 jaar 
niet meer ,naar buiten" kan, omdat er geen ,buiten" meer is. De 
Randstad zal dan nog altijd minder inwoners hebben dan bv. Tokio 
nu heeft, waarvan de oppervlakte niet veel kleiner zal zijn dan die 
van de Randstad. 

* 
HET gaat· hier ecbter om zaken die beter afzonderlijk besproken 

kunnen worden. Hier is de kernvraag aan de orde, nl. hoe wij 
bet .Neo-Maltbusianisme met al zijn vertakkingen dienen te beoor
delen. 

Wlij gaan daarbij uit van de gedachte dat iedere maatschappijvorm 
haar bijzondere, bistoriscb bepaalde bevolkingswetten heeft. 

,Met de door baarzelf geproduceerde akkumulatie van het kapi
taal", zo schreef Marx, ,produceert de arbeidende bevolking ... in 
toenemende mate de middelen, om zichzelf overbodig te maken. Dit 
is een aan de lmpitalistiscbe productiewijze eigen bevolkingswet, 
zoals in feite iedere afzonderlijke historische productiewijze haar 
bijzondere, bistoriscb bepaalde bevolkingswetten kent." 3 ) 

De na-oorlogse ontwikkeling mag ertoe geleid bebben, dat het 
eerste deel van dit citaat in West-Europa in de vergetelheid is ge
raakt, maar men hoeft aileen naar de Verenigde Staten te kijken 
om zich ervan te overtuigen, dat het nog steeds geldt. Waar bet om 
gaat, dat is de marxistische stelling, dat bet wel en wee van een 
willekeurige maatscbappijvorm niet bepaald wordt door ,natuurwet
ten" zoals die door Malthus en zijn volgelingen zijn bedacbt, waar
tegen men niet strijden kan zoals men ook niets kan veranderen 
aan de opeenvolging der jaargetijden, maar dat problemen der 
,overbevolking" - zoals zij ziCh bv. in Japan voordoen - niet door 
een bevolkingspolitiek kunnen worden opgelost, maar aileen door 
structuurveranderingen van de maatschappij en in laatste instantie 
door bet socialisme. 

In de landen van bet kapitalisme is bet probleem ci.er overbevol
king in werkelijkbeid een probleem, dat niets te maken beeft met 
de natuurlij ke vrucbtbaarbeid van de bevolking. Het heeft echter 
alles te maken met bet wezen van bet stelsel zelf, dat er toe neigt 
een relatieve overbevolking te scbeppen. 

Men boeft trouwens niet eens naar Amerika te .kij ken. Wij zien 
een soortgelijk proces ook in ons land. Maltbus zou moeten zeggen, 
dat er hier in Nederland niet in de Randstad Holland, in bet verste
delijkte gebied van bet Westen, met een bevolkingsdicbtheid van 
bijna~l 000 personen per vierkante KM, maar in de relatief dun be-

3) Das Kapital, dee! I, blz. 665/66, editie Dietz-Verlag, 1953. 

554 



volkte landelijke gebieden ,overbevolking" heerst. Hoe is de voort
durende uittocht van de boerenbevolking anders te verklaren? 

Voor de tegenstrijdigheid zullen zijn aanhangers geen ophelde
ring kunnen geven. Tach is de zaak duidelijk en het proces waar
van wij getuige zijn, was reeds ten tijde van Marx aan de gang. 

,Zodra de kapitalistische productie zich van de landbouw meester 
maakt of in de mate waarop zij zich ervan meester maakt, neemt 
met de akkumulatie van het hier functionerende kapitaal de vraag 
naar landelijke arbeidersbevolking absoluut af, zonder dat haar af
stoting, zoals dat in de industrie het geval is, door grotere aantrek
king aangevuld wordt." 4 ) De industrie immers kan zich onder be
paalde voorwaarden snel in de breedte uitbreiden en dus niettegen
staande de relatief dalende vraag naar arbeidskracht, meer arbeids
krachten aantrekken. In de Westeuropese landbo~w is dat niet het 
geval. De omvang van het landbouw-areaal kan niet snel verhoogd 
worden (bij ons trouwens slechts door zeer grate kapitaal-investe
ringen, men zie het IJsselmeer- of Dollard-project). Maar elke trac
tor maakt een bepaald aantal landarbeiders overbodig, verlaagt de 
waarde van de arbeidskracht in de landbouw. Daar wordt de massa 
van de kleine b.oeren de dupe van. 

Ditzelfde voorbeeld laat echter ook zien, dat er voor de onder
ontwikkelde gebieden met grate bevolkingsmassa's (zoals India 
bv.) geheel andere maatstaven gelden. Want in die landen zijn zo
wel snelle uitbreiding van het landbouw-areaal mogelijk als nood
zakelijk, terwijl daar ook een intensivering aan de orde is, clie in 
snel tempo aan het probleem van de massale verborgen werkloos
heid, op het platteland, waardoor tientallen en zelfs honclerden mil
joenen mensen getroffen worden, een einde kan maken. 

De Neo-Malthusianen echter blijven zich blind staren op het be
volkingsprobleem ,an sich". 

Het Marxisme beweert geenszins, dat er geen bevolkingsproble
men bestaan. Het stemt bv. volledig in met de stelling van de socio
logen die zeggen dat een tekort aan bevolking een rem op cle eco
nomische ontwikkeling kan zijn. 5

) Dit is van toepassing op het reus
achtige onderontwikkelde gebied van .zwart Afrika, maar het geldt 
ook vocir een socialistisch land als Buiten-Mongolie en zelfs in cle 
Sowjet-Unie zijn sommigen van mening dat de bevolkingsgroei on
voldoende is. 

Het gaat hier echter om vraagstukken van de tweecle orde, die wei 
hun invloed uitoefenen, - hetzij in positieve, hetzij in negatieve 
ziil - maar die niet doorslaggevend zijn. 

Hoe wil men bv. de merkwaardige tegenstrijdigheid verklaren, 
clat de woordvoerders van het kapitalistische Westen de regeringen 
van dicht bevolkte landen in Zuid-Oost-Azie tot vervelens toe op hun 
,plicht" wijzen, om de ,bevolkings-explosie" te stuiten door sexuele 
voorlichting en het aanbevelen van diverse middelen tot verminde
ring van de geboortegolf, tot sterilisatie toe, terwijl in de tach ook 

4) Das Kapital, I, biz. 677. 
5 ) Men zie a.m. Ives Lacoste, Les Pays Sous-Developpes, Presses Universitaires 

de France, 1962. 
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niet dun bevolkte landen van West-Europa zeer bewust een politiek 
tot verhoging van het geboorte-overschot is gevoerd? 

De kinderbijslag-regeling in ons land is er een sprekend voor
beeld van.· Wij hebben er trouwens nooit bezwaar tegen gemaakt, 
maar het blijft een feit, dat de snelle bevolkingsgroei hier te lande 
bewust in de hand werd gewerkt, omdat men zich gerealiseerd heeft, 
dat een snel stijgend arbeidsleger in een expanderende economie 
V\enselijk en noodzakelijk is, ja, er Zelfs voorwaarde van is! 

Een soortgelijl( verschijnsel heeft zich in West-Duitsland voorge
daan. De snelle na-oorlogse uitbreiding van de· industrie werd voor 
een zeer belangrijk deel mogelijk gemaakt door de onophoudelijke 
stroom van mensen uit de DDR. [ Het lokmiddel was samengesteld, 
maar in de eerste plaats van economische aard. Het was trouwens 
nog voordelig ool} hoger lonen e~1 salarissen te bieden. Want de in 
een industriele maatschappij steeds hoger wordende kosten van op
voeding tot gespecialiseerde arbeider, ingenieur, arts of accountant 
kwamen voor rekening van de DDR]. 

In Amerika is van een soortgelijke bevolkingspolitiek niets te 
zien, maar het is ook verklaarbaar, aangezien dat land sinds vele 
jaren als gevolg van de doorwerking der automatisering over een 
permanent en nog steeds groeiend reserveleger van werklozen be
schikt. 

* 
A MERIKA was en is echter ook het centrum van het moderne MEil-

thusianisme. Een van de meest vooraanstaande woordvoerders, 
W. Vogt 6 ) meende dat er teveel mensen op aarde zijn, in verge
lijking met de beperkte voorraden voor -een duurzaam hoge levens
standaard. 

,Dat moet men begrijpen en men moet ophouden het economisch 
stelsel a an te vallen", schreef hij, precies als Maltlms 150 jaar ge
leden. 

T 

I 

• 

Een andere Amerikaanse socioloog, K. Sax 7 ) verklaarde hoopvol: 1 
,In de .toekomst evenals in het verleden zal de bevolkingsgroei door ~~ 
oorlog, hanger en ziekte gecontroleerd worden, tenzij het geboor- I 
tecijfer van de gehele wereld in de naaste toekomst niet op een ma-
tig peil verlaagd wordt." -

Anders gezegd: Denk erom, oorlog wordt onvermijdelijk, indien 
wij niet ophouden, meer kinderen voort te brengen. Strijd voor de 
vrede en tegen de kernbom, voor ontwapening, is overbodig. Niet 
de born bedreigt ons, maar het hoge kindertal. •, 

Deze conclusie hebben wij niet zelf bedacht. De inmiddels over
leden Sowjet-econoom I. G. Bljoemin - die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt door zijn critische analyses van de moderne stromingen in 
de burgerlijke economische wete:p.schap - . haalt in zijn boekje · 1· 
,Over de moderne burgerlijke politieke economie" artikelen in Arne-

6) W. Vogt, The road to survival. A. Huxley is een Britse, 0. Reboux een 
Franse woordvoerder van het Neo-Malthusianisme. Prof. Pen en Witteveen, aan
hangers van de theorieen van Keynes, kan men er ook toe rekenen. 

1) K. Sax, Standing Room Only, The Challenge of overpopulation, Boston, 1955. 



rikaanse tijdschriften als Newsweek en U.S. News and World Report 
aan, waarin ronduit gezegd wordt ,dat de bevolkingsgroei gevaar
lijker is dan de H-bom". 

Voorts haalt hij de Amerikanen Pendell en Wilson aan, die de 
aandacht van de wereld op een ander en zeer verrassend ,gevaar" 
hebben gewezen. Wilson bv. voorspelde in· het eerbiedwa,ardige 
,American Journal of Economics and Sociology", dat Amerika bin
nen honderd jaar een land van idioten zou worden, indien geen 
maatregelen tot bedwinging van de geboortegolf genomen zouden 
worden. Wij zouden hem hier niet hebben aangehaald, indien hij 
niet op Nederlandse geestverwanten kon bogen. Dit is wel het ge
val. Prof. F. Polak heeft in Het Parool· van 28 sept. jl. bezorgdheid 
getoond over de ,toekomstige kwaliteit van onze bevolking". Uit
gaande van de stelling dat intelligente ouders in doorsnee meer in-
telligente kinderen voortbrengen, dan minder begaafde ouders en 
voorts van de omstandigheid, dat intellectuelen in de regel kleinere 
gezinnen hebben dan de ,lagere standen", zal Nederland binnen 
afzienbare tij d volgens Wilson c.s. een land van idioten moe ten 
worden, waar het aEmtal begaafde kinderen, die wij tach in stij
gende mate nodig hebben, met de lantaarn gezocht moeten worden. 
Nu is prof. Polak gelukkig voorzichtiger dan zijn Amerikaanse col
lega's. Want hij erkent zelf, dat van een dergelijke ontwikkeling in 
ons land niets te bespeuren valt en dat er geen afdoende weten
schappelijke feiten ter beschikking staan om deze verrassende 
vrucht van Neo-Malthusiaans clenken kracht bij te zetten. Bij ge
brek aan dit feitenmateriaal haalt hij dan maar een buitenlandse 
autoriteit aan, die gezegd heeft: 

,Wij fokken zelf de barbaren ter destructie van onze beschaving, 
in plaats van ze te importeren, zoals in antieke culturen placht te 
geschieden". 

Wij laten de diepe minachting voor de inteilectuele begaafdheid 
van de arbeidersklasse, de boeren, in het kart aile niet-intellectue
len, die er uit spreekt, nu maar onbesproken. Het hele idee is ty
perend voor de schijn-problemen waarmee het Neo-Malthusianisme 
zich bezig houdt. Wij hebben hier in feite te maken met een speciale 
vorm van de rassenleer, die zich in dit geval niet aileen tegen de 
jonge onafhankelijke landen, maar ook tegen de krachten van de 
vooruitgang in eigen land richt. Volgens Sax moeten landen als 
China en India reeds ver gevorderd zijn in hun ontwikkeling naar 
een ,land van idioten" en dat geldt nog meer voor de meeste Ian
den in Latijns-Amerika en Afrika. Het is zo zeer in stri}d met' de 
feiten, dat het bijna een belediging voor de mensheid zou zijn, er 
serieus op in te gaan. We nemen dan ook met genoegen kennis van 
prof. Polak's wezenlijke ongeloof in dit afvalproduct van het Neo
Malthusianisme. 

Het opwerpen van dit schijn-probleem kan echter aileen maar af
leiden van het probleem, waarover men zich in realistisch denkende 
kringen terecht kopzorg maakt: dat is de vraag hoe de sluimerende 
inteilectuele krachten in de massa der bevolking de kans geboden 
wordt een academische opleiding te volgen. De huidige toestand, 
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waarbij de meerderheid der begaafde arbeiderskinderen of der kin
deren uit de ,lagere milieu's" geen mogelijkheid krijgen een lange 
studie te volgen, wordt zelfs voor de grote ondernemers nadelig. 
Toch is er in feite nog niets gedaan, om deze rijke bron van nieuw 
intellect aan te boren. 

Prof. Polak's bezorgdheid over de ,kwaliteit van de bevolking" 
berust overigens op goede gronden. Maar de verschijnselen, die zich 
in de kapitalistische maatschappij voordoen, legt hij verkeerd uit. 
Bv. wijst hij erop dat in Amerika iedere vierde volwassene ,psy
chiatrische hulp" nodig heeft en dat het aantal verpleegden in psy
chiatrische inrichtingen in dat land jaarlijks met 6 % stijgt. Over 
de oorzaken van deze ontwikkeling staat slechts een factor met ze
kerheid vast: de groeiende spanning als gevolg van sociale omstan
digheden in de meest uitgebreide betekenis van het woord. De rest 
is zuivere speculatie. 

* 
1 NMIDDELS blijft bet een feit, dat velen in de groei van de bevol-

king in sommige onderontwikkelde landen een ernstig gevaar 
voor de toekomst der mensheid blijven zien. De in een noot ge
noemde Franse socioloog Lacoste bv. zegt dat het ,gevaar" niet pas 
na het jaar 2000 dreigt, maar dat het een kwestie van een dozijn ja
ren van nu af is. De bevolking van India zal in dit tijdbestek bv. met 
30 tot 40 miljoen mensen stijgen en India is volgens hem ,onder 
de huidige omstandigheden" niet in staat deze extra-mensen-massa 
te onderhouden. Heeft Malthus dus toch gelijk? 

Laten we eerst nog een opmerking over het voedselvraagstuk in 
het algemeen maken. Volgens een door Bljoemin aangehaalde Sow
jet-geleerde, L. I. Prassolow, zou 70 % van de aarde, overeenkomen
de met tien miljard ha land voor voedselproductie geschikt zijn. De 
totale omvang van het cultuurland bedraagt echter slechts een mil
jard ha. De Westduitse econoom Baade schat de huidige. omvang in 
het reeds geciteerde werk op 1,3 miljard en hij acht de uitbreidings
mogelijkheden geringer dan Prassolow. Maar zijn conclusies zijn 
even optimistisch als die van Prassolow. Hij is nl. van mening, dat 
- zelfs wanneer de groei van de wereldbevolking in het huidige tem
po doorgaat, tot aan het einde van deze eeuw de reusachtige re
serves niet behoeven te worden aangesproken, aangezien men zich 
zal concentreren op verhoging van de opbrengst per hectare land. 

Wat dat betreft zijn de mogelijkheden practisch onbeperkt. Baade 
wijst er bv. op dat van de 350 miljoen boerenfamilies in de wereld, 
er ca. 250 miljoen - 70 % - als enig instrument tot bewerking van 
de grand over een hak of een houten haakploeg beschikken. [In 
sommige Zuid-Amerikaanse landen als Peru ,ploegt" men nog steeds 
met de door de Azteken uitgevonden aangepunte paal, die aan de 
onderkant van een dwarshout voorzien is en die door twee krach
tige mannen bediend moet worden!) 

Het lijkt er dus op, dat het hele vraagstuk van de ,overbevolking" 
aileen al opgelost zou kunnen worden door die 250 miljoen boeren-
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families van een gewone, ouderwetse door koe of paard voortgetrok
ken ijzeren ploeg te voorzien. 

De vraag is, waarom het niet gebeurt. De vraag is, waarom overal 
in de gehele wereld vruchtbare landerijen braak blijven liggen en 
waarom de onderontwikkelde landen onvoldoende of in het geheel 
geen voordeel kunnen trekken van de grate voorraden industrHile 
grondstoffen waarover zij beschikken? 

Lacoste zegt: ,Het werkelijke drama" bestaat daarin dat de eco
nomische en sociale omstandigheden het tewerkstellen van de mil
joenen-massa's verhinderen, waardoor de productie zou kunnen wor
den opgevoerd. 

Hij legt uit, dat de bevolkingsgroei slechts een probleem wordt 
door het voortbestaan van een soort ,economische en sociale ader
verkalking". Hiermee wordt het voortbestaan bedoeld van feodale 
en half-feodale bezitsverhoudingen, eventueel gecombineerd met het 
voortbestaan van een primitieve natuur-huishouding, wier hoofd
kenmerk de autarkie der gemeenschap is met aanvullende ruil ,in 
natura". Maar de hoofdzaak is het binnendringen van de kapitalis
tische grate plantage-bouw, die de bevolking van de vruchtbaarste 
grand voor voedselproductie beroofde, het binnendringen van de 
geld-economie, die de oude traditionele productievorm totaal ont
wrichtte zonder er iets nieuws voor in de plartts te stellen. En ten 
slotte het binnendringen van een meestal ,smalle" sector van mo
derne industrie en de daarmee verbonden politieke en economische 
overheersing van het betrokken land. Als afzonderlijke factor noemt 
Lacoste tenslotte nog de ongunstige ontwikkeling van de ,ruilvoet" 
in de buitenlandse handel, d.w.z., de aanhoudende daling van de 
wereldmarktprijzen van hun eigen uitvoerproducten - de grond
stoffen - en de aanhoudende stijging van de ingevoerde industrie
producten, een verschijnsel waardoor de onderontwikl(elde landen 
jaarlijks van vele miljarden dollars worden beroofd, die anders voor 
de opbouw van een binnenlandse industrie en de modernisering van 
de landbouw gebruikt zouden kunnen worden. 

Men ziet, dat het ware ,bevolkingsprobleem" absoluut niet daar 
ligt, waar de Neo-Malthusianen het willen hebben. 

Zander verder op het vraagstuk der onderontwikkelde landen in 
te gaan, volstaan wij met te constateren dat de voltooiing van de 
bevrij dingstrij d het meest doeltreffende middel tot oplossing van 
het vraagstuk der relatieve bevolking is, voorop gesteld dat dit 
proces gepaard gaat met diep ingrijpende binnenlandse sociale en 
economische hervormingen. 

* 
WE hebben hierboven er reeds op gewezen, dat de snelle bevol

kingsgroei van recente jaren in ons land, ~en voorwaarde is 
geweest voor de betrekkelij k snelle economische groei. 

Maar de Neo-Malthusianen willen er niets van weten. 
Op de keeper beschouwd houden zij ons voor dat het juist de be

volkingsgroei was en is, die van de massa der werkenden ,offers" 
vraagt offers inzake het tempo van de woningr')uw, offers ter-
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wille van de noodzakelijke investeringen, die nu eenmaal onver
mijdelijk zijn, willen wij de groeiende bevolking aan werk helpen. 
Het zijn je ware humanisten! 

Maar wij zijn niet zo lichtgelovig. Het volgende staatje kan mis- . 
schien helpen het wantrouwen tegen dergelijke argumenten te ver
sterken. 

ENKELE VERGELIJKENDE GEGEVENS VOOR NEDERLAND 

Arbeids- Investeringen 
Jaar Inwoners bezetting Machines Totaal Kapitaaluitvoer 

bedrijven en overige (-) resp. invoer ( +) 
(totaal) uitrus- net to 

tingen 
miljoenen (milj. gulden') 

1949 10,03 3,344 1149. 2 849 
1950 10,20 3,443 1352 3 200 
1951 10,33 3,482 1494 3478 I 467 -,-
1952 10,44 3,446 1505 3 540 + 169 
1953 10,55 3,496 1638 3 977 289 
1954 10,68 3,581 1937 4 693 252 
1955 10,82 3,656 2244 5714 - 327 
1956 10,96 3,728 2776 6 874 289 
1957 11,10 3,767 2897 7 548 + 615 
1958 11,28 3,734 2390 6 665 + 238 
1959 11,42 3,785 2652 7 326 935 
1960 11,56 3,854 3075 8 323 - 310 
1961 11,72 3,921 3606 8 900 - 1218 
i962 11,89 4,000 3941 9 328 - 808 
1963 12,00 

(Bronnen: diverse publicaties van het CBS) 

Uit deze opstelling blijkt, dat de totale bevolkingsgroei in de ja
ren 1949 tot en met 1962 18,6 % bedroeg (tot 1963 - 20 %) . De ar
beidsbezetting in de bedrij ven steeg in hetzelfde tij d vak met 19,5 %. 
Zij is dus nog iets gunstiger dan het algemene verloop van de be
volking. (Daar staat evenwel tegenover, dat het percentage van 
ouderen boven 65 jaar ook enigszins is gestegen, en wel van ca. 7,9 
tot 9,1 % in 1960). 

Tegenover de groei van het aantal in een bedrijf werkzame per
sonen met 19,5 % Staat dan een groei der bruto-investeringen met 
bijna 230 procent of ruim het drievoudige van 1949. Nog sterker is 
de stijging van investeringen in machines en overige uitrustingen. 
Zij bedraagt bijna 252 %. 

Daarbij komt echter dat de netto-kapitaaluitvoer volgens het lijst
je 1951 tjm 1962 niet minder dan 2 939 miljoen gulden bedroeg. 

Nu heeft nog nooit iemand ontkend dat er verband bestaat tussen 
werkgelegenheid en investeringen. De gelijktijdige daling ervan in 
1958, het jaar van de bestedingsbeperking, vertelt ons in dat opzicht 
absoluut niets nieuw. Maar omgekeerd is er niemand, die met dit 
vergelijkende overzicht gewapend, kan aantonen dat de investerin-
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gen zo hoog moesten zijn als ze waren, om een groei der werkgele
genheid evenredig aan de bevolkingsgroei te garanderen. Het tegen
deel lijkt waarschijnlijk en de aanhoudende spanning op de arbeids
markt bevestigt deze indruk: de investeringen zijn belangrijk ster
ker gestegen· dan de groei der bevolking. 

De groei of de daling der investeringen volgen hun eigen wetten, 
onafhankelijk van de beweging van het bevolkingsaantal. Zij wor
den in eerste instantie bepaald door het conjunctuurverloop en de 
omvang der winsten. En wie aan dit laatste twijfelt, moet maar naar 
de tendentie tot stijging van de kapitaal-uitvoer kijken. 

Verband tussen bevolkingsgroe.i en investeringen - wat men zo 
welsprekend het scheppen van werkgelegenheid door de onderne
mer gelieft te noemen - bestaat er slechts in zoverre, als door het 
gebrek aan arbeidskrachten een fysieke grens aan het groei-tempo 
der investeringen gesteld kan worden. Dit verklaart het hierboven 
reeds gememoreerde belang der ondernemers bij bevolkingsgroei. 

Investeringen op zichzelf zijn in het geheel geen garantie voor 
!let scheppen van werkgelegenheid. Zij kunnen verkeerd gericht zijn 
[de geschiedenis van het kapitalisme kent er sprekende voorbeelden 
van); er kan achteraf blijken dat zij als gevolg van plotselinge uit
vindingen of snelle verandering van de techniek reeds verouderd 
zijn, als ze in productie komen; en tenslotte kan investering doel
bewust gericht zijn op vermindering van de werkgelegenheid. Dit 
laatste is het geval dat de meeste practische betekenis heeft. In de 
Neclerlandse textiel-inclustrie is de laatste jaren voor honclerden mil
joenen ge'investeercl. Maar er is geen enkele arbeidsplaats bij ge
komen, het tegendeel is wei waar. Dit heeft in de algemene omstan
cligheden waarin Nederland de laatste jaren verkeert, geen directe 
gevolgen gehad. Het bewijst echter dat de stelling juist is. Het voor
naamste bewijs voor de juistheid van de stelling komt uit Amerika, 
waar de investeringen in de automatische procluctieprocessen tot de 
miljoenen-werkloosheicl hebben geleid. 

Hieruit blijkt dus, clat de bewering dat een hoog peil van inves
teringen nodig is, om de ,natuurlijlm bevolkingsgroei" bij te kun
nen houclen op niets berust. Als de Neo-Malthusianen zeggen, dat 
een duurzaam achterblijven van de investeringen bij de bevolkings
groei tot ,structurele werkloosheid" leiclt, clan hebben zij op zich
zelf gelijk. Maar het duurzaam achterblijven van investeringen worclt 
niet bepaald door de kinclerrijke arbeidersfamilies die een hoog 
loon eisen en weigeren zich ,offers" terwille van de werkgelegen
heid te getroosten, - het wordt bepaald door de gang der kapita
listische economie, waarop zij geen invloed hebben, - het worclt 
bepaald door de inzichten van de ,vrije ondernemer" in zijn winst
vooruitzichten. Maar als clan bovendien nog blijkt, dat zelfs een hoog 
peil van investeringen tot structurele werkloosheid leidt, clan is 
daarmee de hele conceptie van de Neo-Malthusianen opnieuw weer
legd en kan men alleen maar zeggen: Marx had tach gelijk. 

F. BARUCH 
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De staatsprijs voor literatutir 
{ Uit de rede van Theun de Vries, gehouden ter gelegenheid van de 

uitreiking van de P. C. Hooft-prijs in het Muiderslot door de minister 
van O.K. en W., mr. Th. Bot op 23 september j.l.}. 

U hebt in Uw speech gewag gemaakt, Excellentie, van het feit, dat 
U en ik beide langs de Apeldoornse Kastanjelaan en random het 

Bergje duizenden voetstappen hebben laten liggen. Het is een cu
rieuze samenloop van feiten, dat onze voetstappen elkaar weer 
kruisen op deze oude historische plek. 

Het heeft iets verlokkelijks, Excellentie, bij die Apeldoornse gym
nasiumtijd te blijven staan, herinneringen op te roepen aan Konij
nenburg en Leopold, lang heengegaan, aan Doll en Valeton, die nag 
in leven zijn, of aa:p. de tragische dootl van J. S. Wijler en zijh vrouw 
in 1943 als offer van het Duitse fascisme. 

Het Apeldoornse gymnasium, zo vrees ik, heeft hier aileen zin, 
genomen als uitgangspunt voor wat ik nu maar mijn literaire loop
baan nO'emen zal. 

U hebt gezinspeeld op een zekere beroemdheid, Excellentie, die 
ik op di"e school reeds genoot. Laat mij als complement van die pret
tige kenschets er aan toevoegen, dat ik daar tegell]k niet aan een 
zekere beruchtheid ontkomen ben. 

Die beruchtheid sloeg op de moeilijke aanpasbaarheid van de dis
cipel Theun de Vries aan sommige aspecten van het schoolleven. 

Welnu, Excellentie: vergun mij te zeggen, dat deze aanpassings
moeilijkheden waarschijnlijk een bestendige trek van mijn karakter 
betreffen. 

Ik heb die moeilijkheden nag ten aanzien ·van een aantal verschijn
selen in het Nederlandse leven, zowel wat verleden als heden be
treft, en ik vrees, dat ik ze oak wel houden zaL 

Mijn vermoeden gaat er naar uit, Excellentie, dat die karakter
trek van mijn zij de U niet onbeke.!Jd is; 

dat U van mij niet verwacht dat mijn standpunt, oak door de 
P. C. Hooft-prijs niet, voor wijziging vatbaar is, zo min als ik ui~ 
deze prijsuitreiking de slotsom trek, dat Uwe Excellentie naar bet 
mijne zou zijn gaan overhellen. , 

Het feit, Excellentie, dat wij beiden gebleven zijn die wij waren, 
geeft voor mij aan de toekenning van de P. C. Hooft-prijs juist een 
grotere objectieve waarde; en mijn erkentelijkheid is daaraan vol
maakt evenredig. 

(Tot de jury) 

Mevrouw van Lokhorst, lieve voorzitster van de Jury, uw meet' 
dan vriendelijke woorden over mijn letterkundige bezigheid hebben 
mij om meer dan een reden bizonder getroffen. 

Ik vind in Uw gelukwens - namens heel de jury - een waar
dering van medemensen, schrijvers, die allen hun sporen hebben 
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verdiend, die onze literatuur hebben verrijkt met scheppende en 
critische daden, en wier talent en ervaring ik hoogacht; 

ik vind er vooral, en dat verwarmt mijn hart, een collegialiteit in, 
een toon van vriendschap bij de verscheidenheid, die ons kenmerkt. 

Wanneer ik U van ganser harte dank, dank ik alle leden van de 
jury voor hun eindoordeel, dat voor mij de strekking heeft van een 
aanmoediging en een bevestiging: oak het oude paard wil wel eens 
over de kop geaaid worden en horen dat het zijn wagentje nag be-
hoorlij k trekt. · 

Er is in deze dagen soms gerept van mijn bescheidenheid. Ik ben 
niet zo bescheiden als men denkt. ,Nur ein Lump ist bescheiden", 
zegt Goethe. Maar een zekere zelfkennis is voor niemand overbodig. 

Ik heb betrekkelijk veel geschreven en ben voor dat hele oeuvre 
onderscl1eiden. Ik koester niet de illusie dat het oak in zlj n geheel 
de tijd zal weerstaan. Volmaaktheid behoort niet aan de enkeling, 
maar aan de s66rt. 

Wat zou ik meer kunnen wensen, dan dat er bij die veelheid 
enlcele elementen zijn die in de continuiteit van onze culturele tra
dities passen, die deze tradities met enkele bouwstoffen hebben ver
rijkt? Meer kan meen ik geen enkel kunstenaar verlangen, al is dat 
zeker niet z6 bescheiden. 

De jury zal het mij, hoop ik, niet kwalijk nemen als ik mijn er
kentelijkheid in het algemeen uitbreid tot een grotere categorie van 
personen dan die hier aanwezig zijn - dat ik mij richt tot mijh 
lezers. 

Oak zij vormen een jury. Het is een schrijver zelden vergund in 't 
openbaar het woord te richten tot hen die zijn boeken kopen en 
lezen. 

De verhouding tussen schrijver en lezer is helaas al te veel ver
sluierd en anoniem. Een hoek is een zendbrief, die naar heel de 
wereld wordt uitgezonden, en men weet niet wie ze ontvangt, Ro
meinen, Hebreeen, of Thessalonicenzen, of allemaal. 

Aileen bij spectaculaire gelegenheden als deze werpt althans een 
deel van het lezend publiek zijn anonimiteit af: oak ik ontving vele 
tekenen van sympathie, die mij troffen en welkom waren. 

Aan al die belangstellenden, maar oak aan alle onzichtbaar en 
naamloos gebleven lezers van mijn werk en daarin meeleven, wil ik 
vanaf dit historisch forum dank zeggen voor hun aanhankelijkheid, 
hun bestaan als lezers, want het is aan hen dat een schrijver voor 
een groat deel zijn eigen morele bestaansrecht ontleent. 

* 
De Heer Michael dank ik voor de wijze waarop hij het jury-rap

port heeft voorgelezen en mij daardoor op de hoogte bracht van 
de beweeggronden der bekroning. 

Maar ik meen tevens dat hij als ,man van het departement' een 
aanzienlijke hand heeft gehad in de voorbereiding van deze middag. 
Dat werk achter de schermen, dat tijd en moeite kost, is een woord 
van erkentelijkheid overwaard; maar expresselijlc wil ik hem dan-



ken voor de buitengewone attentie waardoor hij een van mijn re
cente romans he eft ingevlochten in deze prijsuitreiking (en daarbij 
zelfs de muziek laten uitvoeren die door mij in woorden werd ge
suggereerd). 

* 
Ten slotte, maar niet als de minst gewaardeerde, dank ik de hui

dige slotvoogd van Muiden voor de gracieuze wijze waarop hij zijn 
ontvangsten weet ·in te rich ten. 

Hij toont zich in alles van het nobel hout der goede gastheren ge
sneden en houdt daarmee een van de menselijk-loffelijke tradities 
van P. C. Hooft op uitnemende wijze hoog. · 

* 
Hoog aanwezigen, 

. Ik zou, hier aangeland, over vele dingen nog iets willen zeggen 
die mij ter harte gaan en zich op e-en dag als deze als 't ware aan de 
bespiegeliqg opdringen. Het zij mij vergund nag enkele opmerkin
gen te maken over het schrijverschap, zoals dat voor mij als uiting 
van mijn mens-zijn leeft. 

Bij de beoordeling van mijn schrijvende persoon tref ik soms in 
beschouwingen een zekere verwondering aan: men vraagt zich af 
hoe iemand met zo onmiskenbare individualiteit een wereldbeschou
wing client en huldigt, de Marxistische, die zich sterk, zo niet vol
ledig op de collectiviteit schijnt te richten. 

De discrepantie in het geval is schijnbaar. 
Er is een levende spanning tussen de mens, louter op zichzelf be

schouwd, die eigen doeleinden najaagt, en de onafwijsbare Wissel
werking van de enkeling met de talloze medemensen en hun doel
einden, een. emotionele en verstandelijke, in duizenden levensvor-
men zich openbarende wisselwerking. • 

Die spannicng weerspiegelt naar mijn mening het levensproces 
zelf, de scheppende eenheid van tegendelen. 

De schommeling en varHiteit in mijn werk is zonder die spanning 
tussen het Ik en het Wij ondenkbaar. 

Voor mij hangt dat feit ten nauwste met een ander samen, een 
vaor een schrijver vitaal feit, en wel dat van de INSPIRATIE. 

Mijn ervaring is deze, dat inspiratie geen aanblazing is vanuit het 
abstracte - dat men er ook niet op moet wachten: - men moet haar 
opzoeken. 

Men kan haar, als men een zeer rijke persoonlijkheird is, tot op 
zekere hoogte putten uit eigen ziels- en gedachtenleven, maar op 
straffe dat het Ik het Ik allengs uitmergelt. 

De daden en lotgevallen, de pijn en de triumf van andere mensen, 
van het mensdom om ons heen; ver en nabij, vormen de enige on
uitputtelijke concrete inspiratie, en zij is steeds aanwezig. 

Inspiratie volgt daar waar de mist van toevalligheid en tegen
strijdigheid door de zoekende en vindende kunstenaarsgeest wordt 
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.. doorbroken - waar de kunstenaar beseft hoe zijri wereld in elkaar 
'zit - waar hij bepaalt welke positie hij daarin bewust zal innemen. 

* 
Daarbij zullen hij of zij onafwijsbaar tot enkele kostbare con

clusies komen, waarvan wel de voornaamste is: dat de mensen de 
zin van hun samenleving in toenemende mate zelf kunnen bepalen. 

Ik zou het zo willen omschrijven: hoe verder het mensdom zich 
ontwikkelt, des te meer heilzame overeenkomsten gaan de mensen 
met elkaar aan. 

Overeenkomsten die tot gentlemens' en gentlewomans' agree
ments moeten worden gemaakt en. zodoende tot voorwaarden van 
de cultuur. 

Wij hebben al de overeenkomst met elkaar gesloten dat wij niet 
afhankelijk wensen te zijn van despoten, oude noch nieuwe; 
dat wij elkaar niet als slaven zullen verkopen; 

dat wij elkaars ziekten zullen bestrijden, de oorzaken er van op
sporen en liquideren; 

dat wij naar nieuwe methoden zullen zoeken om het leven te be
schermen en te behoeden. 

De' mensheid gaat verder op die weg om de aarde veilig en be
woonbaar te maken: 

veilig tegen hanger en onwetendheid; 
veilig tegen vertrapping en rechtloosheid vanwege een huids

kleur; 
veilig om niet vanwege een kruis, een halve maan, een rode ster 

of andere sterren en strepen in onze vlag in nieuwe oorlogen te 
worden gesleept die ons allen zouden vernietigen. 

De strijd om tot zulke beveiligende gentlemens' agreement te ge
raken wordt dagelijks door de mensen gevoerd en werpt, oak voor 
de schrijver duizenden vragen op. 

Waar wij antwoorden vinden op deze vragen kunnen wij spreken 
van het veld winnen van de beschaving op aarde. 

De ontdekking dat het mensdom zich ter~ille van zulke antwoor
den beweegt en waarom het zich bewegen moet, waarom mensen 

· zich tot dat doel met elkaar verenigen, was voor mij de ontdekking 
van de 30-er jaren. 

Zij leerde mij heel de geschiedenis ervaren als een epische voort
gang. Het daaraan adequate literaire beeld of ,getuigenis' kon niet 
anders dan zelf episch zijn. 

Voor mij werd de romankunst waartoe ik mij als schrijver voelde 
aangetrokken identiek met de epiek. 

Het juryrapport heeft mijn schrijverschap op voor mij vleiende 
wijze in verband gebracht met de epische stijl of richting in de 
prozakunst. 

Ik hoop het U duidelijk te hebben gemaakt, dat - als ik iets in 
die richting gedaan heb - dit niet toevallig is geweest. 

Er zijn al jaren grote discussies gaande, internationaal, over de 
vraag of de roman als kunstvorm zal verdwijnen. 
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Veeleer dan gedoemd om te verdwijnen of in de essayistische 
overwoekering van bijgedachten te worden verstikt, zal de roman 
naar mijn diepste overtuiging in zijn epische gedaante groeien, om
dat hij van Balzac, Gogol en Dickens af, de meest democratische 
kunstvorm is van de moderne tijd, de kunstvorm die recht doet aan 
de epische beweging van het heden en de naaste toekomst, een 
kunstvorm als een gebergte, waarin de hoogtepunten door reeksen 
vau bergen gedragen worden. 

Staat mij toe een ogenblik vast te houden aan dit beeld. 
In de onderscheiding van haar vertegenwoordigers wordt de hele 

literatuur in haar veelheid en veelzijdigheid geeerd. 
lk zou dam·om mijn slotwoord willen richten tot al mijn collega's 

letterkundigen in deze zaal en er buiten. 
Onze nationale literatuur, die wij malmn middels ons kostbaarste 

werktuig, de taal van het Nederlandse volk, is onze gezamenlijke 
creatie, en de verantwoordelijkheid voor haar welzijn en grootheid 
ligt bij ons allen. 

Er zijn hier schrijvers en schrijfsters van allerlei generaties, 
oudere en jongere en hun aller aanwezigbeid stemt mij dankbaar, 

Geen generatieverscbijnselen of verschillen kunnen die saam-
horigbeid van de literatuur te niet doen. · 

In en door Uw aller aanwezigheid beleef ik als 't ware de beves
tiging van mijn eigen schrijverschap. 

lk zie daarin oak de waarborg voor de waardigheid en het voort
bestaan van de literatuur in Nederland; ik ben gelukkig een deel te 
zijn van dit geheel. 

Kabinet Marijnen nader beschouwd (Vervolg ven pog. 'i38) 

inzake allerlei ondemocratiscbe internationale verscbijnselen, of 
dat nu de vervolging van de negers in Amerika of wat dan oak be
treft. 

Oak binnenlands zijn er vele punten, die de oppositie gemeen 
heeft of krijgt: de verhoging van de A.O.W., de noodzaak op te tre
den tegen speculaties en hoge winsten, steun aan de landbouw, de 
woningbouw voor de minst draagkrachtigen, een nieuw bezien van 
bet vraagstuk van bet aardgas en, last but not least, de volstrekte 
noodzaak van een loonsverhoging voor arbeiders en ambtenaren. Bij 
goede wil kan men zien, dat er reeds meer is dat bindt dan dat 
scheidt. Wij bepleiten een coi:irdinatie van de oppositie om een al
ternatief te kunnen bieden. Het belang van de democratie in Neder
land eist, dat er een alternatief komt voor de beslissende positie, 
die de K.V.P. tot nag toe in de regeringscombinaties heeft ingeno
men en om daardoor de politieke verboudingen in Nederland in 
gunstige zin te wij zig en. 

Ons doel is een dergelijke ontwikkeling te bevorderen, zodat Ne
derland een andere en betere lwers kan inslaan. 
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Aantekening: 

Mensen onderweg 
(Over de ideologische crisis van het kapitalisme) 

A LS een figuur als de voormalige fractievoorzitter van de AR-par-
tij, dr. Bruins Slot, zich openlijk tot het ,gesprek met de com

munisten" en de ,concurrerende co-existentie" bekeert, als hij be
sloten heeft, af te stappen van het principe ,jullie zijn grate schof
ten" [de communisten namelij k), dan mag. men wel veilig aanne
men, dat de ideologische discussie binnen de burgerlijke groeperin
gen - die in katholieke kring sinds jaar en dag met consekwente 
ijver aan de gang is - van nu af aan tot een algemeen verschijnsel 
zal behoren. Het brandpunt van deze discussie vlndt men in de 
kringen van de PvdA, waar zij - we zouden willen zeggen - uiter
aard een veel concretere inhoud krijgt, in vele opzichten practischer 
van aard is en het veld van contacten tussen communisten en so
\cialisten verbreedt. 

Waardoor is de enorme omvang van de discussie over de grond
vraagstukken van onze tijd te verklaren? 

In eerste aanleg natuurlijk door het inzicht, dat de koude oorlog 
onverdragelijk wordt en in een hete kan omslaan, indien de krach
ten van verweer zich niet roeren. Maar de kciude oorlog is een pro
duct van het stelsel zelve en daarmee werden dus oak de oude, ,on
veranderlijke" ideologische waarden opnieuw ter discussie gesteld. 
Natuurlijk is de zaak gecompliceerder omdat het besef van de ideo
logische armoede der kapitalistische heersers en de twijfel aan het 
systeem een machtige stimulans voor het ontketenen van de dis
cussie is geweest en is. 

Aan de andere kant noodzaakt deze hele ontwikkeling oak de 
communisten zich diepgaander dan veelal geschiedde, met de be
studerlng vari de ideologische stromingen in de burgerij bezig te 
houden en de grondslagen van het verval der burgerlijke ideologie 
bloat te leggen. 

Prof. R. Garaudy heeft in zijn jongste werk 1 J een nieuwe paging 
gedaan de wortels van het verval der burgerlijke ideologie bloat te 
leggen en tegelijk een antwoord te geven op de vraag wat nu eigen
lijk de ,marxistische moraal" inhoudt. In de socialistische landen 
verschijnen studies aan de lopende band, en uiteraard houdt het 
merendeel zich bezig met de ontwikkeling in Amerika, het mach
tigste onder de landen van het kapitalisme. 

Polish Perspectives (aug.-sept. 1963 J maakt ons attent op twee 
boeken van de sociologen Chalasinski en Strzelecki, In het septem
ber-nummer van International Affairs houdt de Sowjet-auteur Ba
gramow zich met de ,Ideologische armoede van het Amerikaanse 
kapitalisme" bezig. 

1) R. Garaudy, Qu'est-ce que Ia morale marxiste? Editions Sociales, Paris 1963. 

567 



Geld en vrijheid 

GARAUDY geeft in zijn hoek een uitvoerige uiteenzetr 
uitwerking der klassenmaatschappij op de heersen~g van de 

Hij komt tot de conclusie dat de mate van vrijheld in e moraal. 
bepaald wordt door het geld dat men bezit. De keerzijde .ons stelsel 
dat hen onvrij maakt die geen geld bezitten. En Volge rs evenwel, 
regel houdt de toenemende concentratie van bezit _ ee~s d~zel~.de 
sel waarvan wij bier in Nederland dagelijks getuige Zijn _ Verschr]n
dig in dat zij voor een steeds grater aantal mensen de v;· ee.nvou
perkt en teniet doet. 1Jherd be-

Aangezien de positie van de mens gekarakteriseercl 
zijn ,bezit" en de wet van de maatschappij de bezitters vWordt d.~or 
winst te maken, worden alle menselijke sentimenten oorschn]ft, 
peerd: gecorrurn-

het be grip familie wordt gelij kgesteld a an erfenis. 
patriotisme wordt synoniem voor koloniale uitbuiting 
vmrsme; , en chau-
humanisme voor de noodzakelijke leugen om betrekk· 
sen uitbuiter en uitgebuitene te maskeren en te beste rn?en tus
de vrij heid wordt synoniem voor een egoYstisch individ~dr?en; 
,de grenzen tussen de normale spelregels" van de ~lrsme en 
schappij en de heerschappij van de misdaad ,vervag~~~stmaat-

In 1952 constateerde een Senaatcommissie onder leidin · .. 
len Kefauver, dat de inkomsten uit misdaad in Amerik g van WlJ
komen met een kwart van de totale inkomsten van de fa overeen
gering - 17 miljard dollar. De tegenwoordige minister v~de~ale. ~e
R. Kennedy, heeft naar aanleiding van de onthullingen n Justrtre, 
Nostra" soortgelijke getallen genoemd. over ,Cosa 

Garaudy haalt a.m. het tijdschrift ,Ethics" aan dat e . 
over de Amerikaanse moraal te waken: ,Het beste mid~ roepen. lS 
niet door minder opwekkende feiten in verwarring te let om zrch 
gen, is die overbodige zaak te vergeten, die men ,moraa~,;n bre~~ 
( 60ste jaargang, nr. 3, blz. 162). noemt 

Wij komen hierop direct terug. Maar laten we eerst · 
dat dit soort opvattingen geen Amerikaans monopolie is 0 Pmerken, 

Garaudy verwijst bv. naar een verzamelband van 15 · . 
auteurs, onder de titel ,Ik lee£ in Duitsland". In hun Westdmtse 
zeggen zij: ,In West-Duitsland eet men in plaats van tvoorwoord 
en een van hen lanceerde de stelling: ,De stagna tie van ~ denken_" 
de consekwentie van de industriele dynamiek". Volgens h e geest rs 
de Westduitse burger van verkoopbare waren, van genae em droomt 
fort, een lang leven en vooral van zekerheid, ,maar hij isgens, com
verschillig jegens geestelijke waarden, de kunst en we/otaal on-

Het oordeel blijft voor rekening van de betrokken aute enschap". 
· urs De eerder genoemde Poolse auteurs do en blij kens ee · 

wing over hun werk in Polish Perspectives een paging totn beschou
anceerde benadering van de geestelijke toestand in Am ee.n genu
schrijft prof. J. Chalasinski in zijn hoek ,Kultura ameryka erkrk,~. Bv. 
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Geld en vrijheid 

GARAUDY geeft in zijn boek een uitvoerige uiteenzetting van de 
uitwerking der klassenmaatschappij op de heersende moraal. 

Hij komt tot de conclusie dat de mate van vrijheid in ons stelsel 
bepaald wordt door het geld dat men bezit. De keerzijde is even:wel, 
dat hen onvrij maakt die geen geld bezitten. En volgens dezelfde 
regel houdt de toenemende concentratie van bezit - een verschijn
sel waarvan wij hier in Nederland dagelijks getuige zijn -- eenvou
dig in dat zij voor een steeds grater aantal mensen de vrijheid be
perkt en teniet doet. 

Aangezien de positie van de mens gekarakteriseerd wordt door 
zijn ,bezit" en de wet van de maatschappij de bezitters voorschrijft, 
winst te maken, worden aile menselijke sentimenten gecorrum
peerd: 

het begrip familie wordt gelij kgesteld a an erfenis; 
patriotisme wordt synoniem voor koloniale uitbuiting en chau-
vinisme; , 
humanisme voor de noodzakelijke leugen om betrekkingen tus
sen uitbuiter en uitgebuitene te maskeren en te bestendigen; 
de vrijheid wordt synoniem voor een ego"istisch individualisme en 
,de grenzen tussen de normale spelregels" van de winstmaat
schappij en de heerschappij van de misdaad ,vervagen". 

In 1952 constateerde een Senaatcommissie onder Ieiding van wij
len Kefauver, dat de inkomsten nit misdaad in Amerika overeen
lwmen met een kwart van de totale inkomsten van de federale re
gering - 17 miljard dollar. De tegenwoordige minister van justitie, 
R. Kennedy, heeft naar aanleiding van de ontlmllingen over ,Cosa 
Nostra" soortgelij ke getallen genoemd. 

Garaudy haalt a.m. het tijdschrift ,Ethics" aan dat geroepen is 
over de Amerikaanse moraal te waken: ,Het beste mid del om zich 
niet door minder opwekkencle feiten in verwarring te laten bren
gen, is die overbodige zaak te vergeten, die men ,moraal" noemt" 
(60ste jaargang, nr. 3, blz. 162). 

Wij komen hierop direct terug. Maar Iaten we eerst opmerken, 
dat dit soort opvattingen geen Amerikaans monopolie is. 

Garaucly verwijst bv. naar een verzamelband van 15 Westduitse 
auteurs, onder de titel ,Ik leef in Duitsland". In hun voorwoorcl 
zeggen zij: ,In West-Duitsland eet men in plaats van te denken" 
en een van hen lanceerde de stelling: ,De stagnatie van de geest is 
de consekwentie van de industriele dynamiek". Volgens hem droomt 
de Westcluitse burger van verkoopbare waren, van genoegens, com
fort, een lang Ieven en vooral van zekerheid, ,maar hij is totaal on
verschillig jegens geestelijke waarden, de kunst en wetenschap". 

Het oorcleel blijft voor rekening van de betrokken auteurs. 
De eerder genoemde Poolse auteurs doen blijkens een beschou

wing over hun werk in Polish Perspectives een paging tot een genu
anceerde benadering van de geestelijke tbestand in Amerika. Bv. 
schrijft prof. J. Chalasinski in zijn boek ,Kultura amerykanske" naar 
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aanleiding van de enorme volksverhuizing der na-oorlogse jaren 
naar Californie: 

,In deze traditie van rusteloosheid heeft het wezen van de be
weeglijkheid een steeds grotere verandering ondergaan. De Ameri
kaan van vandaag, die in zijn auto langs de prachtige super-auto
banen van zijn land reist, lijkt in geen enkel opzicht op de pioniers 
en goudzoekers in hun huifkarren. Hij reist in een technische, en 
niet in een natuurlijke omgeving, noch is hij een tourist die naar 
contact met de natuur zoekt. De autobaan, de fantastisch verlichte 
benzinestations scheppen een bijzondere omgeving, die meer en 
meer gedenaturaliseerd wordt." 

,Het Amerikaanse nomadendom is een geworden met de auto en 
de auto behoort tot de technische omgeving van het leven." 

Consekwenties der vervreemding 

A LS beschrijving van de uiterlijke verschijnselen, mag dit zeker 
geslaagd heten. Maar het is de vraag of de vergelij king tussen 

de pioniers van de 17e, 18e en 19e eeuw en de huidige mensheid 
onderweg wel geoorloofcl is. In zekere zin natuurlijk wel, aangezien 
de pioniers van toen evengoed als de Amerikaanse ,nomaden" van 
de tweede helft der 20e eeuw door een economisch ,moeten" wer
clen voortgedreven. Maar wat Chalasinsky over het auto-existentia
lisme zegt, is waar. Het is een feit, dat de verkoopmethodes van de 
Amerikaanse auto-concerns in belangrijke mate hun stempel hebben 
gedrukt op de mentaliteit van miljoenen Amerikanen. 

Toch komt het ons voor, dat J. Strzelecki in zijn in het tijdschrift 
eveneens aangehaalde boek ,Amerikaanse Angsten" dieper graaft. 

Moderne sociologen spreken tegenwoordig over de ,markt-perso
naliteit". Str. knoopt hierbij aan en zegt, dat zij in haar meest een
voudige vorm een type mens is, die ,zijn eigen waarde afmeet aan 
zijn marktprijs"; hij meet zijn waarde als menselijke persoonlijk
heicl af aan zijn inkomen, ,derhalve bestaat zijn clrang naar per
fectie (als mens!) in de poging de hoogstmogelijke prijs te verkrij
gen. De markt wordt clan de spiegel der persoonlijkheid; zijn fluc
tuaties drukken de groei of de neergang van de erkenning uit, die 
zijn eigen persoonlijkheid in de wereld vindt en die uiteindelijk be
paald wordt, door de groei of de stagnatie van de markt." 

De waarcligheid van de persoon wordt aldus onverbrekelijk ver
bonclen met de economische op- en neergang. Verzet tegen deze 
typerencle ver-materialisering van de maatschappij, wordt als ,aan-
passingsmoeilijkheid", als een ,ziekte" beschouwd. . 

Dit verklaart natuurlijk ook, waarom de intellectuelen, die ma
terieel succes niet in de eerste plaats als graadmeter voor hun per
soonlijkheid plegen te beschouwen, lange tijcl als ,buitenbeentjes" 
werden beschouwd en in brede kringen nog als zodanig gelclen. 

Strzelecki merkt verder op, dat een nader onderzoek naar de 
Amerikaanse cultuur en de stemming onder de bevolking, steeds 
duidelijker onderstreept dat ,de angst van de leegte" kenmerk van 
het huidige tijdperk is. 
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De reactie van de Amerikanen op de groeiende stemming van 
ontgoocheling is kenmerkend. Wat doen zij om zich aan de ,leeg
te" te onttrekken? ,De meest verschillende dingen. Zij schilderen 
en bouwen motorboten, luisteren naar goede muziek, kweken bloe
men en verzorgen hun tuin. Zij lezen goede boeken of leren metaal
riraaien [hetgeen niet betekent, dat zij geen slechte boeken le
zen ... ) Zij bestuderen de antieke geschiedenis of gaan vissen. 
Kort en goed, bij miljoenen doen zij. dingen, die waard zijn gedc.an 
te worden, maar die geen geld opleveren." 

Strzelecki plaatst, zoals men ziet het positieve element in deze 
ontwikkeling op de voorgrond. Het is echter de vraag of dit juist is. 
Want in wezen gaat het in de eerste plaats om een vlucht uit de 
leegte. De uiterste consekwentie van de vervreemding, de totale split
sing tussen de producerende of geld-verdienende mens en zijn stre
ven naar zelfvervulling wordt hier treffend gelllustreerd. Het kan 
echter niet ontkend worden, dat de door de Poolse schrijver ge
signaleercle ontwikkeling zijn consekwenties heeft. 

Ret oordeel van Faulkner 

HET uitgangspunt van de Sowjet-auteur E. Bagramow is in wezen 
hetzelfde als clat van Garaudy en Strzelecki. Hij herinnert aan 

cle hoofdinhoud van de Amerikaanse burgerlijke llteratuur, die de 
cultus van cle dynamische, ondernemende persoonlijkheid heeft ge
schapen; de held begint altijd met een lege zak en het onblusbare 
verlangen om rijk te worden, hij is gespierd en heeft een kinderlijk 
vertrouwen in zijn succes. Na het ondergaan van zware beproevin
gen eindigt hij onveranderlijk met het openen van een dikke bank
rekening. 

Bagramow wijst er vervolgens op, dat steeds meer Amerikanen 
door de feiten met de leugen van deze literatuur geconfronteerd 
worden, clat de legende van de ,gelijke kansen" op niets berust. 

De Amerikaan die gedurende zijn hele Ieven er naar gestreefd 
heeft, maatschappelijk gesproken, op gelijke voet te blijven met ,de 
J ansens van hiernaast", begint het vertrouwen te verliezen in het
geen hem eens dierbaar en heilig was. 

De objectiviteit gebiedt echter ook te zeggen, dat de beste pro
ducten van de Amerikaanse literatuur juist gericht waren op de 
vernietiging van deze legende. Dat heeft Mark Twain al vorige eeuw 
gedaan. Men leze slechts ,Een Connecticut Yankee aan bet hof van 
King Arthur". Het geldt voor de beste werken van Hemmingway en 
Ers}\ine Caldwell, om over Dreiser en Lewis niet eens te spreken. 

Trouwens Bagramow haalt zelf William Faulkner aan, die eens 
geschreven heeft:. ,Wat is er van de Amerikaanse droom terecht ge
komen? Wij clommelden, sliepen en hij liet ons in de steek. De 
stem die onze wederzijdse hoop en ons verlangen uitdrukte en die 
ons verenigde is stom geworden." In plaats daarvan horen we ,de 
wangeluiden van terreur, berusting en compromis" wij horen ,luide 
en lege woorden als vrijheid, democratie en patriottisme die wij van 
ellm inhoucl ontclaan hebben." 
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Natuurlijk blijft het een feit, dat al deze vooraanstaande schrij
vers een product van de Amerikaanse maatschappij zijn. Aan de an
dere kant is het ook waar, dat hun critiek niets, of nog niets wezen
lij ks veranderd he eft aan de overheersende mentaliteit van het Ame
rikaanse kleinburgerdom. Hoe hoort die te zijn, wil men in de pas 
lopen !' ... 

L. Gurko, een burgerlijke socioloog, haalt in zijn boek ,De crisis 
van de Amerikaanse Geest'' ( Londen 1956) het volgende citaat aan: 

,De wetenschap heeft ontdekt, dat het in vele opzichten beter is 
stupide te zijn dan een hoop onder de hersenpan te hebben ... Als 
je een klein beetje stom bent, ben je waarschijnlijk gelukkiger en 
heb je kans op een lang leven. Je zult sneller van ziekte herstellen, 
kunt met minder slaap toe ... en zult waarschijnlijk zelfs een auto 
b~ter kunnen besturen. De vent die zijn lippen beweegt als hij leest, 
is beter geschikt zich aan te passen· aan de spanningen van het mo
clerne leven dan zijn intelligenter broer, aldus hebben psychologen 
ontdeli:t." 

De hoofclzaak is niet een ,onnodige ballast van kennis" te ver
werven, maar zich zodanig aan te passen aan uiteenlopende situa
t.ies, clat men elke gelegenheid lmn gebruiken om er beter van te 
worden. 

Derhalve, zo zegt Bagramow, de pragmatische ,theorie van vele 
waarheden." ledereen heeft het recht op zijn eigen waarheid en dat 
is juist het voorrecht van de ,vrije maatschappij ". 

,Amerikaanse burgerlijke ideologen propageren hardnekkig het 
idee, dat de overvloed aan wijsgerige en ideologische stromingen en 
richtingen in de VS getuige zijn van het uitbundige leven van de 
geest in de burgerlijke maatschappij. In feite dient deze uiterlijke 
verscheidenheid van theorieen slechts als bewljs voor de armoede 
van het burgerlijke denken, dat niet in staat is een brede en om
vattende wereldbeschouwing te scheppen. Het stelt daarvoor diverse 
variaties van dezelfde idealistische filosofie in de plaats". Aldus 
schetst de Sowjet-auteur kernachtig de situatie. 

Het is op zichzelf volkomen juist. Maar zoals Bagramow in zijn 
betoog verder uiteenzet, wordt hierin ook de crisis van het anti
communisme weerspiegeld. Want in de grate verscheidenheid van 
theorieen op wijsgerig, maatschappelijk, economisch, of historisch 
denken komt ook een diepe onrust en scherpe critiek van belang
rljke groepen Amerikanen over de heersende ideologie, de maat
schappelijke werkelijkheid en de officiele politiek van het land tot 
ui tdrukking. 

Wat weet Harmsen ervan? 

ALS Chalasinski .spreekt over het moderne nomadendom·in Ame
rika, in de letterlijke betekenis van het woord, dan willen wij 

het hier in figuurlijke betekenis gebruiken. 
De Amerikaanse marxist H. Aptheker heeft de jonggestorven C. 

Wright Mills ,een man onderweg" genoemd, een man die in zijn 

571 



critiek op de burgerlijke maatschappij naar links werd gedreven, al 
bleef hij zijn leven lang anti-marxist. 

Er zijn echter oak lieden die in de grate verscheldenheid van the
arleen en opvattingen allt?rm maar een paging zien het gevestigde 
stelse1 het aanzien van een niet bestaande ,geestelijke vrijheid" te 
geven en het voortbestaan van die ofllaatschappij te garanderen -. 
Deze super-radicalen willen ons de weg afsnijden naar het begrip 
van de positieve elementen in de ,verscheidenheid", die juist nu 
meer en meer op de voorgrond treden. Er zijn dozijnen en dozijnen 
schrijvers in Amerika, anti-communisten zeker, maar tegelijk scherp
zinnige critici van de gevestigde belangen. Wij hebben ze oak bier 
in Nederland. En dan lmmen ,deskundigen" als de renegaat G. 
Harmsen 2

), die optredende als de ,ware marxisten" het als hun 
levensdoel schijnen te beschouwen, burgerlijke- geleerden die de 
moed hebben een nieuw geluid te laten horen, met de voorhamer 
te bewerken. Zijn laatste slachtoffer was B. Delfgaauw, die hij ver
weten heeft, dat zijn ontmoeting met Marx ,geen denkavontuur" is 
geworden. Wij moeten zeggen, dat Delfgaauw hem vernietigend ge
antwoord heeft. Wat weet hij ervan, vraagt Delfgaauw, ,heeft hij 
mijn wijsgerig denken v66r mijn ontmoeting met Marx zo grondig 
vergeleken met dit denken na deze ontmoeting, dat hij kan stellen, 
da t er niets veranderd is?" 

Bagramow citeert in zijn studie talloze Amerikaanse auteurs, die 
men ,als mensen onderweg" zou kunnen beschouwen, mensen die 
niets meer willen weten van het ouderwetse anti-communisme en 
hij zegt, dat juist deze ontwikkeling diepe verontrusting in de heer
sende kringen van Amerika heeft gewekt. 

Hij herinnert er aan, dat een groep leidende weekbladen niet lang 
geleden een discussie waren begonnen over ,de nationale doelein
den van Amerika". 

Deze discussie nam een dergelijke omvang aan, dat de regering 
tenslotte besloot een speciale cQmmissie in te stellen, die ,een pro
gram van nationale doeleinden" moest uitwerken. Na negen maan
den bleek, dat de corrimissie er niet in was geslaagd tot definitieve 
conclusies te komen. De nieuwe ,ideologie" van het oude kapitalis
me moet dus nag steeds geboren worden. Het zal een vergeefse on
derneming blljven. 

Bagramow haalt drie sociologen van de Universiteit van Pennsyl
vania aan, die in hun critiek op de strategie van de groep-Dulles 
schreven: ,Het voornaamste doel van welke Amerikaanse grate stra
tegie dan oak is in wezen het behoud en de versterking van ons 
politiek stelsel, in plaats van het instandhouden van de vrede." Dit 
is kenmerkend voor de stemming in Amerika. Het is tegelijk een 
getuigenjs voor het faillissement van de ideologie van het anti
communisme waarvan een andere Amerikaan, Rhelnhold Niebuhr, 
zegt dat zijn wapens even onbruikbaar zijn als de lansen van de 
middeleeuwse rldders tegen het buskruit. 

2) De Nieuwe Stem, mei-juni 1963. 
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P ARTIJ DOCUMENTEN 

Communique van de delegatie der I. C.P. en 
van het Dagelijks Bestuur der C.P. N. 

HIERONDER volgt een communique van de delegatie van het Cen
traal Comite van de ltaliaanse Communistische Partij en het 

Dagelijkse Bestuur van de Communistische Partij van Nederland: 
Van 26 tot 30 september 1963 heeft een delegatie van het Cen

traal Comite van de ltaliaanse Communistische Partij, op uitnodi
ging van het Partijbestuur van de Communistische Partij van Neder
land, een bezoek aan Nederland gebracht. 

De. delegatie bestond uit de kameraden Luciano Romagnoli, lid 
van het Politiek Bureau en lid van de Kamer van Afgevaardigden, 
Bruno Bernini, secretaris van de Federatie Livorno, en Irma Trevi, 
lid van de buitenlandse afdeling van het Centraal Comite. 

De delegatie was in de gelegenheid vertegenwoordigers van ver
schillende groepen van de bevolking te ontmoeten en de vraagstuk
ken en het Ieven van het land beter te leren kennen. 

In een kameraadschappelijke sfeer heeft een uitwisseling van me
ningen over de actuele problemen plaats gehad tussen de delegatie 
en het Dagelijks Bestuur van de CPN. 

* K AMERAAD Luciano Romagnoli, leider van de Italiaanse delega-
tie, en kameraad Paul de Groot, voorzitter van het Partijbestuur 

van de CPN, hebben op de bijeenkomst met de kaders van de partij 
in Amsterdam het nut beklemtoond van deze contacten voor de ver
dieping van de kennis der wederzijdse ervaringen in het gemeen
schappelijk belang van de twee partijen. 

Tijdens de uitwisseling van gezichtspunten over de verschillende 
vraagstukken is de betekenis onderstreept van het verdrag over de 
stopzetting van de atoomproeven, dat een succes is van de vredes
krachten en nieuwe hoop heeft gewekt door het scheppen van gun
stige voorwaarden voor verdere overeenkomsten. 

Dit verdrag stimuleert de strijd voor het sluiten van een niet
aanvalsverdrag tussen de NAVO en het Warschau-pact, voor de 
vreedzame regeling van het Berlijnse vraagstuk, voor het verhinde
ren dat atoomwapens in welke vorm dan ook aan de militaristen 
van Bonn worden gegeven, voor het opheffen van de atoombases, 
voor het totstandbrengen van atoomvrije zones in Europa, om de 
ontspanning te bevorderen en voorwaarts te gaan op de weg van de 
vreedzame coexistentie en de algemene ontwapening. 

Des te ernstiger is de oppositie van de Chinese kameraden tegen 
dit verdrag. Hun foutieve standpunt vloeit voort uit de betreurens
waardige lijn, die de Chinese kameraden dringend aanbevelen voor 
de internationale communistische beweging, in strijd met de beslui
ten van de conferenties der communistische partijen van 1957 en 
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1960, welker juistbeid gebleken is uit de ontwikkeling van deze 
laatste jaren en die ook door de ervaringen van onze partijen zijn 
verrijkt. 

Terwijl de vertegenwoordigers van de twee partijen met beslist
lleid deze lijn, evenals de pogingen tot fractievorming, zowel op in
ternationaal niveau als binnen de partijen, verwerpen, bebben zij 
de noodzaak onderstreept dat de discussie over de meningsverschil
len op zodanige wijze verloopt, dat ze leidt tot een nieuwe inter
nationale eenheid, op de grondslag van de volledige eerbiediging 
van de autonomie van iedere partij. 

* 
DE vertegenwoordigers van de twee partijen zijn bet er over eens, 

dat de as Parijs-Bonn, waar de reactionaire krachten in ver
scbillende landen steun bij vinden, bet grootste gevaar in Europa is. 

Daarom wordt de strij d voor de verdediging en de ontwikkeling 
van de democratie, tegen ieder autoritair en fascistiscb optreden, 
om een einde te maken aan de verwerpelijke regiems van Franco, 
van Salazar en in Griekenland, steeds belangrijker. 

Deze strijd is een wezenlijk onderdeel van strijd voor de belan
gen van de werkers en van alle lagen van bet volk tegen de uitbui
ting door de monopolies en de imperialistiscbe kracbten, in hun 
nieuwe vormen van neo-kolonialistiscbe overbeerslng naar buiten 
en van reactionair drijven binnen elk land. 

Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de arbeidersklasse 
van de Europese landen om voorop te gaan, om haar eenheid te ver
sterken en haar banden met de democratiscbe krachten te hand
haven en te ontwikkelen, teneinde een democratisch en socialistisch 
perspectief te openen voor alle kapitalistische landen van Europa. 

* 
JN dit kader hebben de vertegenwoordigers van de twee partijen de 

snelle ontwikkeling in deze laatste tijd van de in eenheid ge
voerde strijd van de arbeiders en van de werkers voor de verboging 
van de lonen en de verdediging van de democratische rechten warm 
begroet. 

Uitgaande van hun ervaringen en optredend met inacbtneming 
van de verscbillende behoeften en omstandigheden in hun landen 
onderstreepten zij de plicht en de taak van de communisten om in 
het kapitalistische Europa en in hun landen alles te doen voor het 
tot stand brengen van de eenheid tussen communistische en socia
listische werkers, tussen de gelovige en niet-gelovige werkers en 
tussen allen die vooruitgang, vrijheid en vrede begeren. 

De Italiaanse delegatie heeft de Nederlandse kameraden dank 
gezegd voor de hartelijke en kameraadschappelijke ontvangst en 
een delegatie van het Partijbestuur van de CPN uitgenodigd een be
zoek aan ItalW te brengen. De uitnodiging is door de Nederlandse 
kameraden aanvaard. 
(Waarheid 2 oktober 1963}. 
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Mededeling van het Dagelijks Bestuur 
JN de zittin~. van het Dagelijks Bestuur van maandag j.l. heeft de voorzitter van 

het ParhJbestuur, pgt. P. de Groot, medegedeeld dat het hem, naast zijn ver
antwoordelijke werkzaamheden in de partijleiding en als lid'van de Tweede Ka
mer, niet meer mogelijk was als fractie-voorzitter in die Kamer op te treden. 

Pgt. De Groot deed dit op grand van zijn gezondheidstoestand die nog steeds 
beperking van zijn dagelijkse activiteit noodzakelijk maakt. 

Het Dagelij ks Bestuur he eft met deze zienswij ze ingestemd. 
Het heeft pgt. De Groot dank gebracht voor de vele inspanningen die hij zich 

als fractie-voorzitter in de Tweede Kamer heeft getroost. 
Pgt. De Groot, die na de oorlog deel uitmaakte van de nationale Adviescom

missie namens de illegaliteit, heeft sinds 1945 zitting in de Tweede Kamer. 
In 1958 trad hij op als voorzitter van de fractie, hetgeen noodzakelijk werd 

als gevolg van de scheuring door de Wagenaar-Gortzakgroep. 
In deze moeilij ke periode voor de partij nam pgt. De Groot de directe leiding 

van het fractie-werk in de Tweede Kamer op zich, hetgeen, vooral in het eerste 
jaar, een zware taak was. 

Nu d,e Bruggegroep bij de laatste verkiezingen definitief is weggevaagd en de 
communistische fractie met een zetel is uitgebreid, wordt het mogelij k de in de
ling van de werkzaamheden, zoals deze v66r de scheuring bestond, te herstellen. 

Het Dagelijkse Bestuur heeft de Tweede Kamerfractie geadviseerd pgt. Marcus 
Bakker als fractie-voorzitter aan te wijzen. Het gaat er daa,rbij van uit dat in de 
fractie krachtig de hand zal worden gehouden aan de collectiviteit bij haar op
treden in de geest van de politiek van de partij. 

(Waarheid 8 oktober 1963). 

Verklaring van het Dagelijks Bestuur der C.P.N. 

Versterkt de loonstrijd! 
DE strij d van de a'rbeiders voor hogere lonen is in de afgelopen weken uitge

groeid tot een alle bedrijfstakken omvattende beweging. 
In talrijke bedrijven zijn als gevolg van de actie reeds resultaten behaa1d, 

waardoor de loonpolitiek van de regering werd doorbroken. 
De 'regering-Marijnen heeft bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer 

een tegen-offensief aangekondigd. Zij wil, ten einde de monopolies hun reuzen
winsten te doen behouden, een nieuwe bestedingsbeperking doorvoeren. In dat 
verband kondigde zij een huurverhoging aan en een verhoging van de indirecte 
IJelastingen, die zal leiden tot verdere prij sstij gingen. Terw1j l de regering vaag 
bleef over loonsverhoging, bracht zij maatregelen ter tafel die door de grate on
dernemers worden geiiist. 

Op het ogenblik dat de loononderhandelingen tussen de vakbonden e'fl de on
dernemersorganisaties aan de gang zijn, heeft de regering-Marijnen zich achter 
de monopolies geplaatst. Zij poogt de thans in strij d staande arbeiders te intimi
deren met het dreigement van nieuwe verslechteringen, waardoor loonsverhoging 
ongedaan zou worden gemaakt. 

Dit is een wanhopige paging om de loonpolitiek van de afgelopen jaren, die 
de arbeiders reeds zoveel gekost heeft, nog te redden. 

Het is noodzakelijk om tegenover dit optreden van de regering-Marijnen vast-· 
beraden de arbeiderseisen te plaatsen. 
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Het Dagelijks Bestuur van de CPN roept op om op grote schaal de strij,d te 
ontplooien voor een uitkering ineens over het jaar 1963. Nog v66r Sinterklaas 
moet het geld op tafel komen. 

Het is thans vereist .om in de actie tegen de loonpolitiek van de regeringt-
Marijnen op te treden 

voor het onmiddellij k openbreken van de CAO's, 
voor een forse loonsverhoging, 
voor een verlenging van de vakantie met tenminste twee dagen, 
tegen een nieuwe huurverhoging, 
tegen een verhoging der indirecte belastingen, 
tegen maatregelen die de werkgelegenheid moeten aantasten. 

Ter ondersteuning van de eisen van de arbeiders en de NVV-bonden dient de 
actie versterkt te worden. Het is daartoe nodig in de bedrijven actie-comite's 
te vormen, waarin de strijdwil en de eenheid van communistische, socialistische 
en gelovige arbeiders tot uitdrukking komen en waardoor de eensgeziindheid in 
de strij d wordt gewaarborgd. 

Versterking van het NVV als klasse-organisatie van de Nederlandse arbeiders is 
thans dringender dan ooit aan de orde. Voortzetting van hei: anti-communisme in 
de vakbeweging en wankelmoedigheid ten aanzien van de manoeuvres der grote 
monopolies, zijn een hindernis bij de uitbreiding van het ledental en uitsluitend 
in het voordeel van de reactie. 

Het is duidelijk gebleken, dat de a'rbeidersklasse bereid is door stakingen de 
ondernemers tot toegeven te dwingen. Daarom is het noodzakelijk, nu de rege
ring-Marijnen met haar plannen is gekomen, dat voorbereidingen worden getrof
fen voor een·Iandelijke protestdemonstratie en voor massale proteststakingen. 

Vastbesloten en krachtig optreden zal de verwezenlij king van de arbeiders
eisen waarborgen en de plannen van de monopolies en van de regering-Marijnen 
doen mislukken. 

[Waarheid 11 oktober 1963}. 
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LANG WAS DE WEG ... 
van de Tsjechische partizanen in de strijd tegen 
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door Ladislaw Mnacko 
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J uist in die duistere tijden was de strijd van de partizan en 

een loflied op bet waarlijk mens-zijn, bet antwoord van 

bet volk op de onderdrukking. 

Nederlandse vertaling van Theun de Vries. 

382 blz., geb. f 5.90 

PEGASUS-AMSTERDAM 
-· -~· 



december 1963 

litiek en Cultuur 

Aan k logen over de 
damocratle 

De anti-Imperialistische trljd 
v n de C P.N. 

bniek v n bat jaar 2000 



DECEMBER 1963 

blz. 
Aantekeningen over de democratie M. Bakker 577 

De anti-imperialistische strijd van de CPN (1] A. Averznk 585 

Techniek van het jaar 2000 M. van Ardenne 599 

Het aandeel van de arbeid in de ontwikkeling van de mens 610 

CRITISCHE NOTITIES: 

Commodore Broekmeijer weet het beter 616 

BOEKBESPREKING: 

De dood heet Engelchen F. S. 619 

PAR TIJDOCUMENTEN: 

Communiqué van de delegatie der Franse CP en de 
CP van Nederland 621 

Partijbestuur was bijeen. 21ste Congres op de Paasdagen 624 

POLITIEK EN CULTUUR 

verschijnt maandelijks bij uitgeverij Pegasu9 
Leidsestraat 25, Amsterdam-C., tel. 23 11 38. 

De abonnementsprijs is f 5,50 per jaar, f 2,75 per half jaar, losse 
nummers 50 cent. 
Ons gironummer is 173127, gemeentegiro: P 1527. 

Correspondentie over betalingen en verkoop zenden 

naar de administratie pja Pegasus. 

Alle correspondentie over de inhoud naar de redactie van P. en C. 
Prinsengracht 473, Amsterdam-C., tel. 62565. 



23e jaargang no. 12 december 1983 

Politiek en Cultuur 
maandblad, gewijd aan de theorie en praktijk van het 

marxisme-leninisme onder lelding van het partijbestuur der c.p.'n. 

Aantekeningen over de democratie 
HET vraagstuk van de democratie houdt onmiddelli]k verband met 

alle grote, en met bijna alle minder grote, politieke kwesties. 
De leuze "verdediging en vernieuwing van de democratie", die op 
ons Waarheid-Festival boven het hoofdpodium prijkte, tooit ook het 
hoofdpodium van onze partijpolitiek. Het is nuttig. om na te gaan, 
welke bedoeling wij, communisten, hebben als wij over de verde
diging en de vernieuwing van de democratie spreken. 

Om een aanduiding te geven van de omvang van dit vraagstuk is 
het misschien goed een paar aspecten daarvan op te noemen: de 
anti-democratische invloed van de koude oorlog; onze beoordeling 
van de politieke partijen, zoals wij ze hier kennen; de invloed van 
de monopolies op het politieke leven; de democratiserende rol van 
onze partij en de rol van de PvdA; bureaucratie en militarisme; pers 
en voorlichtingsorganen. 

Deze zeer onvolledige opsomming van kanten die er aan de strijd 
voor democratie zitten, moge als verontschuldiging gelden voor het 
feit, dat het onderstaande slechts de vorm heeft van een aantallosse 
gedachten over democratie. 

Democratie, oorlog en vrede 

[R bestaat een zeer sterke anti-oorlogsstemming onder de massa. 
Deze heeft duizend verschillende gezichten: vrees voor de 

atoombom, afkeer van militaristisch gedoe, wantrouwen tegen Duits
land, ontstemming over hoge oorlogsuitgaven, verlangen naar lage 
diensttijd, blijdschap over ontspanningsverschijnselen etc. 

Deze stemming heeft onmiskenbare invloed op het gedrag van 
politieke partijen. Engeland is op dit punt een klassiek voorbeeld. 
Er kan geen verkiezing in het verschiet liggen, of de voornaamste 
politieke leiders begeven zich naar Moskou, teneinde in het eigen 
land als politici des vredes herkend te worden. In West-Duitsland 
begint dit verschijnsel ook al in te burgeren. 

Merkbare uitwerking heeft de anti-oorlogsstemming ook hier te 
lande gehad in de vorm van de stemmen op de PSP en het ontstaan 
van ,jen anti-bewapeningsminderheid in de PvdA. Men bedenke 
voorts, dat de KVP op onnavolgbare wijze h~ar minister Luns, dra
ger van de agressieve politiek tegenover Indonesië, heeft omge
toverd in de vredestichter van Nieuw Guinea. 
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Bovenal heeft dan tenslotte de CPN zich onder de moordende 
druk van de koude oorlog mede hierdoor kunnen handhaven, dat zij 
in Nederland een waarachtige vredespolitiek is blijven bepleiten. 

Het is een vraagstuk van democratie, in hoe verre deze stemming 
in de massa tot uitdrukking komt in de staatspolitiek. En dan echt 
niet in de vorm van Luns-achtige schijnbewegingen bij verkiezingen. 
Echte invloed kan alleen blijken uit wijziging in de politiek van 
een zittende regering of het vervangen van die regering door een, 
die handelt zoals de massa dat wil. 

De geschiedenis leert, dat het uitoefenen van zulk een vredes
invloed in de tijd toen het kapitalistische systeem alleenheersend 
was [tot de Eerste Wéreldoorlog] of overheersend [tussen de Eerste 
en de Tweede Wereldoorlog) onmogelijk, dan wel ontoereikend was. 

De historie van na de Tweede Wereldoorlog geeft meerdere voor
beelden, dat die vredesinvloed thans uitgeoefend kan worden. [Viet
Nam, Indonesië, Suez, Cuba). 

Dit succes hangt rechtstreeks samen met de veranderde machts
verhoudingen in de wereld. 

In de huidige wereld krijgt de democratie nieuwe kansen om ef
fectief te zijn in het vraagstuk oorlog-vrede, door het bestaan van 
het socialisme en zijn bevrijdende werking in de vroegere koloniën. 

Strijd voor de vrede moet dus tevens zijn strijd voor democratie, 
erop gericht vredeswensen van de massa in concrete politieke vorm 
af te dwingen; ook via de politieke niet-communistische partijen. 

Loonstrijd en democratie 

HET grootkapitaal heeft belang bij loondictatuur. Zijn streven zal 
daarop altijd gericht zijn. Loondictatuur met als doel het be

halen van maximale winsten, vergroting van de investeringen, ver
sterking van de exportmarkten. Loondictatuur houdt bovendien als 
niet te onderschatten voordeel voor het grootkapitaal in, een uit
holling en dus verzwakking van de vakbeweging als verdedigster 
van de klassebelangen der arbeiders. Voor uitoefening van loondic
tatuur heeft het grote kapitaal het staatsapparaat nodig. Zeker in 
tijden van hoogconjunctuur beschikt dit alleen over de middelen 
[rechters, politie-apparaat, arbeidsbureau's etc.) om loondictatuur 
effectief te maken. De vorm waarin zulks gebeurt is dat aan regl3-
ringsaanwijzingen en daaruit voortvloeiende CAO's kracht van wet 
wordt gegeven. 

De gehele na-oorlogse ontwikkeling staat in het teken van dit 
streven. 

Stakingen werden tot "wild" en daarmee tot onwettig verklaard, 
hoe algemeen en eensgezind ze ook waren. Maar ook door vakbon
den uitgeroepen stakingen gaven aanleiding tot gerechtelijke pro
cessen. 

De voornaamste bepalingen die daartoe werden gehanteer~ zo
wel onder de "geleide" als onder de "vrijere" loonpolitiek, 
zijn die van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. De loon-
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dictatuur had onder de geleide loonpolitiek deze vorm, dat slechts 
minimale algemene loonsverhogingen werden verstrekt die onont
koombaar waren geworden door prijsstijgingen en grote druk van 
de arbeiders (hoogconjunctuur). Onder de zgn. vrij ere loonpolitiek 
is in wezen hetzelfde systeem gevolgd (het accoord van Oud-Was
senaar met zijn 2,7 pCt]. 

Het dictatoriale karakter van deze politiek werd versterkt, door
dat met behulp van allerlei corporatieve organen (SER, Stichting 
van de Arbeid, bedrijfstaksgewijze raden etc.) de medezeggenschap 
van de gekozen volksvertegenwoordiging over de loonpolitiek werd 
uitgeschakeld. 

Elk stuk loonstrijd van arbeiders is dus niet alleen een poging 
om de eigen levensomstandigheden te verbeteren, maar vormt een 
stuk strijd voor medezeggenschap over die levensomstandigheden. 
Loonstrijd is dus tevens strijd tegen een door de staat, namens het 
grote kapitaal, uitgeoefende dictatuur - die ten doel heeft de ar
beider het recht te ontnemen zijn .arbeid zo duur mogelijk te ver
kopen. 1 : A~;.1' 

De massa-strijd van de laatste maanden is dus bij uitstek een 
democratische strijd. 

Processen als die tegen de ADM- en NDSM-directies, wegens het 
betalen van hogere lonen, zijn illustratief voor de wijze waarop het 
grootkapitaal zich zelfs tegen afzonderlijke ondernemers keert als 
het erom gaat de loondictatuur in stand te houden. 

Conclusie: Strijd voor democratie, d.w.z. voor invloed van het volk 
op de staatspolitiek, is een direct belang zowel als een belang op 
langere termijn voor de arbeidersklasse. De communistische partij 
mag deze strijd onder geen beding verwaarlozen. 

Fascisme 

DE communistische analyse van het karakter van het fascisme -
de openlijke, met terreur uitgeoefende, dictatuur van het groot

kapitaal en het grootgrondbezit - is door de loop der historie be
vestigd. 1 

Het Neurenbergse proces en alle ernstige studies van nazi-Duits
land, zowel als van andere fascistische staten, hebben deze analyse 
onderstreept. Niemand kan meer de beslissende rol ontkennen, die 
het Ruhrkapitaal en het Junkerdom hebben gespeeld bij het aan 
de macht helpen en houden van Hitler. 

Vooroorlogse theorieën die stelden dat de middenstand, de ka
tholieke kerk, de militaire kaste, de beslissende factoren waren, 
zijn onju~st gebleken. Los van de vraag, in hoeverre deze groepen 
·of delen daarvan een actieve rol hebben gespeeld bij de vorming 
van nazi-Duitsland, de doorslaggevende macht was die van het 
grootkapitaal en van het grootgrondbezit. 

Fascisme is hun openlijke dictatuur over de arbeidersklasse, de 
kleine zelfstandigen [boeren] en het intellect, waarbij iedere vorm 
van recht wordt opgeheven en de uitoefening van de macht in han
den van terreurgroepen is gelegd. 
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Het doel van fascisme is de ongeremde uitbuiting van eigen en 
andere volkeren. 

Hoewel het fascisme zich bij voorkeur bedient van nationalisti
sche en rassentheorieën (omdat die het gemakkelijkst bij primitieve 
gevoelens aansluiten en het meest geschikt zijn achterlijke delen der 
massa's te verblinden) is het naar zijn aard niet tot bepaalde lan
den beperkt. Men zie Zuid-Afrika, het Franse bewind over Algerije, 
het Engelse over Kenia, het Portugese over Angola. 

Het Nederlandse kolonialisme heeft eveneens fascistische metho
des (en theorieën J gehanteerd. Fascistische ideeën spookten ook 
rond in de hoofden van onze grote kapitalisten en hun zetbazen 
rond het einde van de bezetting. Het Nederlandse grootkapitaal heeft 
zich trouwens tijdens de bezetting in belangrijke mate bediend van 
het ons door de Nazi's opgelegde fascistische regiem. 

De arbeidersklasse is aan zichzelf en aan het gehele volk ver
plicht, zich er rekenschap van te geven, dat het grootkapitaal van 
nature streeft naar een dictatuur die in fascistische richting gaat. 

Deze tendentie versterkt zich in tij den van economische crisis, 
internationale spanning en scherpe sociale conflicten. 

Het streven van het grootkapitaal naar dictatoriale macht brengt 
naar zijn aard aanvallen mede op de rechtszekerheid, de vrijheid 
van meningsuiting en effent zodoende het pad voor terreu~. 

Het is een grote verdienste geweest van onze partij, dat zij tijdens 
de diepteperiode van de koude oorlog, die samenviel met het Mac
Carthyisme in Amerika en de Duitse herbewapening, (waarbij het 
verbod en de vervolging van de Communistische Partij van Duits
land) de strijd heeft aangebonden tegen de fascistische neigingen 
van de Romme-groep. Deze politiek heeft diep doorgewerkt in de 
PvdA, getuige de van die kant toen gelanceerde leuze: Drees of Rom
me. Hoe onjuist en demagogisch deze keuzestelling destijds ook was. 
ze was een erkenning van de uitwerking van onze partijpolitiek. 

Terzelfdertijd moet ertegen gewaarschuwd worden, dat het woord 
fascisme te pas en te onpas wordt gebruikt. 

Strijd voor democratie is ook strijd tegen fascistische tendenties. 
Maar niet iedere ondemocratische maatregel is reeds fascistisch. De 
kansen van het fascisme zijn, na zijn nederlaag in de Tweede We
reldoorlog en de groei van het socialisme, veel geringer. Bovendien 
hebben wij aan den lijve ervaren wat fascisme is: oorlog, moord, 
marteling, rassenvervolging, honger. 

Lichtvaardige hantering van het woord fascisme betekent ont
waarding van het begrip, stompt de waakzaamheid af, verhindert 
discussie en is daardoor geen bijdrage aan de strijd voor democratie. 

Een dergelijke relativering van het begrip vindt men bij de schrij
ver J. B. Charles, die het fascisme los maakt van zijn maatschap
pelijke oorzaak en er de "donkere zijde" van ieder mens en systeem 
mee aanduidt, van oertijd tot heden. 

Zo wordt fascisme een half-godsdienstig begrip, dat de in onbruik 
rakende duivel vervangt. Deze en soortgelijke opvattingen vertroe-
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belen het vraagstuk en verhinderen duidelijke stellingname, waar 
door ze de strijd voor democratie schaden. 

Parlement en regering 

fN ben interview met Het Vrije Volk heeft prof. Oud gezegd, c-.: 
het wezen van de parlementaire democratie is, dat het parlement 

een regering door een andere kan vervangen. 
Dat is een definitie vol valkuilen. 
In de eerste plaats is het niet het parlement, dat een nieuwe re

gering vormt als een kabinet is afgetreden. 
Als dat namelijk gebeurd is, beginnen er duistere manipulaties 

achter de schermen en dan komen er tenslotte ministers en staats
secretarissen te voorschijn, van wier bestaan negen van de tien par
lementsleden nooit hebben gehoord. Zulke "dei ex machina" waren 
ieder in hun tijd bijvoorbeeld De Quay, Marijnen, Zijlstra, De Paus, 
Luns, Staf, Visser. 

Een bijreden voor deze wijze van levering van ministers is waar
schijnlijk, dat het ongewenst wordt geacht, dat ministers "te dicht" 
bij het parlement staan. 

Maar de hoofdreden is toch wel, dat het grote bedrijfsleven maar 
het liefst ministers uit zijn directe omgeving ziet komen -- elke van 
de hierboven genoemde namen bevestigt dat. 

Kabinetsformaties vinden dus, ondanks de schijn van het tegen
deel, plaats buiten het parlement om. Het parlement krijgt pas te 
maken met een nieuwe regering, als die mèt program compleet is. 

Het is daardoor oncontroleerbaar, welke krachten precies werken 
bij kabinetsformaties (buitenland, grootkapitaal, militaire kringen]. 
Maar dat ze werken bewijzen de resultaten. 

In de tweede plaats - het gaat nog steeds over de uitspraak van 
Oud- is daar de vraag wat dat parlement zelf dan wel is. Het par-, 
lement zoals wij dat thans kennen is niet meer dan een schim van 
een volksvertegenwoordiging. De leden worden via partijlijsten ge
kozen - tot nu toe in meerderheid op confessionele of liberale lijs
ten. Bij het opstellen van die lijsten en het formuleren van programs 
- die trouwens na de verkiezingsdag, hoe vaag ze ook Zijn, toch 
weer in de bureau's verdwijnen - speelt het volk, dat deze par
tijen zeggen te vertegenwoordigen, geen werkelijke rol. Vooral con
fessionele partijen en VVD bewijzen in hun parlementaire activiteit 
hoe veel het kapitaal en hoe weinig een gewoon lid invloed uitoe
fent op het politieke gedrag dezer groepen. 

In de derde plaats heeft in Nederland nog nooit een kabinets
crisis plaatsgevonden die een wezenlijk andere samenstelling van 
de regering, naar personen en politieke doelstellingen, met zich 
meebracht. 

De meest drastische wijziging in de na-oorlogse periode, het ver
jagen van de PvdA uit de regering, werd gekenmerkt door het feit, 
dat alle overige ministers, d.w.z. de grote meerderheid, bleven zit
ten. 
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We zien dat bij alle kabinetsopvolgingen - er blijft altijd een 
aantal ministers hangen. Hoeveel te sterker geldt dat voor het lei
dende ambtelijke apparaat, dat, zoals bekend, een grote rol speelt bij 
het bepalen en laten voortduren van de regeringspolitiek. Het bleef 
zelfs zitten onder Seyss Inquart! 

Het "vervangen van een regering door een andere" is dus slechts 
een beperkte operatie, die niets zegt over de politieke doelstellingen 
als zodanig. · 

Vernieuwing van de democratie moet als wezenlijk kenmerk heb
ben, dat niet langer regeringen met - in grote lijnen - een gelijke 
politiek elkaar opvolgen, dat er niet geschoven wordt binnen de be
staande, vooral economische, machtsverhoudingen - maar dat ge
werkt wordt aan een krachtenconcentratie die daar gaat verande
ren waar dat hout snijdt. Dat is het doel van de leuze: een regering 
van de arbeidersklasse. 

Als de arbeidersklasse, in eenheid optredend, in de economische 
en politieke strijd zware slagen aan de heersende klasse weet toe te 
brengen, dan kan zij ook de ruggegraat gaan vormen voor een 
nieuwe regeringscombinatie. Een dergelijke macht zou in staat zijn 
die der monopolies en grote banken te breidelen. Ze zou daardoor 
wezenlijke veranderingen aanbrengen in de parlementaire demp
eratie en een werkelijk andere regering aan het bewind brengen. 

Dan zou Oud gelijk hebben. Maar dan zou ook net gebeuren wat 
hij niet bedoelt als hij het over democratie heeft. 

... Het vrije denken 

oooR deCRijksdienst voor het Nationale Plan is in 1956 een studie 
gemaakt naar de zondagsbesteding van inwoners van Amster

dam, Rotterdam, Hilversum en Zaandam. 
Men heeft deze vier steden gekozen om een beeld te krijgen van 

het gedrag van de grote-stadsbewoner in de zgn. randstad-Holland. 
Wat men al niet onder de naam "plan" kan vangen! 

In het boek "Mensen op Zondag", dat de vrucht is van deze stu
die, komt ook een hoofdstukje "De kerk" voor. Uiteraard kan men 
de zondagsbesteding niet bestuderen, zonder daarbij het kerkbezoek 
te betrekken. 

Enkele gegevens uit dit hoofdstukje willen we vermelden. Zo 
blijkt, dat van de gelovigen alleen de katholieken en gereformeerden 
voor meer dan de helft naar de kerk gaan. Speciaal bij de katho
lieken zijn dat er ook niet veel méér dan 50 pCt. Van de hervormden 
gaat er slechts één op de 8 op zondag naar dominee luisteren. 

Van alle vier steden is het kerkbezoek het laagst in Rotterdam 
- een nogal opvallend feit. 

De cijfers blijken als volgt te liggen: 
In Amsterdam gaat op zondag 19,8 pCt van de bevolking naar de 

kerk (natuurlijk altijd naar eigen zeggen), in Rotterdam 18,1 pCt, 
in Zaandam 22,5 pCt en in Hilversum 28,5 pCt. Gezien de grootte 
der genoemde gemeenten mag men dus aannemen, dat in 1956 van 
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de Hollandse stadsbevolking iets ·meer dan 20 pCt naar de kerk 
ging. Bij de arbeiders bleek dit 17,8 pCt te zijn. De ijverigste kerk
gangers zijn winkeliers en lagere beambten. 

De jeugd tot even iri de twintig laat zich (verhoudingsgewijs dan 
altijd] wat meer in de kerk zien, maar na het bereiken der volwas
senheid (huwelijk] laat zij verstek gaan. 

Bij de leeftijdsgroep van 25~50 jaar is het kerkbezoek over het 
algemeen het laagst. 

Deze cijfers zijn vooral dan interessant, als men ze naast andere 
gegevens plaatst. 

Zo de verhoudingsgewijs veel snellere groei van het bijzonder on
derwijs dan het openbare. 

Zo ook de officiële voorlichting. 
Bij het doorkijken van een willekeurig weekprogramma in een 

programmablad voor radio en TV blijkt immers, dat op zondag één 
van beide zenders vrijwel geheel voor godsdienstige uitzendingen 
wordt gebruikt. 

De TV-uitzendingen voor die dag beginnen met een godsdienstig 
programma en eindigen daarmee. 

Zowel zij die de kerk niet wensen te bezoeken als zij die dat al 
hebben gedaan krijgen met grote hardnekkigheid diezelfde kerk nog 
eens over radio en TV thuis bezorgd. 

Over de hele week genomen is het aantal uitzendingen van uit
gesproken godsdienstig karakter voor de radio en TV samen 60 à 
70. Waartegenover als ongodsdienstige uitzending feitelijk alleen 
staat het kwartiertje van het humanistisch verbond op zondagmor
gen. 

Het is maar één voorbeeld hoe onder de naam van democratie 
geestelijk eenrichtingsverkeer wordt georganiseerd. 

Wij bepleiten geen stopzetting van godsdienstige uitzendingen. 
Wij bepleiten wel meer evenwicht. 

BVD 

TOEN minister-president Marijnen ging verklaren, dat inderdaad 
door de BVD telefoongesprekken worden afgeluisterd, begon hij 

zijn speech met een wijdlopig loflied op de democratie en de vrij
heid. Maar om der wille van die democratie en die vrijheid moest 
men nu eenmaal af en toe telefoons afluisteren. 
· De discussie, die in oktober over dit afluisteren is gevoerd, heeft 
daarmee op de parlementaire democratie anno 1963 een interessant 
zij licht geworpen. 

Er wordt afgeluisterd __:_ maar dç>Or wie, bij wie en hoeveel maal, 
dat blijft geheim. 

De praktijken van de BVD zijn in de eer~te piaats gebaseerd op 
intimidatie. Dit demonstratief geheim houden van feitelijkheden 
moet blijkbaar tevens dienen om, terwijl de BVD een zwaar echec 
leed, de intimidatie nog te versterken. De gedachte dat men afge-
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luisterd kan worden, dat bepaalde uitlatingen en bepaalde vriend· 
schappen ergens in Uw leven tegen U uitgespeeld kunnen worden, 
moet U ertoe brengen die uitlatingen liever niet te doen en die 
vriendschappen maar niet te koesteren. 

In dit plan tot intimidatie vormt de telefoon natuurlijk slechts 
een onderdeel. Er is ook de politieke druk, via de meest uiteenlo· 
pende manleren uitgeoefend op vooruitstrevende mensen, met het 
doel hen van een linkse koers af te brengen of af te houden. 

Hiermee heeft dan onze "vrijheid en democratie" zichzelf weer 
eens op duidelijke wijze gerelativeerd. 

Het is echter van belang vast te leggen, dat diegenen die dit mid
del hanteren - hoe gaarne een deel van hen ook waarschijnlijk an
ders zou willen - slechts beperkte wraakmiddelen tot hun beschik
king hebben: pesterijen en indirecte broodroof in de vorm van een 
benoemings- en promotiebeperking. Waarmee trouwens op zichzelf 
een schending van de grondwet plaatsvindt, die in art. 5 bepaalt, 
dat iedere Nederlander tot elke landsbediening benoembaar is. 

Maar zij hebben niet het recht op vrijheidsberoving. 
Van burgerlifke zijde wordt dit feit aangedragen om de andere 

anti-grondwettelijke en anti-democratische praktijken der BVD te 
verschonen. Zij, die voor democratie strijden, mogen zich door deze 
redeneerwijze niet in de luren laten leggen. Maar zij doen er wel 
goed aan om dit punt toch voortdurend te onderstrepen, omdat het 
een wapen kan gaan vormen tegen die strevingen, die erop gericht 
zijn om de macht der geheime dienst uit te breiden en de bestaande 
grenzen te overschrijden. 

Dat is geen verzinsel. 
In Amerika worden mensen, dank zij de bemoeienis der gehei

me diensen, opgesloten omdat er een wet is die communisten wil 
verplichten zich als "buitenlandse agenten" te laten registreren. 

In West-Duitsland is het communist-zijn verboden en hebben ge
heime diensten anti-fascisten achter Aqenauers tralies doen belan
den. 

De strijd van de democratische krachten moet erop gericht zijn 
om met deze ene beperking van de macht der geheime politie in de 
hand, haar andere wapens weg te slaan en een onverkorte uitvoe
ring van de grondwettelijke rechten der burgers te doen waarborgen. 

M. BAKKER 

584 



De anti-imperialistische strijd van 
de C.P.N. (t) 

Bijdrage tot de geschiedenis van de onafhankelijk

heidsbeweging in Indonesië 
Ter voorbereiding van de herdenking van het 45-jarig bestaan 

van de CPN in het komende jaar, zal P. en C. een reeks be
schouwingen over afzondellijke hoofdstukken uit de geschie
denis der CPN publiceren. 

De serie wordt ingeleid door een tweetal beschouwingen van 
A. Averink, waarvan hier de eerste verschijnt. 

TOT de beste tradities van de Communistische Partij en de Neder-
landse arbeiders die de zij de van het marxisme kozen, behoort 

de strijd tegen het kolonialisme, in het bijzonder de strijd tegen de 
Nederlandse overheersing van Indonesië. De viering van het 45-
jarig bestaan van onze partij in 1964 is een goede gelegenheid, om 
een kort overzicht te geven van enige belangrijke gebeurtenissen en 
het optreden van de Nederlandse communisten inzake het koloniale 
vraagstuk. 

Voorop moet gesteld worden, dat het de communisten waren die 
van meet af aan als enigen het perspectief stelden van een "onaf
hankelijke Indonesische staat". 

Zij ging van meet af aan in tegen de reformistische opvatting dat 
het Indonesische volk niet rijp was voor zelfbestuur. 

De leuze "Indonesië los van Holland, nu" werd voor de oorlog 
zeer populair en gold als het herkenningsteken van het marxisme 
in Nederland. 

De leuze van Marx: "Geen volk kan vrij zijn dat een ander volk 
onderdrukt" was gedurende 45 jaar de leidraad van de Nederlandse 
communisten en werd door hen naar mate van haar krachten, door 
daadwerkelijke acties waar gemaakt. 

De Communistische Partij volgde deze weg in het bewustzijn, dat 
de uitbuiting van het Indonesische volk één van de voornaamste bron
nen van de macht vormde van het Nederlandse imperialisme, van 
dezelfde heersende klasse, die zich verrijkt door de uitbuiting van 
de werkers in het eigen land. 

In deze gemeenschappelijke strijd van de Indonesische vrijheids
strijders en de Nederlandse arbeiders onder leiding van de Com
munistische Partij, tegen koloniale onderdrukking, voor democratie, 
vrijheid en vrede, hebben de Nederlandse communisten dikwijls te
gen de stroom op moeten roeien. 

Deze strijd heeft echter de positie yan de Nederlandse arbeiders
klasse versterkt, het Nederlandse imperialisme verzwakt, onze partij 
geschoold, gestaald en verrij kt, de revolutionaire beweging in lni
donesië bevorderd. 
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Na de Tweede Wereldoorlog werd de anti-koloniale strijd van de 
CPN op grondslag van haar goede traditie en ervaring verder ont
wikkeld. Zij leidde tot prachtige daden van solidariteit van de Ne
derlandse arbeidersklasse, zoals de algemene werkstaking in 1946, 
om de koloniale oorlog te verhinderen. 

De strijd voor de volledige erkenning van de Republiek Indonesië 
tot en met de vreedzame overdracht van West-Irian (Nieuw Guinea) 
aan Indonesië leidde tot een verbreding van het eenheidsfront in 
Nederland en versterkte de autoriteit van de CPN onder de massa's. 
Dit eenheidsfront begint nu ook vruchtbare resultaten af te werpen 
in de gezamenlijke strijd voor loonsverhoging en lotsverbetering, 
voor de verdediging van de democratie en het tot stand brengen van 
een neutraal en atoomvrij Nederland. 

In onze gemeenschappelijke strijd tegen het kolonialisme, voor 
een vrij onafhankelijk Indonesië, zijn er in de loop der jaren hechte 
vriendschapsbanden ontstaan tussen de Nederlandse en In.çlonesi
sche Communistische Partij, vriendschapsbanden, geboren uit de ge
meenschappelijke strijd van jaren, gegroeid op de gezonde grond
slag van het proletarische internationalisme, welke ook in de toe
komst voor de verdere strijd van groot belang zullen zijn. 

De eerste jaren na de aansluiting bij de Communistische Internationale 

JN de eerste jaren na de aansluiting bij de Communistische Interna-
tionale, toen de partij heel klein was en nog- geen leninistisch in

zicht had in het wezen van het imperialisme en het vraagstuk van 
het zelfbeschikkingsrecht der naties, trad zij wel op voor de onaf
hankelijkheid van het Indonesische volk. 

Nadat in 1905 een van de wreedste koloniale expedities, de Atjeh
oorlog was beëindigd, begon het Nederlandse kapitaal met de ver
dere openlegging van de "buitengewesten". 

In Nederland rees de vraag, hoe de arbeidersbeweging hier tegen
over moest staan. Het ging vooral om de verdere ontginning van de 
rijke olievelden in Djambi (Sumatra], al of niet door de Royal Dutch 
(Sir Deterding). 

Toen hierover een wetsontwerp werq ingediend, nam de Commu
nistische Partij als enige het standpunt in, dat het ontginnen van 
de olievelden moest worden uitgesteld, totdat "de volkeren van de 
Indische Archipel zelfbestuur hadden verkregen". In een brochure 
zette de Communistische Partij uiteen, dat de "schatten van de In• 
dische bodem het rechtmatig eigendom zijn van de Indische bevol
king", een standpunt, dat tot vandaag zijn actualiteit heeft behou
den. Men denke slechts aan de Declaratie over het verlenen van on
afhankelijkheid aan de koloniale landen en volken, ingediend en 
aangenomen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde· Naties 
in 1960 door de Sowjet-Unie, waarin verlangd wordt: "Op gelijke 
wijze alle steunpunten van het kolonialisme in de vorm van bezit
tingen en leenpachtgebieden op vreemd grondgebied op te heffen". 
Elk volk moet over zijn eigen welvaartsbronnen kunnen beschikkèn. 

Het spreekt vanzelf, dat "De Tribune", het toenmalige dagblad 
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van de CPN, voortdurend de politiek van terreur, uitplundering en 
onderdrukking in Indonesië ontmaskerde, welke de koloniale bour
geoisie onder de vlag van haar "zedelijke roeping" doorvoerde. 

In tal van artikelen, brochures en openbare vergaderingen ging 
de partij in op de toestanden die in Indonesië heersten en deed zij 
de "beschaversrol" van de Nederlandse kolonialisten uit de doe
ken Êm voedde de Nederlandse arbeidersklasse op in de geest van 
het proletarische internationalisme. 

De Partij toonde het verband aan tussen de strijd van de Indone
sische vrijheidsstrijders en de onderdrukte en uitgebuite arbaiders 
in Nederland tegen één gemeenschappelijke vijand. 

De Communistische Partij van Indonesië had in de jaren 1925 reeds 
grote invloed. Er bestonden grote vakverenigingen, zoals die van 
het Spoor- en Trampersoneel en anderen, die reeds vele en omvang
rijke stakingen hadden geleid. 

Verder waren er tal van andere nationale, politieke en culturele 
organisaties, die op hun wijze opkwamen voor nationale onafhan
kelijkheid en méér rechten voor de Indonesiërs. 

De nationale bevrijdingsbeweging was in opmars en dus had de 
PID (de politieke inlichtingendienst) een groot terrein om zijn don
kere praktij ken uit te voeren. 

Het eerste het beste ambtenaartje van de fiD, die geen van allen 
enig onderscheidingsvermogen bleken te bezitten, had het recht 
ook besloten vergaderingen bij te wonen en staande de vergadering 
de spreker te verbieden bepaalde dingen te zeggen. 

Zo'n ambtenaar interrumpeerde dan alsof hij de voorzitter van de 
Tweede Kamer was: "Deze uitdrukking is niet toegelaten". Ook kon
den ze de vergadering ontbinden. Dit was echter nog het onschul
digste optreden. Hoeveel mensen zijn er niet door de PID aange
bracht als opruiers, die zonder vorm van proces werden gevangen 
gezet of later naar Boven-Digoel werden gestuurd? 

Al deze toestanden, de rol van de PID, vervolging van communis
ten en democraten, werden door de partij regelmatig aangeklaagd. 

Haar woordvoerder in het parlement sinds 1925, Louis de Visser, 
liet niet af steeds opnieuw bij de debatten over "koloniale zaken" 
de Indonesische kwestie aan de orde te stellen. De talrijke redevoe
ringen ook in latere jaren gehouden, zijn nu nog documenten waar
uit blijkt, dat de CPN van de toestanden in Indonesië goed op de 
hoogte was. 

In 1925 hield Louis de Visser een interpellatie van enige uren 
(stof was er genoeg) voor de opheffing van de vervolging van com
munisten en andere vrijheidsstrijders in Indonesië. 

De Visser keerde zich tegen de beperking van de bewegingsvrij
heid in Indonesië, "tegen de verstikkende 'atmosfeer door justitio
nele maatregelen", tegen artikel 161bis, dat proclamatie van staking 
strafbaar stelde, voor, de afschaffing van de rotanstraf (slaan met 
een bamboeknuppel). 

In de ingediende motie wordt gezegd: "Indien gij blijft voortgaan 
met de wijze, waarop gij in het jongste verleden de opkomende al't-
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beidersbeweging met allerlei maatregelen van geweld probeert neer 
te slaan, dan zult gij in de allernaaste toekomst de wrangste vruch
ten daarvan plukken". Hij voegde daaraan toe: "De-ze maatregelen 
zullen niet in staat zijn de algemene beweging in Indonesië blijvend 
tegen te houden". 

De wrange vruchten van het koloniale beleid van Den Haag, kwa
men een jaar na deze interpellatie. De koloniale bourgeoisie, die toen 
evenals na de Tweede Wereldoorlog, blind en doof bleef voor wat 
er in het Indonesische volk leefde en wat de communisten in Ne
derland hen daarover voor hielden, werden geconfronteerd met een 
volksbeweging, die omsloeg in volksopstanden. 

Op 20 april 1926 hield Louis de Visser opnieuw een interpellatie 
"omtrent de vervolging van communisten door de regering van Ne
derlands-Indië en het onderdrukken van de vakbeweging in Indone· 
sië". 

Op 30 september 1925 had Louis de Visser schriftelijke vragen ge
steld aan de minister. Deze "beantwoordde" de vragen een half jaar 
later, hetgeen aanleiding werd tot de interpellatie. De interpellatie 
werd een felle aanklacht tegen het koloniale "bestuur". De feiten 
spraken voor zichzelf. 

De communistische spreker legde uit, dat er in Indonesië een na
tionale bevrijdingsbeweging is; een volksbeweging, iets wat de rege
ringen in Den Haag nooit konden begrijpen. 

Louis de Visser stelde vast, dat de Nederlandse regering in Indo
nesië excessen veroorzaakt in de arbeidersbeweging, waarvoor de 
communisten verantwoordelijk gesteld worden. 

Als bewijzen hiervoor somde Louis de Visser een reeks gebeurte
nissen op, die een treffend beeld gaven van de toestand in "ons 
Indië". 

Op 9 mei 1924 werd in Sernaraug een vergadering van het Spoor
en Trampersoneel onmogelijk gemaakt, omdat Ali Archam sprak 
over "imperialisme". De aanwezige politiechef keurde dit niet goed. 

In Blitar werd een vergadering van de "Sarekat Islam" 1
) verbo

den, omdat het bestuur geen ledenregister bij zich had. 
In Bandoeng verbood de politie een vergadering van de PKI, waar 

500 personen aanwezig waren, omdat de vergadering zong in af
wachting van de komst van het bestuur. De bezoekers werden de 
zaal uitgewerkt, waarbij mishandelingen plaats vonden. 

In januari 1925 waren 2000 personen, die 10 vakorganisaties ver
tegenwoordigden bijeen om een Internationale Arbeidershulp Or
ganisatie te stichten. 

De politie eiste "zacht spreken". Toen de spreker begon werd de 
vergadering onder gebruik van de gummiknuppels gesloten, waarbij 
10 mensen gewond werden. De leider van de vergadering kreeg 2 
maanden gevangenisstraÎ en de spreker 8 dagen. 

1) "Sarekat Islam", Indonesische veremgmg, massaorganisatie, die op haar 
hoogtepunt 8 miljoen leden telde, waarin de communisten de revolutionaire kern 
vormden. 
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Er worden voorbeelden genoemd van het fouilleren van vergade
ringsbezoekers. In de ogen van de PID was het al verdacht dat men 
bij een onderwijzer het portret van Douwes Dekker aantrof. D~ 
voorzitter van de PKI te Makassar werd veroordeeld tot 18 maanden 
gevangenisstraf, anderen kregen 12 tot 10 maanden wegens 
"spreek-" en "persdelicten". 

In de havens van Padang en Medan, bij de machinefabriek in Soe
rabaja, de typografen in Semarang, vonden grote stakingen plaats. 

Massale arrestaties waren aan de orde van de dag. Het Gouverne
ment paste het Exorbitante Recht toe, d.w.z. het buitengewone recht 
van de Gouverneur-Generaal om zonder vorm van proces ongewens
te mensen te verbannen. 

Op de parlementszitting van 20 april 1926 onthulde de CPN het 
volgende staaltje van "rechtspraak". 

Op 23 januari 1926 stond een Indonesische vrouw Ati Woro te
recht in Malang. Ati Woro zou op een vrouwenvergadering gezegd 
hebben: "Vroeger gaf een vrouw, als het een huwelijk betrof, aan 
een prljaja de voorkeur, maar tegenwoordig is de wacht niet meer 
op zo iemand" (houdt men er niet meer van). 

Rechter: "Is dit juist?" 
President: "W'at was uw oogmerk, wat verstaat ge onder prijaja ?" 
Is in de volksmond prijaja hetzelfde als Burgerlijk Bestuursambte-

naar?" 
Ati Woro: "Als ik het woord "prijaja" bezig, heb ik niet speciaal 

ambtenaren op het oog, maar allen die een groot inkomen hebben 
en niet met handenarbeid de kost verdienen. Zij allen heten pri
jaja's." 

Hiervoor moest Ati Woro boeten met 1 jaar gevangenisstraf. 
Op dezelfde Kamerzitting diende de CPN een motie in, welke in 

behandeling kon worden genomen omdat de heren Schaper, Cramer, 
Joekes en Oud bereid waren deze mede te ondertekenen, hoewel zij 
er niet voor stemden. 

Wij geven deze motie weer, omdat zij tegelijkertijd de lijn aan
geeft waarop de CPN haar agitatie, acties en eisen inzake het kolo
niale vraagstuk richtte, totdat zij in 1940 verboden werd door de 
Duitse nazibezetting. 

De motie richtte zich tegen het "bestuur" van de toenmalige Gou
verneur-Generaal Fock, wiens beleid gekenmerkt werd door wille
keurige toepassing van onderdrukkingsmaatregelen: 

"Zij verzoekt de ·regering het daarheen te willen leiden, dat bij 
het optreden van de nieuwe Gouverneur-Generaal algemene amnes
tie afgekondigd wordt ten opzichte van alle in- en externe rege
ringsbesluiten, alsmede uitgesproken vonnissen verband houdende 
met het optreden in de volksbeweging". 

De CPN keert zich tegen de politiek van broodroof, het ontslag 
van ambtenaren omdat zij een communistisch blad lezen, tegen het 
in beslagnemen van drukkerijen, het verbod van vakverenigingen, 
het mishandelen en gevangenzetten van communisten en "andere 
cle regering niet welgevallige propagandisten". 
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De minister wordt gevraagd, "normale toestanden te bevorderen", 
"het opheffen van de lijfstraffen", "het beslag op te heffen op loka
len", "het vergaderrecht toe te staan", etc. 

De fijnzinnige minister van Koloniën, Koningsberger 2 ) antwoord
de, dat het grootste deel van zijn leven zich bewogen had op het ge
bied van de natuurwetenschappen en hij vergeleek het communisme 
met moeraskoorts, welke overgebracht wordt door een bepaald soort 
mugg,en. 

"We weten", zo staat het in de Handelingen van de Tweede Ka
mer, "hoe die muggen de overbrengers zijn van de kiemen der ziekte, 
die vaak gehele landstreken teistert en moeilijk of niet bewoonbaar 
maakt, hoe zij bij voorkeur jonge, gezonde en krachtige organismen 
aanvallen". 

Uit dit "wetenschappelijk" standpunt putte de regering blijkbaar 
de inspiratie om het verbanningsoord in Boven-Digoel op Nieuw 
Guinea op te richten, waar vele vrijheidsstrijders letterlijk ten gron
de gingen aan de malaria, zwartwaterkoorts en tbc. 

De opstand 

NOVEMBER 1926-'27 vonden op Java en Sumatra omvangrijke 
volksopstanden plaats tegen de armoede, onderdrukking en 

vreemde overheersing. Deze opstanden sloegen bij de Nederlandse 
bourgeoisie in als een bom. De gehele koloniale reactie eiste dras
tische maatregelen tegen de communistische en nationale bevrij
dingsbeweging. De opstand werd op wrede wijze onderdrukt. Op
standelingen werden opgehangen, duizenden gearresteerd en ge
vangen gezet. De PKI werd verboden. Van organisatievrijheid was er 
nadien praktisch geen sprake meer. 

Een uitvoeriger weergave van de gebeurtenissen en de beoorde
ling van de opstand vindt men in het 4de leerboekje van de Neder
landse Arbeidersbeweging, dat in 1954 door de CPN werd uitgege
ven, om de leden van onze partij meer kennis en inzicht omtrent de 
geschiedenis van de Indonesische communistische beweging en het 
leninistische standpunt in het koloniale vraagstuk te geven. 

Dit boekje werd daarna ook vertaald in het Indonesisch en ge~ 
publiceerd in een extra nummer van het theoretische tijdschrift van 
de PKI "Bintang Merah" [De Rode Vlag]. Derhalve willen wij op 
deze plaats niet verder ingaan op de gebeurtenissen· van 1926-'27 
zelf, doch ons bepalen tot de uitwerking er van in Nederland. 

Het neerslaan van de opstand leidde tot versterkte activiteit van 
de Nederlandse communisten tegen de koloniale terreur, voor de 
vrijlating van de politieke gevangenen, voor de opheffing van het 
conoentratiekamp Boven-Digoel, voor het verkrijgen van democra
tische rechten en zelfstandigheid voor het Indonesische volk. 

2) Dr. J. C. Koningsberger, (AR), koloniale loopbaan, o.m. voorzitter van de 
Volksraad, minister van Koloniën in het kabinet-De Geer van 1926 tot 1929. 
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Een van de resultaten van deze campagne was, dat een lid van de 
Raad van Advies van de Gouverneur-Generaal, de Raad van Indië, de 
heer Hillen, twee maandenenaar Boven-Digoel werd gestuurd om 
een onderzoek in te stellen. Hij sprak met de bannelingen persoon
lijk en als gevolg daarvan werd Mevr. Soekaesih, die sinds 1928 ver
bannen was, in 1931 vrijgelaten. Later werd zij [met haar Nederland
se man) "geëxterneerd" - uitgewezen - naar Nederland. 

Zij had geluk gehad, vertelde zij later in een brochure in Neder
land verspreid, in de actie voor vrijlating van de gevangenen. An
deren waarvan de straftijd om was, werden doodgewoon vastge
houden. 

Zij vertelde: "In april 1928 (haast anderhalf jaar na mijn arres
tatie) werd ik te Priok aan boord gebracht van de gouvernements
stomer "Rumpius". Er waren 800 bannelingen aan boord, allen man
nen, ik was de enige vrouw. De vrouwen en kinderen, die het hoofd 
van het gezin in ballingschap volgden en ou een ander dek onder
gebracht werden, reken ik dan niet mee. 

Wij werden vijf aan vijf met kettingen aan elkaar vast geklonken. 
Tijdens het eten werd een hand vrijgemaakt. Liggen konden we niet 
voor 9 uur 's avonds. 
· Dan werden de kettingen los gemaakt en konden we gaan slapen". 

Op 1 mei kwamen de gevangenen in Boven-Digoel aan. Het co• 
mité van ontvangst, door de bannelingen gevormd en nog honderd 
anderen werden gearresteerd en in een goederenloods opgesloten." 

In tal van openbare vergaderingen, brochures en manifesten en 
in het parlement, ontmaskerde de CPN het optreden van de beruchte 
Majoor Rhemrev, die op advies van Colijn 3 ), hardhandig optrad te
gen de opstandige arbeiders en boeren. Verschillende brochures 
verschenen over de toestanden in Boven-Digoel, waarheen 1800 men
sen, merendeels zonder vorm van proces, werden verbannen, ver 
weg van Java, zonder kans om te ontvluchten. 

Door het optreden van de CPN bleef Boven-Digoel in de discussie. 
In het parlement waren ook andere partijen gedwongen zich met 

deze problemen bezig te houden. De koloniale reactie werd niet met 
rust gelaten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1929 ontwikkel
de de CPN een eisenprogram voor Indonesië, samengevat in de 
volgende tien punten: 

1. Volledige en onmiddellijke onafhankelijkheid voor Indo
nesië en andere overzeese gewesten. 

2. Terugroeping van alle Europese strijdkrachten. 
3. Onmiddellijke invoering van het volledige recht van vere

niging en vergadering, demonstratie en staking, vrijheid 
van drukpers, opheffing van alle uitzonderingsbepalingen 
tegen de revolutionaire nationale volksbeweging, en van 
alle bijzondere wetgeving tegen de Indonesische arbeiders 
[poenale sanctie). 

3) H. Colijn, (AR), minister in diverse vooroorlogse kabinetten, minister-presi
dent van 1925-'26 en 1933-'39. 
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4. Algehele onmiddellijke amnestie, opheffing van alle inter
nerings- en externeringsbesluiten. 

5. Afschaffing van de doodstra4 F.n alle andere lichamelijke 
straffen. 

6. Verbod van iedere - hetzij rechtstreekse dan wel zijde
lingse - dwang tot verhuur van gronden door de inheem
se bevolking aan ondernemingen van het Westerse kapi
taal. 

7. Onmiddellijke afschaffing van het instituut der particu
liere landerijen, zonder schadeloosstelling van de landhe
ren, en beschikbaarstelling van de bodem aan de inheemse 
bevolking. 

8. Invoering van algemeen kosteloos openbaar onderwijs. . 
9. Grondige verbetering van de volkswoningbouw en andere 

maatregelen tot bevordering van de volksgezondheid. 
10. Doorvoering van een maximum 8-urendag ( 45 urige werk

week), met dien verstande, dat bestaande kortere arbeids
duur gehandhaafd blijft en van de 6-urige werkdag in de 
mijnen en in de voor de gezondheid schadelijke bedrijven. 
Verbod van nachtarbeid voor kinderen beneden 14 jaar en 
voor vrouwen, gedUrende 6 weken voor en na de bevalling, 
met behoud van het volle loon en met het recht, weder te
werkgesteld te worden. 

Tevens stelde de CPN voor het eerst naast haar eigen candidaten 
bekende Indonesische communisten op haar lijst. 

"Dat is het bondgenootschap van blank en bruin niet met woor
den maar in de praktijk"{ zo lezen wij in een verkiezingsbrochure 
versiert met een alarmerende plaat die in 1933 ook als affiehe werd 
uitgegeven, die hierbij wordt afgedrukt, voorzien van de tekst: "50 
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miljoen Indonesiërs wordt de mond gesnoerd! Alleen de Communis
tische Partij vecht voor hen! Arbeiders, weest solidair met Uw bruine 
makkers". 

De lijst met Nederlandse en Indonesische candidaten maakte zo
wel in Nederland als in Indonesië een enorme indruk. Het bleef be
perkt tot één zetel. Het zou te ver voeren om binnen het raam van 
dit artikel op de oorzaken daarvan verder in te gaan. 

In februari 1930 vond er een partijcongres plaats, dat van histo
rische betekenis is geweest. Op dit congres voltrok zich een wen
ding, de partij ~tte koers om de verbindingen met de massa te ver
sterken, in het bijzonder door de partij op het vakverenigingswerk 
te oriënteren. Tevens werd een nieuwe partijleiding gevormd, naast 
C. Schalker, werd Paul de Groot, één der secretarissen, belast met 
het vakverenigingswerk. Deze veJ;anderingen luidden een nieuwe 
opwaartse ontwikkeling in. Terwijl de partij in 1929, 37.000 stemmen 
kreeg, werden het in 1933,. 118.000. 

"De banneling van het kamp der onverzoenlijken" 

DITMAAL, bij de verkiezingen in 1933, stelde de CPN o.a. Sardjono, 
"de balling uit het kamp der onverzoenlijken" van Boven-Digoel 

en voorzitter van de PKI, candidaat voor de Tweede Kamer. 
Welk een indruk dit in Boven-Digoel maakte, verhaalt de Gou

vernementsarts L. J. A. Schoonheyt 4
), die 2 jaar aldaar verbleef en 

zijn ondervindingen in 1936 publiceerde. 
In zijn boek "Boven-Digoel", dat slechts ten doel had het bestaan 

van dit concentratiekamp te rechtvaardigen, schrijft hij: "Op een 
goeden dag wilde ik juist met de Wedana (bestuursambtenaar) onze 
gebruikelijke wandeling door het kamp maken, toen een magere, on
ooglijke, zeer onsympathiek uitziende gedeporteerde op ons toe
stapte en de bestuursambtenaar op hoge toon aansprak. De man, 
die bovendien nog vreselijk stotterde, hield in gebrekkig Neder
lands een lang betoog tegen de wedana, die het verhaal doodbedaard 
aanhoorde en hem daarna rustig van repliek diende. Nadat de ban
neling verder gelopen was, vroeg ik de bestuursambtenaar, waarom 
hij dit ongunstig uitziende sujet niet even op zijn nummer had ge
zet. De Wedana schoot daarop in een lach en stelde ·mij de vraag, 
of ik dan niet wist, wie deze belangrijke persoon was. "Weet U dan 
wel dokter", vervolgde hij, "dat dit mannetje het Nederlandse Twee
de- Kamerlid Sardjona is?" 

De heer Schoonheyt barst zowat uit zijn vel van verontwaardiging 
als hij verder daaraan toevoegt: "Sardjono, één der grootste agita
tors tegen het Nederlandse gezag, de fanatieke oproerkraaier, voor 
wien isolatie op Tanah-Merah en Goedang-Arang nog niet voldoende 
was om zijn actie tegen het Gouvernement te staken en die tenslotte 
te Tanah-Tinggi (het meest afgelegen kamp der on verzoenlij ken) 
moest worden opgeborgen, was namelijk in 1933 officieel door Hol
landse stemgerechtigden tot Nederlands Tweede-Kamerlid gekozen. 

4) L. J. A. Schoonheyt, arts, "Boven-Digoel", uitg. Kon. Drukkerij De Unie, Ba
tavia, 1936. 
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Welk een slag in het gezicht van de Nederlandse staat en zijn ver
tegenwoordigers in Indië! 

"Voor deze nietsontziende opstandeling moesten vanuit Boven
Digoel met de Nederlandse Communistische Partij allerlei telegram
men worden gewisseld, die blijkbaar niet konden worden tegenge
houden. Verder moest ten behoeve van deze banneling de motorboot 
verscheidene malen tussen Tanah-Merah en Tanah Tinggi heen en 
weer varen(!) en was de Weciana telkens verplicht om bij "mijnheer 
het kamerlid" inlichtingen in te winnen". 

Men vierde toendertijd dan ook feest in het kamp der onverzoen
lijken. Alle actie tegen het Neder~andse gezag was dus niet voor 
niets geweest en het bloed had in de opstand van 1926 evenmin nut
teloos gevloeid, zo vertelt Schoonheyt, want alles had tenslotte toch 
tot een groot succes geleid. Men werd immers vanuit Holland geroe
pen om officieel, als communistische afgevaardigde, in het Neder
landse parlement zitting te nemen. 

Schoonheyt kwam verder tot de conclusie, dat hierdoor nu eens 
bleek, dat het parlement een paskwil was. 

E. Du Perron 5 ), die in zijn "Indies Memorandum" het boek van 
Schoonheyt eveneens besprak, merkte venijnig op: Hij "is óf een 
ennesbejer, of voor het minst huldigt hij de opvattingen voornoemd". 

Schoonheyt constateerde in zijn boek, dat "het gezag op de post ... 
begrijpelijkerwijze tot een aanfluiting geworden was." Al bleek na
derhand, dat Sardjona het kamp niet mocht verlaten om zijn plaats 
in de Kamer in te nemen, "het morele effect van zijn officiële ver
kiezing was enorm en prikkelde alle onwillige bannelingen vanzelf
sprekend tot het bieden van nog grotere weerstand dan te voren". 

Het grote doel van de· minister van Koloniën, beoogd met het in
stellen van het concentratiekamp Boven-Digoel, de communisten te 
isoleren in een nagenoeg onbewoonbare uithoek van Indonesië, hen 
te laten versterven om de opmars van het communisme in Indonesië 
tegen te houden, had vanzelfsprekend geen kans van slagen. 

Ook lukte het niet de geïsoleerden moreel te vernietigen. Inte
gendeel, de bannelingen vormden hun eigen politieke en culturele 
organisaties en clubs. Zij volgden de oppositionele geluiden op het 
Haagse Binnenhof en de acties van de Nederlandse arbeiders, op de 
voet. De Kamercandidaat van de· CPN, Sardjono, werd later kampong
hoofd. Pas na het uitroepen van de "Republiek Indonesië", toen de 
rekening met de kolonialisten vereffend werd, kon hij terugkeren 
naar Java, waar hij later stierf aan de gevolgen van zijn verblijf in 
Boven-Digoel. 

De muiterij op de "Zeven Provinciën" 

l\ OG vóór de verkiezingen in 1933 plaats vonden met Sardjona als 
candidaat, kwam het bericht van de muiterij op het oorlogsschip 

de "Zeven Provinciën". Dit bericht bracht vanzelfsprekend grote op
schudding teweeg. 

5 ) E. Du Perron, letterkundige, 1899/1949, "Indies Memorandum", uitg. De Be
zige Bij, 1946. 
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Op 4 februari hadden de Indonesische en Nederlandse marine
schepelingen uit protest tegen de doorvoering van de loonsverla
ging, de officieren gevangen genomen en zee gekozen. 

Reeds eind december demonstreerden de Europese marineman
nen, bezochten met honderden tegelijk vergaderingen, zongen de 
Internationale en demonstreerden ~door de straten van Soerabaja. 

"De honger-regering Ruys", zo lezen we in een brochure van de 
partij, "die de Hollandse arbeiders met loonsverlaging, werklozen
steunvermindering, indirecte belastingen, uitplundert, bracht de tij
ding dat de loonsverlaging voor de marinemannen niet tot 10 pCt 
werd teruggebracht maar op 14 pCt gehandhaafd bleef. Het Indo
nesische personeel hield 17 pCt loonsverlaging. Daarop volgde de 
grote verontwaardiging van de matrozen en nieuwe demonstraties. 
Het heeft niet geholpen." 

"Onmiddellijk na het bekend worden van de opstand aan boord 
van de "Zeven Provinciën", liet de koloniale regering aan boord van 
de "Evertsen", "Piet Hein" en "De Java" de inheemse bemanning 
gevangen nemen. De schepen, die evenals de hele vloot, op oefenin
gen waren uitgestuurd om het verzet in de havens te breken, moes
ten naar Soerabaja terug. Daar werden de Indonesiërs, 428 in getal, 
geïnterneerd en werden de schepen van een blanke bemanning voor
zien, om tegen de "Zeven Provinciën" op te stomen!" 

"In Batavia werden ook drie blanke schepelingen, verdacht van 
organisatie van het verzet, zwaar geboeid van boord gebracht. 

De opstand van de "Zeven Provinciën" is voor de hele ontwikke
ling der bevrijdingsbeweging in Indonesië van de grootste betekenis. 
VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS DER KOLONIEN MAAK
TEN KOLONIALE ONDERDRUKTEN ZICH VAN EEN OORLOGSSCHIP 
MEESTER." 

"Het eenheidsfront der bruine en blanke onderdrukten tegen bei
der gemeenschappelijke vijand - het imperialisme - kwam tot 
stand", zo gaat het verder in de brochure, die oproept tot actie om 
het leven en de vrijheid van de muiters te redden! 

De regering-Ruys de Beerenbrouck 6
) liet volgens advies van Colijn, 

een bom op "De Zeven Provinciën" go~en. 
Drie en twintig doden en 25 gewonden waren het gevolg. Zware 

gevangenisstraffen werden opgelegd. De koloniale bourgeoisie liet 
zich in zijn ware gedaante kennen. 

Op de dag dat het bericht van de muiterij kwam, was er juist een 
partij conferentie. Zij ging uiteen om "De Tribune" aan de man te 
brengen, die onmiddellijk in een massaoplage verscheen en uitver
kocht werd. 

Het Politiek Bureau van de CPN zei in een oproep tot de arbeiders: 
"De strijd in Indonesië is de strijd van de arbeiders in Holland. 

Zonder vernietiging van de koloniale bourgeoisie is het niet moge
lijk de bourgeoisie in Holland te verslaan! De beste steun voor de 
massa's in Indonesië is de organisatie van brede massademonstra-

6) Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, (RK), minister-president 1918/'25 en 1929/'33. 
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ties en proteststakingen van werkende en werkloze arbeiders tegen 
honger-Ruy~, Welter en Deckers. 7 ) 

De Communistische Partij ondersteunt de actie van de PKI en de 
Indonesische massa's van arbeiders en boeren in de demonstraties 
en stakingen tegen loonsverlaging, tegen het Hollandse imperialis
me. 

De Communistische Partij roept de Hollandse arbeiders op de ge- · 
meenschappelijke strijd met de Indonesische massa's te organise
ren. 

"Weg met Ruys, weg met Deckers, weg met Colijn! 
Arbeiders, organiseert massademonstraties en proteststakingen. 
Verdedigt het leven van de matrozen der "Zeven Provinciën"! 
Eist onmiddellijke in vrijheidstelling van alle gearresteerde sche-

pelingen en andere politieke gevangenen in Indonesië en Suriname! 
Eist opheffing van de Digoel-kampen. 
Eist vrijheid van vereniging, vergadering en demonstratie voor al

le soldaten en matrozen, opheffing van alle persverboden in Holland 
en de Koloniën! 

Soldaten en matrozen gebruikt geen geweld tegen uw kameraden!" 

Overal werden protestvergaderingen georganiseerd, in Amsterdam 
en Rotterdam demonstreerden duizenden arbeiders, het dagblad "De 
Tribune" werd in tienduizenden exemplaren verkocht. 

In tegenstelling tot de leiding die de CPN aan de strijd gaf, staat 
de houding van het toenmalige SDAP-bestuur, dat in een telegram 
aan de Gouverneur-Generaal het gebeurde op de "Zeven Provinciën" 
"betreurde" en vroeg om slechts "in uiterste noodzaak geweld te 
gebruiken". Niettemin was de verontwaardiging onder de sociaal
democratische arbeiders groot en namen velen deel aan de prote~t
acties. 

In de Tv:eede Ka'mer eiste de CPN in een motie: 
1. Directe ongedaanmaking van de loonsverlagingen voor het 

mindere marinepersoneeL 
2. Directe vrijlating van alle politieke en militaire gevangenen 

in Indonesië, onverkort recht en vrijheid van demonstratie. 
3. Ogenblikkelijke terugtrekking van de Nederlandse militaire 

machten uit de koloniën. 

Daar de motie niet werd gesteund door andere Kamerleden, kon 
er niet over gestemd worden. 

De sociaal-democratische afgevaardigden "vluchtten naar de kof
fiekamer", zo werd vermeld in een brochure, door de Communisti
sche Partij uitgegeven. 

In 1949 gaf de CPN een uitgebreide brochure uit over deze histo
rische gebeurtenis met de "Zeven Provinciën", welke twee oplagen 
beleefde, volgens de gegevens van Maud Boshart, die aan de opstand 
deel had genomen. 

7) L. N. Deckers, (RK), minister van Defensie 1929/'35. Tijdens zijn ambtsperiode 
vond de muiterij on de "Zeven Provinciën" plaats. 
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De gemeenschappelijke strijd tegen het fascisme 

OE jaren na 1933 werden gekenmerkt door het dreigende fascisti-
sche gevaar in de wereld. In Duitsland was Hitier aan de macht 

gekomen en bereidde een tweede wereldoorlog voor. De as Berlijn
Rome-Tokio bedreigde de wereld met de meest bloedige oorlog, die 
er ooit geweest was, zowel in Europa als in het verre Oosten. Japan 
had reeds lang zijn begerig oog gericht op het inpalmen van Indo
nesië. 

In het li.cht van het fascistische gevaar was het noodzakelijk alle 
krachten te verenigen in een politiek van samenwerking van de vol
keren van Nederland en Indonesië, om beide landen weerbaar te 
maken tegen het fascisme. 

Daarbij pleitte de CPN tegelijkertijd voor gelijkberechtiging van 
het Indonesische volk. Op het congres van 1938 werd over dit vraag
stuk een inleiding gehouden namens het Partijbestuur door Louis de 
Visser. 

Hierin werd o.a. gezegd: " ... Broederlijke machtsvorming van het 
Nederlandse en Indonesische volk op basis niet slechts van militaire 
weerbaarheid, maar ook van economische gelijkheid en politieke 
gelijkheid, kan een kracht formeren waarop Japan zal afstuiten. 
Deze les leert ons Spanje, leert ons China. Nederland moet zich 
daarom haasten Indonesië recht te doen! Een Indonesië dat iets 
heeft waarvoor het zich kan verweren, democratie, een menswaar
dig leven, vrijheden, dat is de beste waarborg tegen Japanse opdrin
ging. In die zin roep ik tot Indonesië en tot Neqerland: Maak ons 
weerbaar tegen het fascisme ... !" 

Deze politiek van de CPN was een juiste toepassing van bet marx
isme-leninisme en een bewijs dat de Commu;nistische Partij onder 
leiding van haar algemeen secretaris Paul de Groot, haar inzichten 
in het wereldgebeuren had verdiept. 

Dit standpunt sloot tevens aan bij de eisen die in Indonesië ge
steld werden door de Gerindo die geleid werd o.a. door Amir Sjari
fuddin ... 

In 1937 had het lid van de Volksraad, Soetardjo 8
), een heel pro

gram ingediend tot weerbaarmaking van Indonesië. 
De eisen waren beperkt, o.m. werd gevraagd om het instellen van 

een volksmilitie. De petitie beoogde verder het houden van een con
ferentie van gelijkberechtigde vertegenwoordigers van Indonesië en 
Nederland, waar het geven van meerdere zelfstandigheid aan Indo
nesië behandeld zou moeten worden. 

Het verwezenlijken van de "Petitie Soetardjo" werd door de CPN 
ondersteund, er werd ook actie gevoerd om sympathie in Nederland 
voor deze eisen te winnen. 

Hoewel de eisen van de "Petitie Soetardjo" beperkt waren, von-

B) Soetardjo, lid van de toenmalige Volksraad, vertegenwoordigde de bond van 
Indonesische ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur. 
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den zij bij de regering geen gehoor. 9
) Inplaats daarvan werd Indo

nesië in 1942 overvallen. 150.000 Japanse soldaten landden in Indo
nesië en konden de Nederlandse strijdkrachten binnen korte tijd 
uitschakelen, waarbij aan Nederlandse zijde zware verliezen werden 
geleden. 

In een artikel "In de greep van Japan" schrijft Paul de Groot op 
7 maart 1942 in de illegale "Waarheid" o.m.: 

"De communisten eisten, dat een Indonesische militie zou worden 
gevormd, een eigen weermacht om het mooie land tegen de Japanse 
duivels te verdedigen. Doch de heren, die aan het roer zaten, weiger
den. Zij weigerden zelfs met de Indonesiërs te praten, wezen zelfs 
de uiterst bescheiden petitie-Soetardjo af. In plaats daarvan maak
ten zij plannen voor slagkruisers, wier bouw bij het uitbreken van 
de oorlog nog niet eens begonnen zou zijn geweest. 

De enige kracht, die Indonesië uit de klauwen van de Japanners 
had kunnen houden, het Indonesische volk zelve, wilden zij niet 
zien, omdat zij haar nog meer vreesden dan de Japanse vijand. Thans 
hebben de jongens van de Marine en van het kleine koloniale corps 
de slagen moeten opvangen. Zij hebben moedig gestreden. Doch zij 
konden met hun bloed de enorme fouten en misdaden van de poli
tieke heersers in het oude Nederland niet goed maken. 

Nog is de omvang van het gebeu11de niet te overzien. Nog kunnen 
wij de gevolgen niet peilen, die de verovering van Indonesië do:or 
de Japanners voor Nederland zal hebben. 

Slechts dit ene staat vast: de Japanse bezetting van Indonesië is 
slechts een tijdelijk verschijnsel. Ook het Indonesische volk zal be
vrijd worden, op de dag der grote afrekening met de fascistische 
bandieten-as". 

Hierop zullen wij in een volgend artikel verder ingaan. 

A. AVERINK 

9 ) Drie maanden voor de invasie van het Hitierleger in Nederland, in februari 
1940, kwam de petitie nog eens aan de orde in de Tweede Kamer. De communis
tische fractie, wijzende op de dreigende gevaren en het belang van gemeenschap
pelijke verdediging tegen de as Duitsland-Japan, verlangde opnieuw inwilliging. 
Het werd door de regering-De Geer als zijnde "te vroeg" afgewezen. De Geer, 
die in mei met de regering naar Londen ging, keerde kort daarop naar bezet Ne
derland terug, hetgeen algemene critiek uitlokte en beschouwd werd als capitu
latie voor de vijand ... 
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Techniek het • Jaar 2000 van 

Het onderstaande stuk is ontleend aan een lezing, die de be
faamde natuurkundige, prof. M. van Ardenne, deze zomer voor 
een groep geleerden en ingenieurs in de DDR heeft gehouden. 
Hij is directeur van een der belangrijkste instituten op het ge
bied der electronica in dat land. 

Het gaat hier niet om een populair-wetenschappelijke uiteen
zetting, waarbij de fantasie soms een grotere rol speelt, dan 
inzicht in reële mogelijkheden. Wel zou men kunnen zeggen: 
fantaste, steunende op inzicht. 

Om het lezen van de nogal vaktechnische beschouwingen te 
vergemakkelijken, hebben wij enkele der gehanteerde weten
schappelijke begrippen in voetnoten toegelicht. 

Red. P. en C. 

HET is een aantrekkelijk werk, dat tegelijk van reëel wetenschap-
pelijk belang is, om vooruit te kijken hoe de techniek van mor

gen er in grote lijnen zal uitzien. De aantrekkelijkheid hiervan is 
vm;zelfsprekend. Het wetenschappelijke karakter ervan is gebaseerd 
op het feit, dat de techniek van de toekomstige generatie zijn oor
sprong vindt in de wetenschap van vandaag. Tussen de eerste em
bryonale pogingen van onderzoek en het algemene industriële ge
bruik van de verkregen wetenschappelijke resultaten liggen in het 
algemeen, zelfs in onze tijd, die door snelheid wordt gekenmerkt, 
twintig tot dertig jaar. 

Er zijn ongeveer dertig jaar verlopen sinds de ontdekking van de 
golven van Hertz en het ontstaan van de kortegolftechniek. Tussen 
de uitvinding van de triode 1 ) door Forest en de algemene toepassing 
ervan in de telecommunicatietechniek is een twintigtal jar~en ver
streken. Na de eerste pogingen om beelden per televisie met behulp 
van kathodestraalbuizen over te brengen, is er bijna twintig jaar no-· 
dig voordat de tv de wereld veroverde. En tussen de ontdekking van 
de kernsplitsing van uranium door Hahn-Strassmann en de tèch
niek van de kettingreactie van tegenwoordig, die in alle geïndu
strialiseerde staten wordt toegepast, liggen ook meer dan twintig 
jaren. 

Het is op het ogenblik" dus voor elke hedendaagse onderzoeker met 
voldoende nauwkeurigheid mogelijk om bepaalde veroveringen te 
voorspellen, die de techniek van het jaar 2000 zullen beheersen. 

Laten we stuk voor stuk de verschillende wetenschappelijke ge
bieden onderzoeken. 

1) Triode = een radiobuis in onze radiotoestellen die electrische trillingen in 
geluidsgolven omzet (omkering van het proces dat bij radiozending plaatsvindt: 
geluidsgolven worden in electrische trillingen omgezet). 
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Instelling en gebrui"k van de caesium 2 )-atoomklok en de ontdek
king van het Moessbauer-effect stellen ons de laatste jaren in staat 
om de tijd te meten met een nauwkeurigheid die groter is dan een 
miljoenste. Dat schept voorwaarden voor een sterke verbetering van 
de precisie van tijdmeting in alle takken van wetenschap en van de 
grootheden die daarmee verbonden zijn of ermee verbonden kunnen 
worden, zoals de lengte enz. Meer in het algemeen zal de toekom
stige ontwikkeling bovenal gekenmerkt zijn door een vele malen 
grotere nauwkeurigheid van metingen, van die van regelingen, van 
het behoud van industriële normen in alle gevallen waa_rin dat be
langrijk is. 

In het particuliere leven bijvoorbeeld zullen de armbandhorloges 
geen groter afwijkingen vertonen. dan enkele seconden per week en 
ze zullen voorzien zijn van een miniem-klein electronisch uurwerk, 
waarvoor geen horlogemaker meer nodig zal zijn. Op het gebied van 
de geodesie [ landmeting) zal het meten van rechte lijnen en hoeken 
met behulp van de bijna parallelle stralen van de laser 3 ) - waarop 
we verderop nog in detail terugkomen - het werk aanzienlijk ver
eenvoudigen en de precisie ervan zozeer vergroten, dat we micros
copische veranderingen op de oppervlakte van onze aardbol kunnen 
waarnemen. Deze veranderingen, die nu aan de waarneming ont
snappen, kunnen dan gemakkelijk nagegaan worden. 

Bij de mechanische behandeling van werkstukken kan men de 
precisie verzekeren tot op microscopische verhoudingen nauwkeurig 
en de nieuwe methoden openen de weg voor een werktuigkunde van 
zeer hoge nauwkeurigheid met onvoorzienbare mogelijkheden. In 
dit verband denken we aan materiaalbewerking met stralingswerk
tuigen en in het bijzonder aan de bewerking en de fabricage van 
microscopisch kleine werkstukken (bouwelementen en combinaties 
van bouwelementen) voor de halfgeleidertechniek, de electronica, 
de optiek enz. Op het ogenblik reeds maakt men vorderingen bij bo
ren, fraisen, zagen en lassen, met gebundelde electronenstralen die, 
wat precisie betreft, in het brandpunt een zeer groot dichtheidsren
dement hebben. In de toekomst zullen er stralingsapparaten bestaan, 
die bestuurd worden met behulp van beelden van microscopische 
modellen, die verkregen worden door optische verkleining door mid
del van electronen of ionen 4 ). 

Op dezelfde wijze zal de microbewerking door middel van stra
ling, dank zij de parallelle lichtbundels van de laser, in de lucht of 

2 ) Caesium = een zeldzaam metaal met bijzondere eigenschappen. Het wordt 
reeds lang gebruikt in licht-electrische cellen. 

3) Laser = afkorting van de Engelse woorden: Light amplification by stimu
lated emission of radiation (vrij vertaald: lichtversterking door een bepaalde wijze 
van straling). Een uitvoerige informatie over deze nieuwe ontdekking werd in 
P. en C. van mei 1962 (De rode straal) gegeven. 

4) Ionen = positief of negatief geladen atoomdelen, die onder bepaalde om
standigheden de snelheid van het licht kunnen benaderen. Zoals verderop verteld 
wordt, hoopt men raketten of ruimteschepen te kunnen bouwen, die door ionen
straling voortgestuwd worden. 
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in een inerte atmosfeer van zeldzame gassen 5
] aan betekenis win

nen. 
De automatisering van het merendeel van de arbeidsprocessen, 

die op dit ogenblik nog maar in haar kinderschoenen staat, zal ver
volmaakt worden door de ontwikkeling van de electronica. In de 
toekomst heeft men misschien nog maar 10 mensen nodig op een 
oppervlakte van 10.000 vierkante meter, inplaats van de 10 per 100 
vierkante meter van tegenwoordig. De massa van de werkers zal dan 
niet als arbeider maar als ingenieurs en technici aan cle productie 
deelnemen. 

* 
JN de bouwwereld spelen zich diepgaande veranderingen af, in het 

bijzonder door de overgang op lichte bouwelementen die een gro
te weerstand bezitten, evenals opmerkelijke kwaliteiten op het ge
bied van warmte- en geluidsisolatie. Met de aanzienlijk verhoogde 
weerstand van de bijzondere metalen die onder zeer lage druk [va
cuüm) bewerkt zijn, zal de komende generatie van architecten zich 
bouwmethodes kunnen veroorloven, die ons nog utopisch toeschij
nen. 

Op het gebied van de auto-industrie beginnen reeds ingrijpende 
veranderingen door te dringen. Wij denken hierbij niet zozeer aan 
de overgang naar motoren met draaiende zuigers als wel aan het 
feit, dat de inzittenden van de toekomstige auto's in ruime mate be
schermd zullen zijn tegen eventuele verkeersongelukken. Reeds nu 
beschikt men over de gegevens voor de vervaardiging van kunstma
tige stoffen, waarmee de binnen- en buitenkant van de carrosse
rieën bedekt kunnen worden, zodat bij een ongeluk de remmende 
krachten sterker en effectiever verdeeld zullen zijn; men kent ook 
nieuwe veiligheidsriemen voor de inzittenden, die schokken in hoge 
mate kunnen opvang,en. 

Van grote betekenis zal waarschijnlijk ook, op de grote autowe
gen, de electronische besturing worden, een methode waarmee kort
geleden proeven zijn gedaan die reeds tot positieve resultaten heb
ben geleid wat betreft het rijden met een wagen in een file en op 
een zekere afstand van een wagen ervoor; deze proefnemingen wer
den met een geblinddoekte bestuurder gedaan. 

Er is een grote vooruitgang te verwachten in het gebruik van ra
ketten en kunstmanen ten behoeve van de meteorologie, de telecom
municatie en de astronomie. Door middel van stations op de maan 
of kunstmanen zal men astronomische waarnemingen kunnen doen 
van een tot nu toe ongekende helderheid, daar men noch door de 
storingen van de lucht, noch door de spreiding van het licht gehin
derd zal zijn. 

5) Inerte gassen = dit zijn voornamelijk de edelgassen helium, neon, argon, 
crypton, xenon en radon. Zij hebben de eigenschap, dat zij zich niet met andere 
scheikundige elementen verbinden. 
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De ballistische rakett,en van nu zullen vervangen worden door 
bestuurbare ruimteschepen, die op economischer wijze voortgestuwd 
zullen worden - aangezien zij zich dan buiten de atmosfeer bevin
den - door het gebruik van ionen met een zeer snelle werking. De 
benodigde electronische energie zal verkregen worden door kleine 
kernreactoren, die waarschijnlijk in verbinding zullen staan met 
transformatoren, die warmte direct in electrische energie kunnen 
omzetten. 6 ) De mens zal dan ook subjectief de afstanden op aarde 
als veel geringer ervaren, dankzij de supersonische vliegtuigen en 
waarschijnlijk ook de postraketten. 

Op het gebied van de geluidsleer maken de laatste .wetenschap
pelijke vorderingen het mogelijk om bijna met zekerheid te voor
spellen, dat het leven van de mens verrijkt zal worden door een al
gemeen gebruik van de zeer zuivere stereofonische weergave van 
muziek door middel van grammofoonplaten, geluidsbanden én ste
reofonische radiouitzendingen. Bij de pogingen om de storingen op 
te heffen zal men zich meer dan tot nu toe bezig houden met de 
bronnen van die storingen zelf. 

De doven zullen beter dan tot nu toe geholpen kunnen worden 
door zeer kleine, nauwelijks meer zichtbare electronische elemen
ten. In de komende tientallen jaren zullen ook de ultrasonische ge
luiden 7

) een veel grotere rol gaan spelen. En daarbij denken w~ij 
niet alleen aan het op een afstand besturen van een machinale be
werking, aan apparaten waarmee blinden zich zouden kunnen oriën
teren (denk aan het radarsysteem van de vleermuizen), aan de con
trole van materiaa~ door de geluidsweerkaatsing, maar vooral aan 
een verdere toepassing van de ultrasonische geluiden bij de mecha
nica [bij het lassen, wassen, bij het maken van doorsneden en van 
emulsies en het beïnvloeden van kristallisatie-processen)! 

De nieuwste resultaten die bij ons bereikt zijn bij het verkrijgen 
van beelden van diep in het menselijke lichaam liggende organen 
volgens een bijzondere methode, de Amerikaanse methode van Fo
coscan, waarbij gebruik gemaakt wordt van de ultrasonische gelui
den, wijzen op de mogelijkheid van een verdere uitbreiding van de 
radiotherapie. 

Op het gebied 'Van de warmteleer is er de laatste tijd een serie we
tenschappelijke theorieën ontwikkeld, die ongetwijfeld van een zeer 
ingrijpende betekenis zal blijken te zijn. Wij denken vooral aan de 
directe omzetting van de warmte-energie in electrische energie met 

6) Aan de directe omzetting van warmte in electrische energie wordt in vele 
landen gewerkt, o.m. is men reeds sinds enkele jaren in Amsterdam met dit on
derzoek bezig. De methode die totdusver aangewend wordt bestaat daarin, dat men 
warmte (bv. door middel van stoom) in mechanische beweging omzet, waarna de
ze in een motor of turbine weer in electriciteit wordt omgezet. 

7) Ultrasonische geluiden = het menselijke oor kan slechts geluiden met een 
bepaald aantal trillingen waarnemen. Hoe meer trillingen, hoe hoger dat geluid. 
Wanneer de geluidstrillingen een bepaald aantal per· seconde overtreffen, worden 
zij door ons niet meer waargenomen. Men spreekt dan van "ultrasonisch geluid". 
Deze trillingen hebben zeer bijzondere eigenschappen. 
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een hoog rendement ( 30 à 40 pCt) 8 ), dankzij de caesium-electroden
lamp met een nevenontlading én aan de. niet minder belangrijke 
mogelijkheid om bijna evenwijdige warmtegolven op te wekken door 
middel van de laser, waarvan wij de werking hieronder nog verder 
zullen uiteenzetten. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat de methode van de thermo-electri
sche afkoeling met zijn veilige werking en het nu reeds bereikte 
goede rendement een algemene toepassing zal vinden zowel in het 
huishouden als in sommige sectoren van de techniek. De grote voor
uitgang die bereikt is bij het verkrijgen van lage temperaturen doen 
veronderstellen, dat de toekomstige techniek een veelvuldiger ge
bruik daarvan zal maken, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een 
zeer hoge geleidingscoëfficiënt 9 ) en het vervaardigen van cryoge
nische pompen, dat wil zeggen pompen, die een zeer lage tempera
tuur voortbrengen. 

Voor het gebruik van hoge temperaturen [tot 30.000°) zal de plas
mabrander 10

) met een vermogen van 20 à 1.000 kw weldra het ide
ale instrument zijn. Hij wordt gevoed met inert gas [zie noot 5) en 
is reeds gebruikt voor het snijden van aluminiumplaten van ruim 
20 cm dikte en voor het onder hoge temperatuur bedekken van me
talen en andere harde materialen met een laag hard metaal, met ge
oxideerd plateelwerk, met silicaten enz. 11

) 

In de komende tienta1len jaren zal men voor het opwekken van 
warmte niet alleen meer gebruik maken van vloeibare brandstoffen, 
maar ook steeds meer van de kernenergie. In de gebieden, die zich 
geofysisch daartoe lenen, zou het verkrijgen van warmte door zeer 
diepe boringen misschien economisch van belang kunnen worden. 

In het jaar 2000 zullen de reserves aan energie op aarde, dankzij 
de toepassing van de gecontroleerde kernfusie 12 ) voldoende zijn om 
de behoeften van de mensheid voor zeer lange tijd te dekken. En in 
het tijdperk van overvloed aan energie dat dan zal aanbreken z~l 

R) Zie noot 6. 
9) Een zeer recente ontdekking heeft uitgewezen, dat de weerstand van me

talen bij het geleiden van electrische stroom daalt, naarmate de temperatuur van 
die metalen lager is. Hoe geringer die weerstand hoe hoger de .,geleidingscoëffi
ciënt". 

10) Plasma = een toestand waarin gassen geraken onder extreem hoge druk 
en temperatuur. Aangezien er geen materiaal bekend is dat tegen de tempera
turen van gassen in plasmavorm bestand is, heeft men een systeem ontwikkeld, 
waardoor het plasma met behulp van magnetische velden in een vacuüm op .,zijn 
plaats" kan worden gehouden. 

11) Deze methode wordt bv. toegepast bij ruimteschepen, ten einde hen extra 
bescherming te geven bij de terugkeer in de dampkring, teg,en de hitte die door 
wrijving met de atmosfeer ontstaat. 

12 ) Gecontroleerde kernfusie = zie ook noot 10. Dit is het omgekeerde proces 
als de kernsplitsing van uranium, waarbij geweldige hoeveelheden energie vrij
komen. Kernfusie vindt ongecontroleerd bij de explosie van H-bommen plaats. 

Voor de gecontroleerde kernfusie heeft men plasma van waterstof (H) nodig 
met een temperatuur van boven de 100 miljoen ,graden celsius. Zowel in Amerika 
en Engeland als in de Sowjet-Unie wordt sinds jaren hieraan gewerkt. Men heeft 
reeds plasma met een temperatuur van enkele miljoenen graden celsius tot stand 
kunnen brengen, echter slechts gedurende een onderdeel van een seconde. 
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door de bevloeiïng van grote delen van de aardbol, door een steeds 
verdere mechanisatie van de landbouw en een uitgebreide productie 
van synthetische voedingsmiddelen ( chlorofiel, groene algen enz.] 
de voortbrenging van voedsel zozeer vergroot kunnen worden, dat 
geen mens op onze planeet meer honger zal behoeven te lijden, ook 
al zou de wereldbevolking blijven toenemen. 

Op het gebied van de electriciteit worden in de laboratoria van de 
gehele wereld gebeurtenissen voorbereid, die hun uitwerking in bij
na alle takken van de techniek zullen hebben. Het sterk verkleinen 
van de electronische onderdelen, van de halfgeleiders, van de mole
culaire electronica ontwikkelt zich in zo'n snel tempo, dat het zelfs 
voor specialisten moeilijk is het bij te houden. De vervaardiging van 
zulke gestandaardiseerde elementen, voor de radiografische bestu
ring, voor de electronische rekenmachines, zal leiden tot de invoe
ring van de automatie in de bedrijven, tot een ingrijpende ontwik
keling van de techniek op het gebied van de landbouwmachines en 
hun besturing op afstand enz .... 

Electronische reken- en geheugencentra (ook in miniatuur-uit
voering) zullen over enkele tientallen jaren het rendement van de 
menselijke hersenen in voor ons nog onvoorstelbare mate verhogen. 
De socialistische planeconomie van de toekomst is ondenkbaar zon
der zulke reken- en geheugencentra. Met behulp hiervan zullen tal
loze onvolkomenheden van nu verdwijnen. Grote veranderingen zijn 
ook te verwachten op het gebied van het onderwijs en de rationali
satie van de intellectuele arbeid. De steeds verdergaande en versnel
de specialisatie van de wetenschappen vereisen steeds meer de toe
passing van heldere methodes voor het "opslaan" van de weten
schappelijke kennis, waarmee de hersenen in onze tijd nog nutteloos 
belast zijn. Handleidingen voor het onderwijs en de studie in de 
vorm van schema's en nationale documentatiecentra, voorzien van 
electronische automaten die gegevens "opslaan", zullen onze her
senen vrijmaken voor werkelijk scheppend denken. 

De vooruitgang op het gebied van de electronica en de zeer nauw
keurige methodes van de metingen die bij de electronica, bij na
tuur- en scheikunde worden toegepast, zullen de medische weten
schap zeer verrijken, zowel wat betreft de diagnose als de therapie. 
Zo is er ook een begin te constateren van een biologische micro
electronica - bionica genoemd - waarbij biologische systemen 
worden nagebootst (de kunstmatige vervaardiging van een zenuw
cel, de electronische, "denkende", automaten die rel<ening houden 
met "opgeslagen" ervaringen.) 

Het gebruik van electronische controle en meetapparaten voor de 
bloeddruk in operatie- en ziekenzalen zal het aantal sterfgevallen 
tijdens en na operaties sterk verminderen. Door de toepassing van 
betere meetmethodes zal de toekomstige arts bij het stellen van zijn 
diagnose van een degelijker grondslag kunnen uitgaan. Het volmaak
te functioneren van de electronische toestellen voor het controleren 
van de bloeddruk en van de apparatuur die de functies van bepaalde 
organen kunnen overnemen (kunstmatig hart of long) of het hart 

604 



stimuleren, zal nieuwe, heilzame chirurgische ingrepen mogelijk 
maken, waarbij de sterftekansen minimaal zijn. Daarbij zal men ook 
meer gebruik gaan maken van de nieuwe behandelingswijze, onder 
lage temperatuur (van 5 tot 20° C) waardoor de mens een sterk ver
traagde stofwisseling krijgt. 

Wanneer in de toekomst de artsen geleerd zullen hebben de vitale 
organen van de mens voor een betrekkelijk lange tijdsduur af te 
koelen en ze op het gewenste ogenblik weer tot een normaal leven 
op te wekken, dan zullen misschien ook de lange, eenzame tochten 
van enkele maanden naar de planeten vergemakkelijkt worden. 

* 
() het gebied van de techniek van de telecommunicatie staan wij 

aan de vooravond van wonderbaarlijke ontwikkelingen die de 
bewoners van onze planeet nog dichter tot elkaar zullen brengen. 
Door middel van een radiogoniometrische installatie, werkend op 
microgolven en meer nog door het aanleggen van een heel net van 
buizen voor de transmissie van die golven, onafhankelijk van de 
meteorologische omstandigheden, zal men van en naar elk punt van 
cle aarde op brede frequentie-banden kunnen uitzenden. Door deze 
communicatiekanalen zullen niet alleen gelijktijdig en voor weinig 
kosten tienduizenden telefoongesprekken gevoerd kunnen worden, 
maar ook vele beelden en fotocopieën doorgeseind en tientallen tv
programma's uitgezonden worden. Wanneer deze ontwikkeling vol-

' tooid is, zal bijvoorbeeld elke telefoonabonné rechtstreeks en zonder 
tijdverlies, door het draaien van een nummer op zijn toestel elke 
andere abonné op de aarde bereiken kunnen. Bovendien zal het post
verkeer op grote afstand voor een deel geschieden door overseinen 
van de fotocopieën van de brieven en de kaarten, zodat er slechts 
enkele uren zullen verlopen tussen de verzending en de ontvangst. 
Zo zal het ook mogelijk worden tv-programma's tussen alle landen 
uit te wisselen. Op het gebied van de tv kunnen wij een algemene 
toepassing verwachten van de moderne techniek, van het projec
teren van beelden als in de bioscoop, dat wil zeggen in kleuren en 
met breed doek. 

Door de toekomstige technische verbeteringen op het gebied van 
de microgolven zal men ook in staat zijn beelden d.m.v. deze ultra 
korte golf over te brengen. Hierdoor zal mèn dwars door isolerende 
lagen, bijvoorbeeld binnen in huizen, door de muren, (voor het op
sporen van apparaten) door kleren en zelfs door de bovenste lagen 
van de aarde kunnen zien. Onze kinderen zullen misschien nog het 
wereldschokkende feit beleven dat men uitzendingen vanaf plane
ten die tot andere zonnestelsels behoren, ( 10 tot 50 lichtjaren ver
wijderd), weet op te vangen. Onze eigen berekeningen hebben aan
getoond, dat een verbinding op zo'n grote afstand, onder bepaalde 
voorwaarden te verwezenlijken moet zijn met korte electrische gol
ven, of met de monochromatische en de uit één golflengte bestaande 
stralen van de laser. · 
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Wat de electrische energie betreft bieden de sinds de Tweede We
reldoorlog ontdekte brandbare elementen, waarbij de chemische 
energie met een hoog rendement in electrische energie wordt om
gezet, grote toepassingsmogelijkheden, met name voor beweegbare 
installaties. De verspreide verlichting van de woningen door conden
sators met electroluminiscentie (zie onze TL-buizen) zal veel voor
standers vinden. De onder hoge druk met xenongas gevulde lampen 
met een sterkte van 50 tot 100 kw 13

) zullen waarschijnlijk voor de 
nieuwe verlichting van de steden zorgen. 

De toepassing van de electrafotografie die de haast onmiddellijke 
reproductie van beelden mogelijk maakt, zou niet alleen op grote 
kantoren, zoals nu nog het geval is, maar algemeen verbreid kun
nen worden voor de vermenigvuldiging van documenten. Wij mogen 
een belangrijke vooruitgang verwachten van de electronica en haar 
toepassing in bijzondere takken van de techniek door het gebruik 
van electramagneten waarvan de spoelen hypergeleidend zijn. 

* 
JN de optische wetenschap hebben de jongste uitvindingen geleid 

tot de vorming van bepaalde lichtbundels, bestaande uit lichtge
leidende draden. Deze methode maakt de reproductie van beelden 
met zeer vele details door middel van fijne en buigzame stralenbun
dels mogelijk; in de medische wetenschap" opent het nieuwe wegen 
voor het onderzoek van de lichaamsholten. Door deze vinding kun
nen bovendien nieuwe methodes ontwikkeld worden voor het in co
deschrift omzetten van beelden en voor het maken van fotografische 
contactopnamen van de oscillogrammen van de electronische stra
lingen. Ook in het grensgebied tussen de optiek en de electronica 
zijn er interessante ontwikkelingen gaande. Zo gebruikt men de 
lichtdetector, die in 1930 uitgevonden werd, als electronische zen
der van geteleviseerde beelden, om zonder tijdverlies kleuren- of 
zwartwitnegatieven als positieve beelden te kunnen tonen, om de 
contrasten op radioscopische beelden te verhogen. 

Op ditzelfde gebied zijn er systemen in wording voor de micro
documentatie, voor het vastleggen van lange reeksen van beelden op 
lagen die bewaard kunnen worden en die dus een grote informa
tieve waarde bezitten. Zo zullen ook de toestellen die nog uitge!
werkt en vervolmaakt moeten worden, voor de electrische modu
latie van lichtstralen met groot doordringend vermogen, door het 
gebruik van gepolariseerd licht en kristalvormige cellen, in de toe
komst onmisbaar worden voor de oplossing van bijzondere vraag
stukken. Op het gebied van de ultraviolette stralen en de "zachte" 
X-stralen, zullen de lenzen van Fresnel, die met behulp van stra-

13) Electrische lampen met een vermogen van 50.000 tot 100.000 watt. Ter ver
gelij,king diene, dat een sterke huiskamerlamp ongeveer een vermogen van 200 
watt heeft. 
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lingsinstrumenten vervaardigd worden en die zeer kleine afmetin
gen bezitten, nieuwe perspectieven voor de geometrische optiek 
openen. De optische industrie en het werk van de edelsmeden zul
len zeer veel gemak ondervinden van de vervaardiging van een
voudige kristallen met een sterke straalbreking. 

* 
QP het gebied van de materialen staan ons opzienbarende ontwik-

kelingen te wachten. Het is bijvoorbeeld te voorzien, dat met be
hulp van electronische stralingsapparatuur die de laatste jaren uit
gewerkt is en die een vermogen van wel 2000 kw bezit, een me
taalbewerking onder vacuüm en hoogvacuüm bevorderd zal wor
den, die de toekomstige techniek niet alleen zeer zuivere metalen 
en legeringen, maar ook bijzondere metaalsoorten met uitzonder
lijke eigenschappen zal opleveren. De vorderingen op het gebied van 
de analytische methodes (spectrometrie van het licht, spectrometrie 
van het volume, de isotopische methodes 14

) enz.) zal deze ontwik
keling ten goede komen. 

De toepassing van de techniek van de hoge temperaturen (voor 
stuwingsmechanisme van raketten, vliegtuigmotoren, kernreacto
ren, proefinstallaties voor kernfusie, de plasmabranders enz .... ) 
leidt tot een naarstig zoeken naar allerlei soorten zeer hitte besten
dige materialen. In de komende tientallen jaren kan men dus grote 
vorderingen verwachten t.a.v. de weerstand en duurzaamheid van 
die materialen bij temperaturen van meer dan 1500° C en wel door 
het gebruik van ovens met electronische stralingen, onder vacuüm 
en hoogvacuüm door het gebruik van de reeds genoemde plasma
brander en door de verdere uitwerking van de theorie van de vaste 
licbamen. 

w,at de scheikunde betreft, zal de verwachte vooruitgang op het 
gebied van de synthese en van de kennis van het energiegehalte met 
name van de organische moleculen, een belangrijke ontwikkeling 
ten gevolge hebben. De molecuul staat niet alleen zelf, maar ook in 
verband met zijn omg8'ving steeds meer in het middelpunt van de be
langstelling. Tegelijkertijd treden vereenvoudigingen aan het licht. 
Sommige methodes die de uiterste gren.s van bruikbaarheid schenen 
te hebben bereikt, vanwege hun steeds verder gaande gecompli
ceerdheid, zullen tot zeer eenvoudige zaken herleid kunnen worden 
dankzij nieuwe inzichten en nieuwe werkwijzen ( catalyse, schei-

14) Isotopen = atomen van elementen, die een afwijkend aantal electronen bezit
ten. Zij komen in de natuur voor, maar thans worden zij ook kunstmatig ver
vaardigd. Omdat zij wegens hun straling .,herkend" kunnen worden, vervullen zij 
i.n toenemende mate een belangrijke rol bij medisch, biologisch, metallurgisch en 
ander onderzoek. 

Spectrometrie = methode van onderzoek van materialen, berustend op het 
principe, dat kristallen van elke afzonderlijke stof licht van een bepaalde golf
lengte uitzenden. 
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kunde van de stralingen en van de ontladingen van gassen). 
De komende generaties zullen de vruchten plukken van jarenlange 

zeer zorgvuldige en preciese onderzoekingen, gericht op de analyse 
van samengestelde systemen ( electronische microscopie, electroni
sche straalbreking, fixeermethodes d.m.v. radioactieve en stabiele 
isotopen, Röntgen-microanalyse enz.) De resultaten van dit zorg
vuldige en systematisch doorgevoerde onderzoek zal het globale 
beeld, dat de natuurwetenschappen van de wereld zullen verschaf
fen, sterk beïnvloeden, vooral wat betreft de biochemie (de chemie 
van de proteïnen [eiwitten), de veranderingen van het protoplasma 
(in levende cellen) enz. en de medische wetenschap. Aangezien men 
er kortgeleden in geslaagd is aminozuren samen te stellen, kan men 
wel verwachten, dat dit in de komende periode ook met de synthese 
van belangrijke eiwitten zal gelukken. Deze onderzoekingen zullen 
ook een diepergaand inzicht in de elementaire levensfuncties en in 
de ontwikkelingsgang van zekere ingewikkelde ziekten bevorderen. 

Dank zij de nieuwe tak van wetenschap, de cybernetica, zullen 
de veelvuldige en van elkaar afhangende besturingsprocessen van 
de levende organismen beter begrepen kunnen worden. En deze 
kennis zal dan weer kunnen leiden tot de ontdekking van nieuwe 
middelen om op deze processen te kunnen inwerken bij cyberne
tische ziekten (storingen van de bloedsomloop, enz.). 

* 
QP het gebied van de atoomfysica, willen wij volstaan met een 

enkel voorbeeld, om aan te tonen welke de gevolgen van de 
jongste resultaten op de techniek van de toekomst zullen zijn. Na
dat een begin was gemaakt met quantenmechanica 15 ), met behulp 
van het atoommodel van Bohr en na de eerste proefnemingen v:an 
Franck-Hertz, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, zijn er 45 jaren 
van theoretische en praktische onderzoekingen nodig geweest om 
tot fundamenteel belangrijke resultaten te komen voor de toekom
stige techniek. Ik denk hier aan de installaties, die wij reeds meer
malen genoemd hebben en die nog maar sinds kort bekend zijn, in
stallaties die een sterke lichtstraling voortbrengen, uitgaande van 
grote, vlakke dwarsdoorsneden en die met de Engelse naam "laser" 
worden aangeduid. De "laser" veronderstellen een systeem van ato
men, die een bepaalde hoeveelheid energie bezitten, zodat door mid
del van het "optisch pompen" (absorptie door middel van een uit
gestraald spectrum en opeenvolgende overgangen) de hoeveelheid 
energie van het geprikkelde systeem aanzienlijk verhoogd kan wor
den. Door het geleidelijk aanbrengen van een verbinding brengt men 

15) De door Planck ontwikkelde quantentheorie houdt in, dat energie slechts in 
bepaalde hoeveelheden (quanten) kan optreden, waarvan de grootte berekend kan 
worden. Straling wordt volgens deze theorie "discontinu" uitgezonden en ge
draagt zich alsof zij uit deeltjes bestaat. 
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een samenhangende uitstraling van de geprikkelde atomen tot stand 
en verkrijgt aldus een bijna ideaal bestralingsapparaat, dat niet al
leen gericht kan worden, maar ook gekenmerkt wordt door een zeer 
geringe spreiding van de stralen. De theoretische limiet van deze 
spreidirigshoek is ongeveer 10-7 radiaal (d.w.z. een straal wijkt ma
ximaal1 mm op een afstand van 10 km van de as af). Tot nu toe ken
nen wij op onze planeet nog niet zo'n samenhangende lichtstraling. 
In tegenstelling hiermee vindt bij de uitstraling van onsamenhan
gend licht [bijv. bij de gloeiende wolframdraad) de lichtspreiding 
plaats zonder bepaalde gerichtheid in de ruimte. 

Wij zijn hiermee dus getuige geweest van de ontdekking van één 
van de meest essentiële en fascinerende verschijnselen van de na
tuurkunde. En deze uitvinding zal ongetwijfeld bijzonder vergaande 
gevolgen hebben voor de wetenschap en de techniek van de toe
komst; wij moeten op het ogenblik zelfs bescheiden erkennen, dat 
onze verbeeldingskracht lang niet ver genoeg reikt om de volle 
draagwijdte ervan te kunnen voorzien. Maar alleen al uit de eerste 
toepassingsmogelijkheden, die uit de wetenschappelijke publicaties 
van de laatste maanden naar voren treden, blij kt de bij zonder ingrij
pende betekenis van deze ·ontdekking: uitwisseling van berichten 
met bewoonde planeten, behorende tot andere zonnestelsels, het ge
bruik van lichtstraling als instrument, nauwkeurige meting van gro
te afstanden en vooral de verwezenlijking van· een oude droom van 
de natuurkundigen: het [draadloos) overbrengen van grote hoeveel
heden energie over grote afstanden. Zo zal men [op een afstand van 
meer dan 100 km) projectielen die de stratosfeer binnendringen en 
die van te voren gelocaliseerd zijn - voordat zij dus op aarde scha
de hebben kunnen aanrichten - kunnen doen smelten of doorsnij
den, met dezelfde geconcentreerde energie als van een lasapparaat. 
En omgekeerd zouden stralingswanden waarschijnlijk de grote ste
den kunnen beschermen."'Maar tegen die tijd zal men waarschijnlijk 
wel tot een duurzame regeling van de vrede gekomen zijn. 

Met deze eerste toepassingen van de quantenelectronica willen 
wij deze overdenking beëindigen. 

MANFRED VON ARDENNE 

609 



Het- aandeel de arbeid • In de van 

ontwikkeling van de mens· 
HET is een ondankbare faak een boek te bespreken, dat reeds 

enkele weken na zijn verschijnen uitverkocht blijkt te zijn. 
Zo groot was de belangstelling voor "Mensen uit de oertijd" 
(Uitgeverij Pegasus}, dat wij thans geen aanbeveling meer hoe
ven te schrijven. 

Het leek ons daarom aantrekkelijk, een hoofdstuk uit Fr. 
Engels' "Dialectiek der natuur" te vertalen, waarnaar door 
prof. dr. J. Augusta, de schrijver van het boek, wordt verwezen. 

De "Dialectiek der natuur" behoort tot de nagelaten geschrif
ten van Engels, het werd voor het eerst in 1925 gelijktijdig in 
het Duits en Russisch gepubliceerd. Daarna verschenen nog ver
scheidene Duitse en Engelse edities, in het Nederlands is het 
werk niet beschikbaar. 

Het hier vertaalde hoofdstuk over ,,lLet aandeel van de arbeid 
in de menswording van de apen" wordt door Augusta een "slui
tende theorie" genoemd, door Engels uitgewerkt naar aanlei
ding van de door Darwin opgeworpen vragen omtrent het ont
staan van de mens. 

Het spreekt vanzelf, dat het hier slechts om een algemene 
theorie kon gaan. Details van Engels' opvattingen berustten op 
de stand van de wetenschap in z.ijn tijd. Het systematische on
derzoek naar de oervormen waaruit het menselijke geslacht is 
ontstaan, moest toen nog beginnen en ook de kennis van het 
dierlijke leven is sindsdien oneindig verrijkt. Zo weet men 
thans bv., dat Engels' opvatting ove-1' het spreektalent van be
paalde vogelsoorten als papegaaien, later herzien moest wor
den. 

De door hem ontwikkelde theorie, die wij thans waarschijn
lijk "de menswording van de mens" zouden noemen, is echter 
door het gehele latere onderzoek bevestigd en ondersteund, al 
weten we thans nog niet precies hoe de ontwikkeling van "aap
mens" tot mens zich in detail heeft voltrokken. 

Het hier vertaalde geeft de voornaamste passages weer uit 
Engels' theorie. Red. P. en C. 

DE arbeid is de bron van alle rijkdom, zeggen de politieke econo-
men. Zij is het, die de natuur, die haar het materiaal levert, 

herschept tot rijkdom. Maar zij is nog oneindig veel meer dan dat. 
Zij is de eerste grondvoorwaarde van alle menselijke leven, en wel 
in die mate, dat wij in zekere zin kunnen zeggen: zij heeft de mens 
zelf geschapen. 

Honderdduizenden jaren geleden, ten tijde van een nog niet de-

610 



finitief te bepalen periode in de geschiedenis van de aarde, die de 
geologen het tertiair 1 ) noemen, en vermoedelijk tegen het einde 
daarvan, leefde ergens in de tropen - waarschijnlijk op een stuk 
vasteland, dat nu op de bodem van de Indische Oceaan ligt - een· 
geslacht mensachtige apen van bijzondere hoge ontwikkeling. Dar
win heeft ons een beschrijving gegeven van deze voorouders, zoals 
die naar alle waarschijnlijkheid zijn geweest. Ze waren geheel en 
al behaard, hadden baarden en spitse oren, en leefden in groepen 
in. bomen. 

Aanvankelijk daartoe gedwongen door hun leefwijze, waarbij de 
handen bij het klimn'en een andere taak hadden dan de voeten, maak
ten deze apen op de grond bij het lopen geleidelijk steeds minder 
gebruik van de handen en begonnen zij hoe langer hoe meer rechtop 
te lopen. Daarmee was de beslissende stap gedaan voor de overgang 
van apen naar mensen. 

Alle nu nog levende mensachtige apen kunnen rechtop staan en 
zich op beide voeten alleen voortbewegen. Maar alleen in nood en 
hoogst onbeholpen. Hun natuurlijke gang gebeurt in halfopgerichte 
houding met inbegrip van het gebruik maken van de handen. De 
meesten steunen met de knokkels van de vuist op de grond en 
zwaaien het lichaam met opgetrokken benen tussen de lange armen 
door, als een kreupele die op krukken loopt. We kunnen trouwens 
nu nog bij de apen alle overgangsvormen van het lopen op vier, naar 
het lopen op twee voeten waarnemen. Maar bij geen enkele aap is 
het laatste meer gewo~den dan een hulpmiddel. 

Als de rechtopgaande loop bij onze behaarde voorouders eerst re
gel en mettertijd een noodzaak moet zijn geworden, dan veronder
stelt dit, dat aan de handen intussen meer en meer andere functies 
werden toebedeeld. Ook bij de apen bestaat al een zekere verdeling 
bij het gebruik van de hand en de voet. De hand wordt, zoals reeds 
gezegd, bij het klimmen op een andere manier gebruikt dan de voet. 
Zij dient voor aUeS' voor het plukken en vasthouden van het voedsel, 
zoals dit ook bij lagere zoogdieren gebeurt, met de voorpot,en. Met 
de handen bouwen veel apen zich nesten in de bomen, of zelfs, zo
als de chimpansee, daken tussen de takken. als bescherming tegen 
het weer. Met de handen grijpen ze knuppels om zich te verdedigen 
tegen vijanden en bombarderen ze deze met vruchten en stenen. 
Met de handen verrichten ze in gevangenschap een aantal eenvou
dige, van de mensen afgekeken handelingen. Maar juist hier ziet 
men duidelijk, hoe groot de afstand is tussen de onontwikkelde hand 
van de meest menselijke apen en de door de arbeid van honderd
duizenden jaren hoog ontwikkelde mensenhand. Het aantal en de 
algemene rangschikking van de beenderen en spieren komen bij 
beiden overeen; maar de hand van de minst gecultiveerde mens kan 
honderden handelingen uitvoeren, die geen apenhand kan nadoen. 
Geen apenhand heeft ooit ook maar het ruwste stenen mes gemaakt. 

De handelingen, die onze voorouders bij de overgang van aap naar 

1) Dit geologische tijdperk begon ca. 54 miljoen jaar geleden. Het daarop vol
gende - het diluvium - omstreeks één miljoen jaar geleden. 
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mens in de loop van duizenden jaren langzamerhand leerden ver
richten, kunnen destijds maar zeer eenvoudig zijn geweest. De 
laagstontwikkelde wilde, zelfs die, bij wie een terugval in een meer 
dierlijke toestand, met gelijktijdige lichamelijke achteruitgang aan 
te nemen is, staan altijd nog veel hoger dan die overgangsschepse
len. Tussen het moment waarop de eerste kiezelsteen door mens~n
hand tot een mes werd bewerkt, moeten er zeeën van tijd voorbij 
zijn gegaan, waarbij de ons bekende historische tijd onbelangrijk 
schijnt. Maar de doorslaggevende stap was gedaan: De hanä was ~rij 
geworden en kon zich voortdurend nieuwe vaardigheden eigen ma
ken en de daarmee verworven grotere behendigheid ging over en 
vermeerderde zich van geslacht op geslacht. 

Zo is de hand niet alleen het orgaan van de arbeid, zij is ook haar 
product. Slechts door arbeid, door aanpassing aan altijd nieuwe han
delingen, door overerving van de daardoor verworven bijzondere 
ontwikkeling van spieren, pezen en op langere termijn gezien ook 
van beenderen, en door voortdurend vernieuwde toepassing van de
ze overgeërfde verfijning tot nieuwe, steeds ingewikkelder hande
lingen, heeft de mensenhand die hoge graad van volmaaktheid ver
kregen, waardoor de schilderijen van Rafaël, de beelden van Thor
waldsen en de muziek van Paganini te voorschijn getoverd konden 
worden. 

Maar de hand stond niet alleen. Ze was slechts een enkel deel 
van een geheel, hoogst samengesteld organisme. En wat de hand 
ten goede kwam, kwam ook het gehele lichaam ten goede, in wiens 
dienst ze werkte - en wel op tweeërlei manier. 

In de eerste plaats op grond van de wet van dè correlatie van de 
groei, zoals Darwin het heeft genoemd. Volgens deze wet houden 
bepaalde vormen van een afzonderlijk deel van een organisch we
zen altijd verband met bepaalde vormen van andere delen, die 
schijnbaar zelfs geen enkele samel).hang met elkaar hebben. Zo heb
ben alle dieren met rode bloedlichaampjes zonder celkernen en 
waarvan het achterhoofd met de eerste rugwervel verbonden is door 
twee scharnieren, ( condylen) zonder uitzondering ook melkklieren 
voor het zogen van de jongen. Zo lopen bij zoogdieren gespleten 
klauwen regelmatig parallel met de samengestelde maag voor het 
herkauwen. Veranderingen van bepaalde vormen hebben veranderin
gen in de vorm vafl andere lichaamsdelen tot gevolg, zonder dat wij 
de samenhang kunnen verklaren. Spierwitte katten met blauwe ogen 
zijn altijd, of vrijwel altijd, doof. De voortdurende perfectionering 
van de mensenhand en de hiermee gelijke tred houdende ontwikke
ling van de voet voor de rechtopgaande loop heeft ongetwijfeld ook 
door zulke correlaties op andere delen van het organisme zijn weer
slag gehad. Maar deze wisselwerking is nog veel te weinig onder
zocht, dan dat we hier meer zouden kunnen doen, dan haar in het 
algemeen te constateren. 

Veel belangrijker is de directe, aantoonbare wisselwerking van 
de ontwikkeling van de hand op het overige organisme. Zoals reeds 
gezegd, leefden onze aapachtige voorouders in groepsverband; het 
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is klaarblijkelijk onmogelijk om de mens, de "gezelligste" 2 ) van 
alle dieren, af te leiden van een alleen levende, dichtstbijstaande 
voorvader. De met de ontwikkeling van de hand, met de arbeid, be
ginnende heerschappij over de natuur, verruimde bij elke nieuwe 
stap voorwaarts de horizon van de mens. Aan de voorwerpen in de 
natuur ontdekte hij voortdurend nieuwe, tot dan onbekende eigen
schappen. Aan de andere kant droeg de ontwikkeling van de arbeid 
er noodwendig toe bij, dat de leden van de samenleving zich nau
wer aaneen sloten, terwijl de gevallen van wederzijdse hulpverle
ning, samenwerking, toenamen en het besef van de nuttigheid van 
deze samenwerking voor elk lid duidelijk werd. Kortom, de worden
de mensen kwamen zo ver, dat ze elkaar iets te zeggen hadden. De 
behoefte schiep zich zijn orgaan: Het onontwikkelde strottenhoofd 
van de apen veranderde langzaam maar zeker, door steeds uitge
breidere modulaties en de organen van de mond leerden geleidelijk 
de ene gearticuleerde letter na de andere uitspreken. 

ln de eerste plaats de arbeid, en langzamerhand daarmee de 
spraak - dat zijn de beide wezenlijke prikkels, onder invloed waar
vdn de hersenen van een aap langzamerhand overgegaan zijn in die 
-bij alle overeenkomst toch veel grotere en meer volmaakte-van de 
111ens. Met de voortschrijdende ontwikkeling van de hersenen ging 
hand in hand de verdere ontwikkeling van de daarbij behorende 
werktuigen, de organen van de zintuigen. Zoals reeds de spraak in 
haar geleidelijke ontwikkeling noodwendig vergezeld ging van een 
daarmee overeenkomende perfectionering van het gehoororgaan, zo 
ging de ontwikkeling van de hersenen uiteraard gepaard met die 
van alle zintuigen. De adelaar kan wel veel verder zien dan de mens, 
maar het mensenoog neemt veel meer aan de dingen waar dan het 
oog van de adelaar. De hond heeft een veel fijnere neus dan de mens, 
maar hij onderscheidt nog geen honderdste deel van de geuren, die 
kenmerkend zijn voor verschillende stoffen. En de tastzin, die bij 
apen nauwelijks in zijn primitiefste begin aanwezig is, is pas met de 
mensenhand zelf, door de arbeid, tot stand gekomen. 

* 
OE wisselwerking van de ontwikkeling van de hersenen en de or-

ganen die daaraan dienstbaar zijn, het steeds helder wordende 
bewustzijn, het vermogen om ten aanzien van de arbeid en de taal te 
abstraheren en conclusies te trekken, gaf aan beide steeds nieuwe 
prikkels voor een verdergaande ontwikkeling, een ontwikkeling, die 
niet zoals men misschien zou kunnen denken een einde vond toen 
de mens definitief van de apen gescheiden was, maar die sedertdien 
bij verschillende volkeren en in verschillende tij den, verschillend 
naar graad en richting, hier en daar zelfs onderbroken door plaatse
lijke en tij de lij ke terugval, enorm vooruitgegaan is; aan de ene kant 
in bepaalde richting machtig voortgestuwd, aan de andere kant in 

2) gezellig = hier gebruikt in de betekenis van: het wezen, dat het meest van 
alle soorten aangewezen is op leven in groepsverband. (Vert.). 
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bepaalde richting voortgedreven door een met het optreden van de 
volgroeide mens nieuw erbij behorend element - de maatschappi;. 

Honderdduizenden jaren - vergeleken met de geschiedenis van 
de aarde niet meer dan een seconde in het leven van de mens - zijn 
stellig voorbijgegaan, eer uit de troep in bomen klimmende apen een 
maatschappij van mensen ontstond. Maar uiteindelijk was zij er. En 
wat vinden we weer als het doorslaggevende verschil tussen een 
troep apen en de mensenmaatschappij? De arbeid .. De apenkolonie 
stelde zich tevreden met het afgrazen van zijn voedselgebied, dat 
haar door de geografische situatie of door het verzet van naburige 
apenkolonies was toebedeeld; zij ondernam tochten en leverde ge
vechten om nieuwe voedselgebieden te veroveren, maar zij was niet 
in staat uit het voedselgebied meer te halen dan de natuur bood, be
halve dan dat zij het onbewust met eigen afvalstoffen bemestte. Zo
dra alle mogelijke voedselgebieden bezet waren, kon er ·geen uitbrei
ding van de apenbevolking meer plaats vinden; het aantal dieren kon 
hoogstens gelijk blijven. Maar bij alle dieren vindt op grote schaal 
verkwisting van voedsel plaats en daarnaast vernietiging van voed
sel in wording. De wolf spaart niet, zoals de jager dat wel doet, de 
geit, die hem het komende jaar jonge geitjes moet leveren; de geiten 
in Griekenland, die het jonge struikgewas afgrazen voor het is aan
gegroeid, hebben alle bergen in het land kaal gevreten. Deze "roof
bouw" van de dieren speelt bij de geleidelijke verandering van de 
soort een belangrijke rol, aangezien zij daardoor gedwongen wor
den, zich ander dan het bekende voedsel ten nutte te maken, waar
door het bloed een andere chemische samenstelling krijgt en de ge
hele lichamelijke constitutie langzamerhand een andere wordt, ter
wijl de eenmaal bestaande soorten afsterven. Er valt niet aan te twij
felen, dat deze roofbouw zeer sterk heeft bijgedragen tot de mens
wording van onze voorouders. Bij een soort apen, die wat intelligen
tie en aanpassingsvermogen betreft alle andere ver vooruit was, 
moest deze roofbouw er toe leiden, dat het aantal planten dat voor 
de voeding werd gebruikt steeds groter werd, dat van de plantaar
dige voeding steeds meer eetbare delen werden verorberd, kortom, 
dat de voeding steeds uitgebreider werd en daarmee de in het 
lichaam binnenkomende stoffen, de chemische voorwaardeh. voor de 
menswording. Maar dat alles was nog geen eigenlijke arbeid. De ar
beid begint met het maken van werktuigen. En wat zijn de oudste 
werktuigen die we aantreffen? De oudste, te oordelen naar de over
blijfselen die gevonden zijn van de prehistorische mens en op grond 
van de leefwijze van de volkeren uit de vroegste historische periode, 
zoals de ongecultiveerde, ongeciviliseerde huidige wilde? 

Werktuigen voor de jacht en de visvangst. De eerste waren gelijk
tijdig wapens. Jacht en visvangst echter vooronderstellen de over
gang van uitsluitend plantaardig voedsel naar het gebruik van dier
lijk voedsel, en hier hebben we weer een wezenlijke stap naar de 
menswording. Dierlijk voedsel bevat in vrijwel zuivere vorm de be
langrijkste stoffen, die het lichaam voor zijn stofwisseling nodig 
heeft; door middel van de spijsvertering verkortte zij de tijdsduur 
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van de overige ·vegetatieve processen in het lichaam, die corres
ponderen met het plantenleven, waardoor meer tijd, meer stoffen en 
meer activiteit wel.'den uitgespaard voor het functioneren van het 
eigenlijke dierlijke (animale) leven. 

* 
zoALS de mens leerde alles te eten wat eetbaar was, zo leerde hij 

ook in elk klimaat te leven. Hij verspreidde zich over de gehele 
bewoonbare aarde, hij, het enige dier, dat in zichzelf de bekwaam
hetd daartoe bezat. De andere dieren, die zich aan elk klimaat heb
ben aangepast, hebben. dat niet uit zichzelf, maar in navolging van 
de mensen geleerd: huisdieren en ongedierte. En de overgang van 
het algemeen tropische klimaat van het oergebied naar koudere stre
ken, waar het jaar in winter en zomer is verdeeld, schiep nieuwe be
hoeften: woning en kleding, ter bescherming tegen koude en vocht, 
nieuwe terreinen van arbeid en daarmee nieuwe functies, die de af
stand tussen mens en dier steeds groter maakte. 

Door de wisselwerking van de hand, de spraakorganen en de her
senen, niet alleen bij elk individu afzonderlijk, maar ook in de sa
menleving, werden de mensen in staat steeds ingewikkelder hande
lingen uit te voeren, zich altijd hogere doelen te stellen en te be
reiken. De arbeid zelf werd van geslacht op geslacht een andere, 
meer volmaakte en veelzijdiger. Bij de jacht en de veeteelt kwam 
de akkerbouw, daarbij het spinnen en weven, bewerking van metaal, 
pottenbakkerij, scheepvaart. Naast de handel en het ambacht kwam 
tenslotte kunst en wetenschap, uit stammen groeiden naties en sta
ten. Recht en politiek ontwikkelden zich en daarmee het fantasti
sche spiegelbeeld van de menselijke d,ingen in het hoofd van de 
mens: de religie. 

Tegenover al deze uitingen van beschaving, die zich in de eerste 
plaats presenteerden als producten van het hoofd en die de mensen
maatschappij schenen te beheersen, traden de meer bescheiden.pro
ducten van de werkende hand op de achtergrond; en des te meer, 
naarmate het hoofd dat de arbeid ontwierp, al in een zeer vroeg ont
wikkelingsstadium van de maatschappij (b.v. al in het eenvoudige 
familieverband) de uitgedachte arbeid door andere handen dan de 
zijne kon laten uitvoeren. Aan het hoofd, de ontwikkeling en functies 
van de hersenen, werd alle verdienste toegeschreven van de snel 
voortschrijdende beschaving; de mensen begonnen steeds meer hun 
handelen te verklaren uit hun denken, in plaats van uit hun behoef
ten (die zich inderdaad in het hoofd weerspiegelen, tot bewustzijn 
komen] - en zo ontstond mettertijd die idealistische wereldbeschou
wing, die sedert de ondergang van de antieke wereld de hoofden 
heeft beheerst. Ze heerst nog zo sterk, dat zelfs de materialistische 
natuuronderzoekers uit de school van Darwin zich nog geen duide
lijke voorstelling van het ontstaan van de mens konden maken, om
dat zij onder invloed van deze ideologie de rol niet onderkenden, die 
de arbeid daarbij heeft gespeeld. 
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Critische notities: 

Commodore Broekmeijer weet het beter 
RUIM één jaar geleden is in dit blad 

uitvoerige aandacht gewijd aan 
het rapport van een speciale commis
sie over de "Economische en sociale 
consequenties van ontwapening", ge
publiceerd door de secretaris-generaal 
van de UNO, Oe Thant.t). 

Er is aanleiding op dit rapport te
rug te komen. Wij stellen voorop, dat 
in bedoeld document de conclusies 
zijn neergelegd van een groep voor
aanstaande economen uit Oost en 
West, waaronder de Amerikaan W. W. 
Leontiew, de Brit A. J. Brown, acade
micus W. Y. Aboeltin van de Sowjet
Unie, prof. Lange van Polen en vele 
anderen. 

De aanleiding is dan een stuk van 
commodore dr. M. Broekmeijer in de 
"Internationale-Spectator" van 9 okt. 
jl., waa,rin deze militair zijn ziens
wijze op het vraagstuk geeft. 

Men mag vragen, wat hem ertoe 
gebracht heeft, zich ermee bezig te 
houden. 

Wel, heel eenvoudig: "Meer dan 
ooit tevoren staat h-et ontwapenings
vraagstuk in het centrum van de pu
blieke belangstelling", schrijft hij en 
die belangstelling werd ongetwijfeld 
aangewakkerd door de ontspanning in 
de wereld. Men houdt het oog gericht 
op de hoofdzaak: ontspanning dient 
uiteindelijk te leiden tot algemene en 
volledige ontwapening, tot beëindi
ging van de atoombedreiging en ver
lossing van de steeds drukkender las
ten die de oorlogsuitgaven op de 
schouders van de gewone man leg
gen. 

De totale militaire uitgaven in de 
wereld bedragen volgens de speciale 
commissie van de UNO 430 miljard 
gulden per jaar - acht tot negen pro
cent van de totale wereldproductie. 
Dat wil dus zeggen, dat elk jaar weer 
bij na een_!ï_ende van alle inspannin-

1) P. en C., aug.-sept. 1962. 
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gen der mensheid verkwanseld wordt 
aan nutteloze goederen - de voor
naamste bron van inflatie en wat nog 
erger is: de voornaamste oorzaak voor 
het verzet der invloedrijke industriële 
en militaire kringen in het Westen te
gen verde,re maatregelen tot ontspan
ning in de wereld. 

We moeten zeggen, dat Broekmeijer 
tot dezelfde kringen behoort. 

Hij doet niet alleen moeite om aan 
te tonen, dat ontwapening economisch 

: gesproken zo goed als onmogelijk Is, 
maar dat zij de massa van de bevol
king ook geen voordelen zal brengen, 
althans voorlopig niet. 
Toch geeft hij enkele belangwek

t<ende informaties. 

Zo gaat bv. 58 pCt van de totale 
Amerikaanse militaire orders naar de 
luchtvaart en 28 pCt naar de electro
nische industrie. Deze twee bedrijfs
takken zijn dan ook de voornaamste 
financiers van de "lobby" in Washing
ton, die regering en parlement voort
durend voor ogen houden, hoe gevaar
lijk ontspanning in de wereld wel is 
en hoe nodig de militaire uitgaven 
verhoogd moeten worden. 

Broekmeij er vertelt verder, dat in 
de Amerikaanse staten Kansas, Wash
ington, New Mexico en Californië res
pectievelijk 30,2 - 28,6 -- 23,8 en 
23,3 pCt van het totale loonbedrag 
uitbetaald :wordt· aan "hen die werk
zaam zijn in de defensie-industrieën". 
Het bedrag aan militaire orders be
droeg in de staten Californië en New 
York gedurende het begrotingsjaar 
1961-'62 resp. 5,8 en 2,5 miljard dol
lar. 

Dat zijn indrukwekkende cijfers. 
Het feit, dat er staten in Amerika zijn, 
waar een kwart tot bij na een derde 
van de werkende bevolking in de oor
logsindustrie zijn brood verdient, laat 
zien hoe ongezond de Amerikaanse 
economie wel is. 



Maar is het een argument tegen 
ontwapening? De speciale commissie 
van de UNO heeft juist dit vraagstuk 
zorgvuldig bekeken. Zij zegt in haar 
rapport: 

"Volgens schatting wa,ren tegen het 
eind van de oorlog negen miljoen per
sonen of 42 pCt van de totale wer
kende bevolking hetzij in de strijd
krachten, of in de productie van uit
rusting en onderhoud voor de strijd
krachten, ingeschakeld. Zestien maan
den later was dit aantal met bijna 
zeven miljoen gedaald. Van dit aan
tal kwam 1,2 miljoen voor rekening 
van vrijwillige ve,rmindering van het 
aantal arbeidskrachten en 0,7 miljoen 
van onvrijwillige werkloosheid. Der
halvè werden vijf miljoen personen 
in de korte tijd van 16 maanden door 
het particuliere bedrijf opgenomen ... 
De werkloosheld bleef beneden de 
vier procent." 2] 

Broekmeij er heeft kennelijk niet de 
moeite genomen van het rapport ken
nis te nemen. Bovendien mengt hij 
werkelijke en schijnproblemen door 
elkaar. Ook de deskundigen die het 
vraagstuk diepgaand bestudeerd heb
ben, zullen niet ontkennen, dat de 
werkelijk ontstellende concentratie 
van oorlogsindustrieën in bepaalde 
delen van het Zuiden van de Vere
nigde Staten problemen van specifieke 
aard oproept. Zijn "bezorgdheid" 
roept echter wantrouwen QP: vooral 
de Amerikaanse monopolisten hebben 
zich nooit iets van het lot van een 
stad en haar bevolking aanget,rokken, 
wanneer zij het nodig vonden een fa
briek waarvan die stad afhankelijk 
was, te sluiten. 

Bij ontwapening is echter de over
heid direct betrokken en een deel van 
de vrijgekomen mHjarden zal uiter
aard besteed moeten worden om dit 
soort speelale problemen op te los
sen. 

Dat geldt voor andere problemen 
evenzeer, bv. voor de noodzakelijke 
omscholing van militaire specialisten, 

2) "Economie and Social Conse
quences of D!sarmament", Soc.-Ec. 
Raad van de UNO, febr. 1962, blz. 32. 

voor de omschakeling van het we
tenschappelijke apparaat van de 
strijdkrachten en oorlogsindustrieën 
op vredesdoeleinden en de overscha
keling van industrieën die geheel op 
militaire orders zijn ingesteld, op 
p,roductie voor burgerlijke doelein
den. 

De speciale commissie van de 
UNO zegt dan ook in het aangehaalde 
rapport: dat "alle problemen en moei
lijkheden van omschakeling, die met 
de ontwapening verband houden, door 
in aanmerking komende nationale en 
internationale maatregelen" opgelost 
kunnen worden. Terloops wijzen wij 
erop, dat de Amerikaanse leden van 
de commissie, die allen tot de top
economisten van het land behoren, 
het rapport mede ondertekend heb
ben. 

Maar ja, Broekmeij er weet het be
ter. 

Hij weet ons ook te vertellen, dat 
men nu wel vredesgoederen in plaats 
van militair materiaal kan pro
duceren, maar m moet in de maat
schappij ook "latente koopkracht 
aanwezig zijn om meer goederen te 
kopen" en zonder verhoging van het 
"besteedbaar inkomen van de gezins
huishoudingen" is daar nu eenmaal 
geen sprake van. 

Anders gezegd: hij houdt ons het 
spook van "overproductie" en massale 
werkloosheid voor. 

Wat echter belet ien regering die 
ontwapent, althans een gedeelte van 
de vrijkomende gelden voor onmid
dellijke verhoging van het "besteed
haar inkomen" van de loon- en sala
ristrekkers te gebruiken, bv. doo;: af
schaffing of radicale vmmindering van 
omzetbelastingen en accijnzen, om 
maar wat te noemen? 

Het is trouwens nuttiger de keer
zijde van de medaille te bekijken en 
dit lijkt ons nog steeds het kernpunt 
in het hele vraagstuk: 
1. Wat is in deze wereld belangrijker 

dan het definitief verzekeren van 
de vrede? 

2. Kunnen wij voorbij gaan aan het 
feit, dat de elk jaa,r weerkerende 
miljardenlasten van "oorlog" de 
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voornaamste oorzaak van de hoge 
belastingen en het laaghouden van 
de koopkracht der bevolking zijn? 

Het is blijkbaar toch niet zo erg 
toevallig, dat de militair zich thans 
weer met het vraagstuk van de eco
nomische gevolgen van ontwapening 
bRzig houdt. Waar schrijft hij voor? 
Niet voor de buitenlandse "ma,rkt". 
Het stuk is bestemd voor binnenland
se consumptie, al heeft hij het dan 
voornamelijk over de toestanden in 
Amerika. 

In zekere zin mogen we hem 
wel dankbaar zijn. Want zo 
heeft hij ongewild de aandacht 
opnieuw gevestigd op het nau
we verband tussen strijd voor 
sociale lotsverbetering en strijd 
voor de vrede, tegen de milita
risering van de economie en 
voor verhoging van het loon. 

Als <;Ie regering-Marijnen bv. het 
voornemen heeft, om de loonovereen
komst in de Stichting van de Arbeid, 
die door de actie van de arbeiders is 
afgedwongen, door belastingverho
ging en prijsopdrijving te ondell'mij
nen, dan is een van de voornaamste 
drijfveren de financiering van de mi
litaire orders en het instand houden 
van het dure militaire apparaat. Heeft 
deze regering soms niet aangekon
digd, dat de bewapeningsuitgaven de 
komende jaren ve,rder belangrijk moe
ten worden verhoogd? 

De hoge miti>ai,re lasten zijn een 
rem voor hoger loon. Men behoeft 
slechts te bedenken, dat hogere 
salarissen voor het rijkspersoneel uit 
dezelfde begroting gefinancierd moe
ten: .worden waaruit ook de militaire 
uitgaven worden gefinancierd. Een 
regering, die op hoge militaire lasten 
zit en deze verder wil opvoeren, is 
het dus uiteraard eens met de mono
polies, die zich tegen . welvaartsver
hoging van de a1rbeiders verzetten. 
Men kan een gulden nu eenmaal 
slechts één keer uitgeven. 

De strijd voor ontwapening is dus 
ten nauwste met verbetering van het 
levenspeil van de werkende bevolking 
verbonden. Maar dit' is dan ook pre-
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cies de reden waarom Broekmeij er 
ons poogt wijs te maken, dat ontwa
pening zich tegen de belangen van 
de massa der bevolking kan keren. 

Bmekmeij er tracht dit argument 
nog kracht bij- te zetten met de over
weging, dat een olotseHng verhoogde 
vredesproductie tot versterkt streven 
naar export bij alle industrielanden 
zal leiden. Met andere woorden, dat 
de concurrentie vBrscherpt zal wor
den. Daar antwoorden wij op: men 
moet ontwapening en omschakeling 
op vredesproductie ook niet overlaten 
aan de monopolies. Men moet het met 
beleid doen, zodanig, dat noch na
tionaal noch internationaal al te gro
te schokken ontstaan. De ideeën daar
voor liggen klaar en het is hier niet 
nodig daar dieper op in te gaan. 

Maa'r juist de krampachtige poging 
om de zaken zo voor te stellen alsof 
ontwapening op zichzelf tegen het 
economische belang van de loon- en 
salaristrekkers indruist, brengt de 
commodore tot de conclusie, dat zij 
in elk geval zeer geleidelijk in heC 
werk gesteld zou moeten worden. 

Wij verwijzen derhalve met genoe
gen naar een onde,rzoek van een 
groep Britse economen, difi' uitgezocht 
hebben, dat de ervaringen zowel in 
het Verenigd Koninkrijk na 1939-
'45 als die in de Verenigde Staten 
duidelijk hebben aangetoond, dat een 
ontwapeningsprogram - veel groter 
dan het plan dat onder de huidige 
omstandigheden nodig zou zijn, uit
gevoerd kan worden "zonde'r de eco
nomie als geheel in grote moeilijk
heden te brengen" 3) en zij voegden 
er aan toe, dat het juist om die moei
lijkheden te beperken wenselijk zou 
zijn, "de overgangsperiode tot een 
minimum te beperken" waarbij zij 
aan een periode van twee jaar dach
ten! 

We willen maar zeggen: militairen 
van het type Broekmeij e'r kunnen zich 
beter niet met ontwapeningsvraag
stukken bezig houden. 

3] The Economie Effects of Disar
mament, by the Economist Inte!ligen
ce Unit, London, Toronto 1963. 



Boekbespreking : 

De Dood heet Engelchen 

•Het bergdorpje Plostina in het Beskidengebergte in het noordoosten van Mo
ravië, het gebied tussen Bohemen en Slowakije, is door een Duits Jagdkommando 
met de grond gelijk gem:takt. Zeven en twintig mannen en jongens werden daar
bij levend verbrand. 

Wie was aan deze bloedige tragedie schuldig? Hitler? Engelchen, de bloed
dorstige bevelhebber van het Jagdkommando, eens een eerzame vioolbouwer in 
het Saksische stadje Klingenthal? Of de partisanen en de auteur van het boek 
"De Dood heet Engelchen", die een van hen was? 

Het is deze vraag, die de Slowaakse schrijver Ladislaw Mnacko - in de auto
biog,rafische roman de hoofdpersoon Wolodja - martelt, wanneer hij eindeloos 
lang in een ziekenhuis ligt te genezen van een zware verwonding, opgelopen na-
genoeg op de laatste dag van de oorlog. · 

Hadden de partisanen het dorpje, waar zij zolang gastvrijheid genoten, moeten 
verdedigen tegen de moordzuchtige wraaklust van de nazi's of niet? Was hun 
gedachte verdoemenswaard onjuist geweest, dat de Duitsers Plostina ongemoeid 
zouden laten, toen zij door ver,raad te weten waren gekomen, dat het dorpje het 
hoofdkwartier van de partisanengroep was? Had iedere partisaan zijn ·leven niet 
veil moeten hebben om de bewoners althans de kans te geven te vluchten? Had
den de dorpsvrouwen na de moordpartij de partisanen niet verstoten en hen 
nagegild "te venotten in de hel"? Was ook het verschrikkelijke besluit van het 
joodse meisje Martha juist geweest, die zich in dienst stelde van de Gestapo om in 
de armen van hoge Duitse officieren te weten te komen of zij nog geloofden in 
de waanvoorstellingen van de nazi's omtrent het Groot-Duitse Rijk, maar dit deed 
ten bate van het verzet? Was het nodig geweest zo'ri hoge prijs te betalen? Had 
zij niet beter met haar lotgenoten naar Auschwitz kunnen gaan in plaats van 
het vreselijkste lot te kiezen, dat een joods meisje in een bezet land kon tref
fen? Waardoor zij zich zo bevuild voelde, geestelijk zo uitgeloogd, dat zij dacht 
niet meer te kunnen leven en na de oorlog zelfmoord pleegde? 

Een boek derhalve, dat een kant van de bezetting en verzetsstrijd aan de orde 
stelt, die gewoonlijk als secundair geldt in dit soort literatuur, als zij tenminste 
niet helemaal verwaarloosd wordt. Bij deze auteur niet. Wolodja kan in het zie
kenhuis niet loskomen van de tragedie-Plostina; zij bezorgt hem nachtmerries en· 
vertraagt zijn genezing, maar het antwoord wordt tenslotte geboren uit een bijna 
filmische terugblik op de gebeurtenissen voor, tijdens en na Plostina. In die 
terugblik herleven alle personages, de levenden en de doden, iedereen wiens le
ven geraakt was door deze schrikbarende Duitse oorlog. En het zijn de dolden, 
die hem - die zichzelf vevoordeelde - begenadigen en als het ware bevelen: 
Leef verdm en leef zo, dat Plostina zich voor jou niet hoeft te schamen. 

Het boek besluit: ... "Er waren tij den geweest waarin ik dacht, dat ik nooit 
meer bij machte zou zijn om te leven. Maar dat was toen ik nog ziek lag, heel 
erg ziek. Nu moet ik in de eerse plaats Engelchen vinden." 

Engelchen, ·de moordenaar van Plostina, en dat niet uit wraak, maar omdat 
zijn bestraffing de strijd van allen, die leden en streden, zinvolle•r zal mak,en. Ook 
voor Wolodja zelf, want dan zal hij kunnen terugkomen bij Eliska, de verpleeg
ster, en een nieuw leven beginnen. 

"De Dood heet Engelchen" is een roman, die een sterke indruk achter laat. Om 
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de probleemstelling ert om de mensen, die waarachtig geen helden zijn. Het is 
rauw en hard, wa·rs van alle fraaimakerij. De partisanenstrijd zelf was meedogen
loos. Krijgsgevangenen over en weer werden niet gemaakt en de gewonde par· 
tisaan, die niet weg kon komen, doodde zichzelf. Zulk een uitgangspunt vereiste 
een overeenkomstige meedogenloze discipline in de groep; wie haar brak, kreeg 
de kogel. De oorlog maakte ze niet beschaafder en dat lieten ze dan ook wel 
me~ken in de bergdorpen als ze daar af en toe naar toe gingen om op verhaal te 
komen en dat deden door de eeuwenoude fatsoensbegrippen opzij te smijten. Dat 
deze jongens, die gisteren nog op vaderr's boerderij werkten, geestelijk zo snel 
konden veranderen, maakt de schrijver moeiteloos duidelijk. Dit allerverschrik· 
kelij kste handwerk: de dood te hante,ren om het leven van een overweldigd volk 
te beschermen, maakte ze persoonlijk tot rauwelingen, maar in het gevecht, als 
collectief, groeiden ze boven zichzelf uit. 

De auteur stelt. ze in hun individualiteit aan de lezers voor: Wolodja, de be
spiegelende en Martha, de lange tijd onbegrepene, omdat ze met een vrese,Iijk 
geheim omtrent zichzelf rondloopt. Tot ze elkaar vinden in een verzengende lief
de, vol twijfels en onzekerheden, een liefde ook, waarvan ze wisten dat hij niet 
langer zou kunnen duren dan de duur van het woeste verzet zelf. En misschien 
daarom werden de bladzijden van hun samenzijn, zulke menselijke hoogtepunten. 

En zo veranderde onder het oorlogsgeweld iedereen om tenslotte op een he
viger manier alleen zichzelf te zijn: Peter, de gevoelloze doder, die zwak bleek 
op de grens van leven en dood, Dimitri, de enige partisaan die niet kon doden 
en zelfs moedwillig misschoot, maar die Peter gedood zou hebben in de bliksem 
van een hoger inzicht en zo de groep en zijn moreel redde, Jozina, het maagdje 
uit Plostina, die in de groep met haar lichaam ieder trooste, die ma<Jr getroost 
wilde worden en slechts haar eigen eenzaamheid ontvluchtte, en Nikolaj, en 
Karel, en Willy, en Martin, en al die anderen. 

Goed, het is dus een "sterke" roman, deze oorrlogsroman over een groep parti
sanen in Tsjechosl~wakij e, maar toch is het in de eerste plaats een warm, men
selijk boek. En geschreven door een schrijver, die de kunst van het vertellen ver
staat, die bewogen is door zijn onderwerp en toch ook weer met een diep gevoel 
voor humor de betrekkelijkheid van veel van het gebeuren ziet. 

Het was ook goed, dat Theun de Vries de vertaling heeft verzorg-d; de lezer 
kreeg er prachtig Nederlands door. Met ons zal hij het vervelend hebben gevon-
den, dat de zetduivel er al te veel heeft rondgewerveld. F. S. 

Pegasus, f 5.90. 

BETALING ABONNEMENTSGELD 1964 
Politiek en Cultuur zal ook in het komende jaar Uw onmisbare gids zijn. Ver
zekert U zich nu reeds van een ononderbroken toezending door voor 15 januari 
1964 Uw abonnementsgeld voor he-t jaar 1964 ( f 5.50 voor het gehele jaar of 
f 2.75 voor het eerste halfjaar) over te maken op onze postgiro 173.127, onze 
gemeentegiro P 1527, of ons voor dit bedrag een postwissel te zenden. 
U bespaart U zelf hoge incassokosten en ons veel werk. 
Wij rekenen op Uw medewerking waarvoor onze dank. 
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• 
Partijdocumenten : 

Communiqué van de delegatie der Franse CP en 
de CP van Nederland 

HIERONDER volgt een communiqué van de delegatie van het Cen
traal Comité van de Franse Communistische Partij en de dele

gatie van de Communistische Partij van Nederland. 
Van 23 tot 27 oktober heeft een delegatie van het Centraal Co

mité van de Franse Communistische Partij, bestaande uit de kame
raden Jeannette Vermeersch, lid van het Politiek Bureau, Georges 
Thévenin en Paul Courtieu, leden van het Centraal Comité, op uit
nodiging van de Commul).istische Partij van Nederland, een bezoek 
aan Nederland gebracht. .. 

De delegatie heeft vertegenwoordigers van verschillende lagen 
van de bevolking ontmoet om kennis te nemen van ae problemen 
die het leven van het land betreffen. Zij heeft deelgenomen aan het 
grote feest van het dagblad De Waarheid. 

Zij heeft met een delegatie van het Partijbestuur van de CPN, be
staande uit de kameraden Paul de Groot, voorzitter van het Partij
bestuur, Henk Hoekstra, Jaap Wolff, Wessel Hartog, leden van het 
Dagelijks Bestuur en Annie van Ommeren-Averink, lid van het Par• 
tijbestuur, een uitwisseling van meningen gehad over vraagstukken 
van gemeenschappelijk belang. 

De vertegenwoordigers van de twee part!jen verheugen zich over 
de kameraadschappelijke sfeer waarin de besprekingen zijn gehou
den. Deze hebben bevestigd, dat de twee partijen gelijke opvattin-
gen hebben over de essentiële vraagstukken. ~' , 

In de loop van de gedachtenwisseling hebben de twee delegaties 
de betekenis onderstreept van het Verdrag van Moskou over de ge
deeltelijke stopzetting van de kernproeven. Zij beschouwen het slui
ten van dit verdrag als een groot succes van de zaak van de vrede 
en van de politiek van vreedzame coëxistentie. Zij zijn van mening, 
dat het van het grootste belang is dat alle staten hun handtekening 
onder dit verdrag plaatsen. 

Het verdrag opent nieuwe perspectieven voor de strijd van de 
volken voor vrede en ontwapening. Het schept gunstiger voorwaar
den voor het bereiken van nieuwe voortgang op de weg van de in
ternationale ontspanning. 

De vertegenwoordigers van de twee partijen zijn het er over eens, 
dat aan de zijde van alle vredeskrachten, van Europa en de gehele 
wereld, de strijd moet worden voortgezet voor de stopzetting van 
alle kernproeven, voor de algemen,e ontwapening, voor de oplossing 
door middel van onderhandelingen van alle internationale geschil
len en in het bijzonder voor de vreedzame oplossing van de vraag
stukken betreffende Duitsland en West-Berlijn. 
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Zij zijn het er over eens dat alles gedaan moet worden voor het 
verhinderen van de spreiding van kernwapens. Zij spreken zich uit 
voor de vorming van een atoomvrije zone in Europa en richten zich 
tegen het verstrekken van atoomwapens aan de regering van Bonn, 
hetzij door middel van de as Bonn-Parijs, hetzij door de organisatie 
van een multilaterale strijdmacht. Zij pebben de betekenis onder
streept die de ondertekening van een niet-aanvalsverdrag tussen de 
NAVO-landen en de landen van het Warschau-pact zou hebben voor 
de ontspanning en de vrede. 

De communisten van de twee landen die hun inspanningen ver
sterken voor de vrede en de vreedzame coëxistentie, als de belang
rijkste taak voor alle volkeren, zijn er van overtuigd, dat deze strijd 
in overeenstemming is met het belang van hun eigen volken, met 
het belang van de vrijgeworden volken en van de volken die nog 
onder het koloniale juk gebukt gaan, wet de ontwikkeling van de 
strijd van de arbeidersklasse en van de democratische krachten in· 
de kapitalistische landen. · 

De vertegenwoordigers van de twee partijen hebben vastgesteld, 
dat de verwachtingen, uitgesproken door de twee conferenties van 
de communistische partij en van de zes landen van de Gemeenschap
pelijke Markt, helaas tot werkelijkheid zijn geworden. 

De Gemeenschappelijke Markt heeft geleid tot een verslechtering 
van de toestand van de werkers in de steden, van de boerel,l, van de 
niet-monopolistische lagen van de bevolking. 

De Franse delegatie heeft de leiding van de Communistische Par
tij van Nederland op de hoogte gesteld van de vooruitgang van de 
eenheidsbeweging in Frankrijk voor de verbetering van de arbeids
voorwaarden en levensomstandigheden, voor de beperking van de 
macht van de monopolies, voor een vreedzame buitenlandse politiek, 
in tegenstelling tot de politiek van de persoonlijke macht. 

De Nederlandse delegatie heeft een uiteenzetting gegeven over 
de vooruitgang van de arbeiderseenheid in Nederland. 

De twee delegaties zijn verheugd over de grote ontwikkeling van 
de proletarische en democratische strijd in de twee landen. Zij stel
len er prijs op hun solidariteit tot uitdrukking te brengen met de 
volken van Spanje, Griekenland en Portugal, die zich krachtig en 
moedig verheffen voor de verbetering van hun levensomstandighe
den, tegen de reactie en het fascisme. 

De vertegenwoordigers van de twee partijen zijn het eens over de 
bijzondere betekenis van het vraagstuk van de eenheid tussen socia
listen en communisten, over de noodzakelijkheid hun inspanningen 
nog te vergroten teneinde de arbeiderseenheid en de eenheid van 
de democratische krachten vooruitgang te doen boeken, rekening 
houdend met de bijzondere omstandigheden van elk land. Eveneens 
zijn zij het eens over de noodzaak om te werken voor de eenheid 
met de katholieke en protestantse werkers. 

De twee delegaties zijn van mening, dat de strijd voor de arbei
derseenheid en de eenheid van de democratische krachten des te 
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belangrijker is, omdat de monopolistische bourgeoisie zich in de 
twee landen inspant de vrijheden en de democratische rechten zo
veel zij kan te beperken. Het tot stand brengen van de eenheid is 
de onontbeerlijke voorwaarde om te komen tot beperking van de 
macht der monopolies en tot de vernieuwing van de democratie. 

De delegatie van de CPN brengt haar warme solidariteit met de 
strijd van de CPF tot uitdrukking en waardeert ten zeerste de resul
taten die zijn behaald in de strijd voor de eenheid van de democra
tische krachten in Frankrijk. Deze zijn een bron van inspiratie voor 
de progressieve krachten van Nederland. 

De Franse delegatie heeft haar solidariteit tot uitdrukking gebracht 
met de strijd van de CPN voor de eenheid der arbeiders, voor een 
politiek van sociale vooruitgang, voor de verdediging en de ver
nieuwing van de democratie, voor de vrede en voor de neutraliteit 
van Nederland, die een belangrijke bijdrage zal zijn voor het be_
houd van de vrede in Europa. 

De vertegenwoordigers van de twee partijen beschouwen de na
tionale bevrijdingsbeweging als een enorme kracht in de strijd voor 
de wereldvrede. Als vertegenwoordigers van twee partijen die altijd 
hun kameraadschappelijke ondersteuning hebben gegeven aan de 
bevrijdingsstrijd van de onderdrukte volken, vooral aan de door 
Frankrijk en door Nederland onderdrukte, verheugen de delegaties 
zich over de overwinning die deze volken in de strijd voor hun on
afhankelijkheid hebben behaald. Zij hebben gesproken over de nieu
we, neo:kolonialistisohe methoden waarmede het imperialisme 
tracht de uitbuiting van de pas bevrijde landen te handhaven. Zij 
zijn het eens over de noodzaak de bevrijdingsstrijd te ondersteunen 
van de volken die nog onder het koloniale juk leven en om hun ac
tieve solidariteit te versterken met de nationale en democratische 
krachten van de bevrijde landen, die strijden voor het verkrijgen vau 
hun economische onafhankelijkheid en het tenietdoen van alle vor
men van afhankelijkheid ten aanzien van het imperialisme en van 
alle rassendiscriminatie. 

De twee delegaties verwerpen de schadelijke en gevaarlijke jil· 
gemene lijn die wordt voorgestaan door de leiders van de Chinese 
Communistische Partij en die in strijd is met de algemene lijn van 
de internationale communistische beweging, zoals die is neergelegd 
in de twee verklaringen van 1957 en 1960. Het leven, de behaalde 
successen, de ontwikkeling van de internationale toestand, evenals 
de strijdervaring van de twee partijen, bevestigen en dragen bij tot 
de verrijking van de gemeenschappelijk uitgewerkte oriëntatie. De 
twee delegaties richten zich met verontwaardiging tegen de scheur
makersactiviteit, strijdig aan de principes van het proletarisch inter
nationalisme, welke de leiders van de Chinese Communistische Par
tij, zowel op internationaal niveau als in de verschillende landen, 
bedrijven. De twee delegaties onderstreepten de betekenis, die het 
beleggen van een conferentie, op het meest geschikte moment, van 
alle communistische en arbeiderspartijen zou hebben, teneinde de 
algemene lijn van de internationale communistische beweging, re-
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kening houdend met de veranderingen die zich hebben voorgedaan. 
opnieuw te bevestigen en op deze grondslag, op de grondslag van 
het marxisme-leninisme, de eenheid van de beweging te versterken. 

De sJJccessen van de Sawiet-Unie en het socialistische kamp, de 
(';Obloei van de arbeidersbeweging en van de nationale bevriidings
strijd in de gehele wereld, de voortgang va11 de ontspanning, zijn 
vol van beloften voor de toekomst van de algemene strijd voor vrede, 
democratie en socialisme. 

Namens het Centraal Comité van de CPF heeft de Franse delegatie 
een delegatie van de CPN uit~enodigd Frankrijk te bezoeken ten
einde de omstandigheden -waarin de Franse communisten werken, 
beter te lerèn kennen. De Nederlandse kameraden hebben de uit
nodiging met genoegen aanvaard. 

(Waarheid, 30 oktober 1963}. 

Partijbestuur was bijeen. 
21-ste congres op de Paasdagen 

op zaterdag 16 november is het partijbestUU[' van de Communistische Partij van 
· Nederland bij eengeweest Pgt. Henk Hoekstra, secretaris van hst partijbe

stuur, hield een inleidende rede. In de discussie die daarop volgde, werd het 
woord gevoerd door W. v. h. Schip, F. Meis, T. Stuivenbe['g, C. Haringa, W. Harts
keerl, Th. de Vries, Joop Wolff, H. de Vos, F. Dragstra, J. Maliepaard. 

Grote aandacht besteedde het partijbestuur aan de loonstrijd. Het stelde vast, 
dat de in de Stichting van de Arbeid gesloten overeenkomst over de loons,ver
hoging in 1964 een eerste resultaat is van de in eenheid gevoerde massale loon
strijd. Het roept de arbeiders op in dezelfde e'enheid de strijd te voeren voor 
een uitkering ineens over 1963 en voor CAO's, waarin de eisen der arbeiders wor
de verwezenlijkt. Het partijbestuur begroette in dit verband de actie van de bus
chauffeurs. 

Het partijbestuur nam krachtig stelling tegen de prijsstijgingen ~an de laatste 
weken en tegen de verhogingen die door de rege,ring voor 1964 zijn aange·kon
digd. Het wijst de plannen tot huurverhoging van de ondernemers en de rege
ring-Marijnen af. 

In de rede van Henk Hoekstra werd verslag uitgebracht over de besprekingetn 
die in de afgelopen tijd zijn gevoerd met delegaties van de communistische par
tijen van Frankrijk en van Italië. Het partijbestuur\ begroette de resultaten van 
deze besprekingen en keurde het optreden van de delegaties van de CPN goed. 

Het partijbestuur besloot het 21ste congres van de CPN bijeen te roepen op 
28, 29 en 30 maart 1964. Het roept op om dit congres en de viering van de 45ste 
verjaardag van de partij tegemoet te gaan met het versterken van partij en krant. 
De Waarheid heeft door zijn berichtgeving en vaste lijn in de loonstrijd g>rote 
sympathie verworven onder de werkers. Het is noodzakelijk deze om te zetten 
in een uitbreiding van de lezerskring. 

Het partijbestuur roept op om de inspanningen te ve,rgroten voor het winnen 
van nieuwe abonnees op De Waarheid en van nieuwe leden voor de CPN. 

(De Waarheid, 19 november 1963}. 
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Gelukwensen van CP-Italië 

Felicitatie van Comm. Partij België 

Resolutie: Eenheid van actie voor hoger loon! 

Rede P. de Groot op 18 juli 1963 
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Uit de geschiedenis van het denken 
("Geschichte der Philosophie", deel IV, Akademie der 

Wissenschaften der USSR, Deutscher Verlag der 
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Verboden te sterven • 
J. Duveen 

De Dood heet Engelchen 

De fatale bres 
F. S. 
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P. Nikitin 

KAPITALISME 

en 

SOCIALISME 

Politieke economie voor iedereen. 
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ONDER DIT TEKEN 
werden in Zuid~Vietnam 156.000 mensen vermoord, bijna 

400.000 in gevangenissen en concentratiekampen geworpen, de 

hele bevolking door bombardementen, chemische giftstoffen en 

terreur vervolgd en onderdrukt. 

DE HEIMELIJKE OORLOG 

De Verenigde Staten in V ietnam en Laos 

W. G. Burchett, een Australische journalist die al vele jaren door 
Zuid-Azië trekt, geeft indringend en onthullend een kijk op de smeu
lende oorlogshaard in dit gedeelte van Azië. 

Het is Washington, dat met een jaarlijkse "hulp" van 500 miljoen 

dollar, met twingtigduizend militaire "adviseurs" en "experts" de 

zware verantwoordelijkheid draagt voor de mogelijk rampzalige ge
volgen van hun politek voor de ge hele mensheid. 

Met 8 foto-pagina's, 248 blz. f 5.50. 
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